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Muudatusettepanek  34 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle, Tamás Deutsch 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

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

2016/2152(DEC) 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 86 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

86. taunib asjaolu, et juhatus ei ole 

vastanud Euroopa Parlamendi 2013. ja 

2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu 

andmise resolutsioonides esitatud 

nõudmistele kohaldada registreeritud 

assistentide suhtes sama päevaraha määra 

mis muude töötajate suhtes; rõhutab samal 

ajal, et parlamendiliikmete registreeritud 

assistentide lähetuste praeguseid hüvitiste 

ülemmäärasid ei ole kohandatud alates 

2009. aastast ning et registreeritud 

assistentide ja muude töötajate vahe 

suurenes veelgi (vähemalt 40 %-ni) uute 

ülemmäärade kehtestamisega, mille 

nõukogu kiitis heaks 9. septembril 2016 ja 

mida seni on kohaldatud ainult ametnike 

suhtes (alates 10. septembrist 2016); 

kutsub seetõttu juhatust üles võtma 

vajalikke meetmeid selle ebavõrdsuse 

kaotamiseks; 

86. taunib asjaolu, et juhatus ei ole 

vastanud Euroopa Parlamendi 2013. ja 

2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu 

andmise resolutsioonides esitatud 

nõudmistele kohaldada registreeritud 

assistentide suhtes sama päevaraha määra 

mis muude töötajate suhtes; palub 

peasekretäril esitada enne igasuguste 

muudatuste rakendamist kalkulatsiooni 

sellest kohandusest põhjustatud 

lisakulude kohta; rõhutab samal ajal, et 

parlamendiliikmete registreeritud 

assistentide lähetuste praeguseid hüvitiste 

ülemmäärasid ei ole kohandatud alates 

2009. aastast ning et registreeritud 

assistentide ja muude töötajate vahe 

suurenes veelgi (vähemalt 40 %-ni) uute 

ülemmäärade kehtestamisega, mille 

nõukogu kiitis heaks 9. septembril 2016 ja 

mida seni on kohaldatud ainult ametnike 

suhtes (alates 10. septembrist 2016); 

kutsub seetõttu juhatust üles võtma 

vajalikke meetmeid selle ebavõrdsuse 

kaotamiseks; 

Or. en 
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2016/2152(DEC) 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 126 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

126. väljendab muret probleemse 

sotsiaalse dialoogi pärast, mis algas 2014. 

aasta jaanuaris suulise tõlke ja 

konverentside peadirektoraadi ning tõlkide 

esindajate vahel ja mille osas ei ole seni 

mingit kokkulepet saavutatud; kutsub 

peasekretäri üles algatama asjaomaste 

poolte vahel lepitusmenetlust, et parandada 

vastastikust mõistmist ja leida lahendused, 

mis on kõigile vastuvõetavad; 

126. võtab teadmiseks sotsiaalse 

dialoogi, mis algas 2014. aasta jaanuaris 

suulise tõlke ja konverentside 

peadirektoraadi ning tõlkide esindajate 

vahel ja mille osas ei ole seni mingit 

kokkulepet saavutatud; kutsub peasekretäri 

üles algatama asjaomaste poolte vahel 

lepitusmenetlust, et parandada vastastikust 

mõistmist ja leida lahendused, mis on 

parlamendi huvidega kooskõlas; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 129 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

129. tunneb heameelt selle üle, et 

parlamendi tööruume ja nende ümber 

olevaid alasid püütakse pidevalt ohutumaks 

muuta; märgib, et parlamendi puhul 

tähendab ohutuse tagamine vajadust leida 

optimaalne tasakaal – ühest küljest tuleb 

eri meetmete abil tagada ohutus, kuid 

samas tuleb vältida üleliia karmi 

turvarežiimi kehtestamist, mis takistaks 

parlamendi tööd; rõhutab sellele vaatamata, 

et hooneid tuleks veel turvalisemaks 

muuta, ja palub peasekretäril tagada, et 

töötajad saaksid korraliku väljaõppe ja 

oleksid võimelised oma ülesandeid ka 

hädaolukorras asjatundlikult täitma; 

129. tunneb heameelt selle üle, et 

parlamendi tööruume ja nende ümber 

olevaid alasid püütakse pidevalt ohutumaks 

ja turvalisemaks muuta; märgib, et 

parlamendi puhul tähendab ohutus 

vajadust leida optimaalne tasakaal – ühest 

küljest tuleb võtta arvesse eri 

kaitsemeetmeid, kuid samas tuleb vältida 

üleliia karmi turvarežiimi kehtestamist, mis 

takistaks parlamendi tööd; rõhutab sellele 

vaatamata, et parlamenti tuleks veel 

turvalisemaks muuta, ja palub peasekretäril 

tagada, et töötajad saaksid korraliku 

väljaõppe ja oleksid võimelised oma 

ülesandeid ka hädaolukorras asjatundlikult 

täitma;  

Or. en 
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Dennis de Jong 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 131 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

131. palub tehnoloogiliste uuenduste ja 

tugiteenuste peadirektoraadil ning 

turvalisuse ja ohutuse peadirektoraadil 

tugevdada häkkimisvastaseid meetmeid, 

sest viimastel kuudel on küberrünnakute 

oht suurenenud; 

131. palub tehnoloogiliste uuenduste ja 

tugiteenuste peadirektoraadil ning 

turvalisuse ja ohutuse peadirektoraadil 

tugevdada küberkaitsevõimet, sest 

viimastel kuudel on küberrünnakute oht 

suurenenud; 

Or. en 

 


