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Inés Ayala Sender, Derek Vaughan 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Raport A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

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

2016/2152(DEC) 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 21 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

21. palub, et siseaudiitor keskenduks 

aastaaruande esitamisel rohkem sellistele 

aspektidele, kus esinesid vead ja/või rikuti 

õigusnorme, ja kehtestaks menetlused 

toimivuse ja tulemuste hindamiseks; palub 

siseaudiitoril esitada ka aruande oma 

volituste täitmise käigus tuvastatud 

probleemide järelmeetmete, edasiste 

arengute ja lahenduste kohta; 

21. palub, et siseaudiitor keskenduks 

aastaaruande esitamisel rohkem sellistele 

aspektidele, kus esinesid vead ja/või rikuti 

õigusnorme; palub siseaudiitoril ühtlasi 

teha eelarvekontrollikomisjonile 

kättesaadavaks aruanded oma volituste 

täitmise käigus tuvastatud probleemide 

järelmeetmete, edasiste arengute ja 

lahenduste kohta; palub peasekretäril 

kehtestada menetlused toimivuse ja 

tulemuste hindamiseks; 

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

2016/2152(DEC) 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 92 a (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 92 a. palub võrdseid võimalusi ja 

töötajate õigusi silmas pidades 

parlamendil võtta vastu suunised 

palgaastme määramiseks 

parlamendiliikmete registreeritud 

assistentidele ning töötama iga 

tegevusüksuse jaoks välja vastavad selged 

ametijuhendid, vastutusvaldkonnad ja 

ülesanded; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 32 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

32. tuletab meelde administratsiooni 

vastust 2013. aasta eelarve täitmisele 

heakskiidu andmist puudutava 

küsimustiku 75. küsimusele, et on 

otsustatud loobuda pikaajaliste lähetuste 

tavast, mis võimaldab saavutada 

märkimisväärset kokkuhoidu, kuid leiab, 

et see on tugevas vastuolus asjaoluga, et 

hetkel viibib pikaajalises lähetuses 13 

parlamendi töötajat; on seisukohal, et 

töötaja pikaajaline lähetus (mis hõlmab 

kodumaalt lahkumise toetust ja 

päevarahasid) riiki, kus kõnealune isik 

juba elas ja töötas, kujutab endast 

maksumaksjate raha häbiväärset 

kasutamist ja on personalieeskirjadega 

vastuolus; nõuab iga pikaajalise lähetuse 

asjaolude selgitamist ning eriti pikaajalise 

lähetuse põhjuste ja kulude 

avalikustamist; 

välja jäetud 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 32 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

32. tuletab meelde administratsiooni 

vastust 2013. aasta eelarve täitmisele 

heakskiidu andmist puudutava küsimustiku 

75. küsimusele, et on otsustatud loobuda 

pikaajaliste lähetuste tavast, mis võimaldab 

saavutada märkimisväärset kokkuhoidu, 

kuid leiab, et see on tugevas vastuolus 

asjaoluga, et hetkel viibib pikaajalises 

lähetuses 13 parlamendi töötajat; on 

seisukohal, et töötaja pikaajaline lähetus 

(mis hõlmab kodumaalt lahkumise toetust 

ja päevarahasid) riiki, kus kõnealune isik 

juba elas ja töötas, kujutab endast 

maksumaksjate raha häbiväärset 

kasutamist ja on personalieeskirjadega 

vastuolus; nõuab iga pikaajalise lähetuse 

asjaolude selgitamist ning eriti pikaajalise 

lähetuse põhjuste ja kulude 

avalikustamist; 

32. tuletab meelde administratsiooni 

vastust 2013. aasta eelarve täitmisele 

heakskiidu andmist puudutava küsimustiku 

75. küsimusele, et on otsustatud loobuda 

pikaajaliste lähetuste tavast, mis võimaldab 

saavutada märkimisväärset kokkuhoidu, 

kuid võtab teadmiseks asjaolu, et hetkel 

viibib pikaajalises lähetuses 13 parlamendi 

töötajat (peamiselt seoses 

ülikooliõpingute/stipendiumitega ja 

tehnilise abiga liidu eesistumiseks 

valmistumisel ja infobüroodes); 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 33 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

33. tuletab meelde, et kõik liidu 

ametnikud ja muud teenistujad, isegi 

need, kes töötavad kabinettides, täidavad 

oma ülesandeid ainult liidu huve silmas 

pidades vastavalt personalieeskirjades 

sätestatud eeskirjadele; juhib tähelepanu 

sellele, et ELi ametnikud on palgatud 

maksumaksja raha eest, mis ei ole ette 

nähtud pressi- või muude selliste töötajate 

palkamiseks, kes tegelevad presidendi mis 

tahes poliitiliste huvidega liikmesriikides; 

kutsub juhatust üles kehtestama selgeid 

sätteid Euroopa Parlamendi eeskirjades; 

33. märgib, et kommunikatsiooni 

peadirektoraat võttis tööle ühe töötaja, 

kelle töökoht oli Brüsselis; tuletab meelde, 

et pikaajalise lähetuse eesmärk oli 

reageerida Saksa meedia kasvanud huvile 

Euroopa Parlamendi töö vastu 

(administratsiooni vastus seoses 

eelarvekontrollikomisjoni teise 

küsimustikuga); väljendab sellega seoses 

heameelt asjaolu üle, et selle töötaja 

tegevus vastas täielikult institutsiooni 

huvidele; 

Or. en 

 


