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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

25.4.2017 A8-0153/19 

Muudatusettepanek  19 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Parlament 

2016/2152(DEC) 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 111 a (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 111 a. märgib, et 2015. aastal toetas 

parlament Euroopa Parlamentaarset 

Assotsiatsiooni 200 000 euroga, ja palub 

peasekretäril teha ettepanekuid seda 

toetust puudutava poliitika läbivaatamise 

kohta, sest Euroopa Parlamentaarset 

Assotsiatsiooni võiksid tegelikult edukalt 

rahastada ka selle liikmed; 

Or. en 
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Dennis de Jong 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Parlament 

2016/2152(DEC) 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 116 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

116. peab parlamendiliikmete mandaadi 

täitmise seisukohalt väga oluliseks, et 

printerid jääksid nende kabinettidesse; 

juhib tähelepanu, et odavad geneerilised 

kassetid võivad põhjustada ohtlikul tasemel 

tahkete osakeste heidet ja tervisekahjustusi; 

nõuab seetõttu, et tehnoloogiliste 

uuenduste ja tugiteenuste peadirektoraat 

ning infrastruktuuri ja logistika 

peadirektoraat võtaksid meetmeid, et 

edendada keskkonnasõbralike printerite 

hankimist ja tagada ainult 

originaalkassettide kasutamine; 

116. peab parlamendiliikmete mandaadi 

täitmise seisukohalt väga oluliseks, et 

printerid jääksid nende kabinettidesse; 

juhib tähelepanu, et odavad geneerilised 

kassetid võivad põhjustada ohtlikul tasemel 

tahkete osakeste heidet ja tervisekahjustusi; 

nõuab seetõttu, et tehnoloogiliste 

uuenduste ja tugiteenuste peadirektoraat 

ning infrastruktuuri ja logistika 

peadirektoraat võtaksid meetmeid, et 

edendada keskkonnasõbralike printerite 

hankimist ja tagada ainult 

originaalkassettide kasutamine, luues 

samal ajal parlamendiliikmete ja nende 

töötajate jaoks võimalusi printerite 

paiknemiseks strateegiliselt lähedal, kuid 

mitte nende kabinettides; 

Or. en 
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Dennis de Jong 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Parlament 

2016/2152(DEC) 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 127 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

127. väljendab rahulolu suulise tõlke ja 

konverentside peadirektoraadi 

kaasajastamisel juba saavutatud 

edusammude üle, eelkõige seoses tõlkide 

parema kättesaadavuse, suulise tõlke 

tegemisele kulutatud töötundide arvu 

mõõduka kasvu ja tõlkide töökoormuse 

parema jaotamise üle; märgib, et 

arvutusmeetodit on statistika osas 

selgitatud ja nüüd on tõlkide poolt 

tõlkekabiinis veedetud keskmise tundide 

arvu arvutamisest välja jäetud kõik 

aastapuhkused ja haiguspäevad; 

välja jäetud 

Or. en 
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Raport A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Parlament 

2016/2152(DEC) 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 141 a (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 141 a. palub peasekretäril koordineerida 

põhjaliku eduaruande koostamist 

paranduste kohta, mis tuleb teha 

fraktsioonide sisekontrollisüsteemides, 

sest isegi kui vajalike meetmete võtmine 

on eelkõige fraktsioonide endi kohustus, 

puudutaks rikkumise tagajärjel tekkiv 

mainerisk kogu parlamenti; 

Or. en 
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Raport A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Parlament 

2016/2152(DEC) 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 147 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

147. peab mõistlikuks uurida, kas 

praegune sise- ja väliskontrollisüsteem on 

suurte rikkumiste ärahoidmiseks puudulik; 

võtab teadmiseks välise arvepidaja EY 

avalduse, mille kohaselt on tema auditite 

eesmärk saada piisav kindlus selle kohta, et 

raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda 

olulisi väärkajastamisi ja et majandusüksus 

on järginud asjakohaseid eeskirju ja norme, 

ja et katse korras kontrollivad nad ka 

arvamuse aluseks olevaid tõendeid; märgib 

aga, et kontrolli käigus ei uurita võimalikke 

valeandmeid sisaldavaid aruandeid ega 

tõendavaid dokumente ning seetõttu tekib 

kontrollitud finantstoimingutest kõigest 

piiratud ülevaade; 

147. peab sellega seoses oluliseks uurida 

praeguse sise- ja väliskontrollisüsteemi 

puudusi suurte rikkumiste ärahoidmisel; 

võtab teadmiseks välise arvepidaja EY 

avalduse, mille kohaselt on tema auditite 

eesmärk saada piisav kindlus selle kohta, et 

raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda 

olulisi väärkajastamisi ja et majandusüksus 

on järginud asjakohaseid eeskirju ja norme, 

ja et katse korras kontrollivad nad ka 

arvamuse aluseks olevaid tõendeid; märgib 

aga, et kontrolli käigus ei uurita võimalikke 

valeandmeid sisaldavaid aruandeid ega 

tõendavaid dokumente ning seetõttu tekib 

kontrollitud finantstoimingutest kõigest 

piiratud ülevaade; 

Or. en 

 


