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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

24.4.2017 A8-0153/24 

Muudatusettepanek  24 

Benedek Jávor 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

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

2016/2152(DEC) 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 41 a (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 41 a. tuletab meelde, et 

parlamendiliikmetel on kohustus 

teavitada administratsiooni viivitamata 

mis tahes muudatustest nende 

majanduslike huvide deklaratsioonides; 

peab kahetsusväärseks seda, et 

parlamendiliikmete elulookirjeldused ja 

huvide deklaratsioonid pannakse Euroopa 

Parlamendi veebisaidile üles väga hilja; 

on veendunud, et parlamendiliikmete 

huvide deklaratsioonid tuleks avaldada 

masinloetavas vormingus; on arvamusel, 

et ajutine eetikakomitee peaks oma tööd 

tegema läbipaistvamalt; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 51 – taane 2 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

– endiste parlamendiliikmete lobitöö 

Euroopa Liidu institutsioonide juures ajal, 

mil neil on õigus saada üleminekuhüvitist; 

– ooteaeg endistele Euroopa 

Parlamendi liikmetele ajal, mille jooksul 

neil on õigus saada üleminekuhüvitist 

enne, kui nad hakkavad tegema lobitööd 

Euroopa Liidu institutsioonide juures; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 73 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

73. väljendab heameelt selle üle, et 

sooline tasakaal peadirektorite hulgas 

paranes suhtelt 18,2 % / 81,8 % 

2014. aastal suhteni 33,3 % / 66,7 % 2015. 

aastal, kuid märgib, et sooline tasakaal 

direktorite hulgas vähenes suhtelt 34 % / 

66 % aastal 2014 suhteni 31,1 % / 68,9 % 

aastal 2015; märgib, et sooline tasakaal 

osakonnajuhatajate tasandil paranes 

jätkuvalt: 2014. aasta lõpu suhtelt 30 % / 

70% suhtele 31,2 % / 68,8 % 2015. aasta 

lõpus; rõhutab, et juhtivate ametikohtade 

puhul seega tasakaal endiselt puudub ja 

nende ametikohtade jaoks on tingimata 

vaja võrdsete võimaluste programmi; 

73. väljendab heameelt selle üle, et 

sooline tasakaal peadirektorite hulgas 

paranes suhtelt 18,2 % / 81,8 % 

2014. aastal suhteni 33,3 % / 66,7 % 2015. 

aastal, kuid märgib, et sooline tasakaal 

direktorite hulgas vähenes suhtelt 34 % / 

66 % aastal 2014 suhteni 31,1 % / 68,9 % 

aastal 2015; tuletab meelde, et absoluutse 

enamuse Euroopa Parlamendi töötajatest 

moodustavad naised, kuid juhtivatel 

ametikohtadel on naisi vaid piiratud 

arvul; märgib, et sooline tasakaal 

osakonnajuhatajate tasandil paranes 

jätkuvalt: 2014. aasta lõpu suhtelt 30 % / 

70% suhtele 31,2 % / 68,8 % 2015. aasta 

lõpus; rõhutab, et juhtivate ametikohtade 

puhul seega tasakaal endiselt puudub ja 

nende ametikohtade jaoks on tingimata 

vaja võrdsete võimaluste programmi; on 

kindlalt seisukohal, et Euroopa 

Parlamendis peaks 2019. aastaks olema 

juhtivatel ametikohtadel naisi vähemalt 

40 %; 

Or. en 
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Punkt 137 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

137. kutsub juhatust üles uurima kava, 

millega soodustada kodu ja töökoha vahel 

tõhusat transporti; 

137. kutsub juhatust üles uurima kava, 

millega soodustada kodu ja töökoha vahel 

tõhusat transporti, et edendada säästvamat 

ja tõhusamat liikumist kodu ja töökoha 

vahel ning ühe olulise küsimusena tagada 

Brüsseli piirkondliku COBRACE seaduse 

(mis käsitleb töötajatele eraldatud 

parkimiskohti) täitmine; Euroopa 

Parlamendi autojuhtide teenistusega 

seoses tuletab meelde, et Brüsseli 

parlamendihoonete ja lennujaama vahel 

on nüüd loodud otsene rongiühendus 

ning toonitab, et kõigi parlamendile uute 

sõidukite hankimist puudutavate otsuste 

puhul tuleks võtta arvesse sellest tingitud 

nõudluse vähenemist ning ühtlasi lähtuda 

uute sõidukite valimisel punktisüsteemist 

Ecoscore; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 144 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

144. märgib murega, et Euroopa 

Otsedemokraatia Liidu, Vaba ja 

Demokraatliku Euroopa Liikumise, 

Euroopa Otsedemokraatia Algatuse ning 

Euroopa vabaduse ja demokraatia 

sihtasutuse puhul tuvastati suuri rikkumisi, 

mis olid seotud keelatud otsese või kaudse 

rahastamisega riigi tasandi erakondade 

poolt või annetustega; 

144. märgib murega, et Euroopa 

Otsedemokraatia Liidu, Vaba ja 

Demokraatliku Euroopa Liikumise, 

Euroopa Otsedemokraatia Algatuse ning 

Euroopa vabaduse ja demokraatia 

sihtasutuse puhul tuvastati suuri rikkumisi, 

mis olid seotud keelatud otsese või kaudse 

rahastamisega riigi tasandi erakondade 

poolt või annetustega; on kindlalt 

veendunud, et niipea kui rikkumine on 

tõendatud ja kinnitatud, tuleks võtta 

parandusmeetmeid; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 145 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

145. väljendab muret kahju pärast, mida 

iga selline rikkumine võib parlamendi 

mainele tekitada, ja on veendunud, et on 

vaja kiireid ja tõhusaid meetmeid, millega 

samalaadseid rikkumisi tulevikus ennetada 

ja käsitleda; 

145. väljendab muret kahju pärast, mida 

iga selline rikkumine võib parlamendi 

mainele tekitada, ja on veendunud, et on 

vaja kiireid ja tõhusaid meetmeid, millega 

samalaadseid rikkumisi tulevikus ennetada 

ja käsitleda; on siiski seisukohal, et 

sellised rikkumised puudutavad ainult 

väikest arvu erakondi ja poliitilisi 

sihtasutusi; on seisukohal, et nende 

rikkumiste tõttu ei tohiks seada kahtluse 

alla teiste erakondade ja poliitiliste 

sihtasutuste finantsjuhtimist; 

Or. en 


