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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 34 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

34. võtab teadmiseks presidendi 21. 

oktoobri 2015. aasta otsuse, millega ta 

soovis nimetada parlamendis ametisse 

juhtivametnikke, järgimata seejuures 

menetlusi ja kasutamata eelkõige avalikke 

kandideerimiskutseid; märgib, et see otsus 

„ei olnud kooskõlas eeskirjadega“ 

(administratsiooni vastus seoses 

eelarvekontrollikomisjoni teise 

küsimustikuga); nõuab, et see presidendi 

otsus tunnistataks ametlikult kehtetuks; 

34. väljendab heameelt selle üle, et 

kõigi endise parlamendi presidendi 

kantselei tehtud personaliotsustes järgiti 

parlamendi administratsiooni soovitusi 

ning et kantselei võttis administratsiooni 

soovitusi arvesse; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 35 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

35. märgib, et 15. detsembril 2015 

andis president endale õiguse eraldada 

oma kantselei töötajatele piiramatult 

erihüvitisi, ületades kantselei kehtivat 

hüvitiste määra, vaatamata sellele, et 

personalieeskirjades ei ole sellist 

erihüvitist ette nähtud; tõstatab veel kord 

küsimuse sellise õiguse seaduslikkuse ja 

erihüvitiste kehtivuse kohta; palub 

kaaluda asjaomase otsuse kehtetuks 

tunnistamist; 

35. märgib, et parlamendi presidendi 

kantselei töötajatele antakse tavaliselt 

nende suuremate ülesannete ja 

kohustuste tunnustamiseks põhilisest 

teenistuskäigust kõrgem palgaaste ja neil 

on õigus kantselei hüvitisele, mida 

makstakse peasekretäri kabineti ja 

asepeasekretäri kabineti liikmetele; 

tuletab meelde, et eelmise parlamendi 

presidendi kantselei puhul maksti 

suuremat kantselei hüvitist ainult kahele 

töötajale, „keda ei saanud 

personalieeskirjade tõttu viia kõrgemale 

palgaastmele“ (administratsiooni vastus 

seoses eelarvekontrollikomisjoni teise 

küsimustikuga), et kõiki kabineti liikmeid 

võrdväärselt kohelda; 

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

2016/2152(DEC) 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 35 a (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 35 a. võtab teadmiseks, et 

personaliotsused, mida tegi 2015. aasta 

detsembris eelmine parlamendi president, 

vaatas administratsioon enne nende 

allkirjastamist läbi ja kinnitas nende 

kooskõla parlamendi õigusraamistikuga; 

nõuab, et peasekretär kinnitaks selle 

kooskõla eeskirjadega; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 38 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

38. taunib asjaolu, et parlament andis 

heakskiidu oma presidendi tegevusele 

Euroopa Parlamendi 2014. aasta eelarve 

täitmisel, jättes viimasel hetkel välja 

olulised punktid, milles tõstatati küsimusi 

presidendi poliitilise ja finantstegevuse 

kohta 2014. aasta Euroopa Parlamendi 

valimiste ajal; 

välja jäetud 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 38 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

38. taunib asjaolu, et parlament andis 

heakskiidu oma presidendi tegevusele 

Euroopa Parlamendi 2014. aasta eelarve 

täitmisel, jättes viimasel hetkel välja 

olulised punktid, milles tõstatati küsimusi 

presidendi poliitilise ja finantstegevuse 

kohta 2014. aasta Euroopa Parlamendi 

valimiste ajal; 

38. võtab teadmiseks asjaolu, et 

parlament andis (480 poolt- ja 149 

vastuhäälega ning 16 erapooletuga) 
heakskiidu oma presidendi tegevusele 

Euroopa Parlamendi 2014. aasta eelarve 

täitmisel, jättes viimasel hetkel välja 

olulised punktid, milles tõstatati küsimusi 

presidendi poliitilise ja finantstegevuse 

kohta 2014. aasta Euroopa Parlamendi 

valimiste ajal, pärast seda, kui ta oli 

saanud nii presidendilt kui ka 

peasekretärilt vastused ja selgitused; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 101 b. märgib siiski, et finantsküsimuste 

peadirektoraadi reisikorraldusteenistuse 

ülesanne on pidada oma parlamendis 

tehtava töö raames asjaomaste 

ettevõtetega (lennuettevõtjad, 

rongiettevõtjad, kiirrong Thalys jne) 

läbirääkimisi parlamendiliikmete ja 

töötajate kavandatud reiside hindade üle; 

võtab teadmiseks, et parlamendi 

reisibüroo võrdleb nii 

reisikorraldusteenistuse poolt läbi 

räägitud hindu kui ka oma ettevõtete 

esitatud hindu ja teeb alati ettepaneku 

kõige madalama hinna kohta; võtab 

teadmiseks ka selle, et reisibüroo pakub 

alati välja ka neli võimalikku tariifi 

(äriklass, Eco Flex, Eco ja Low Cost, kui 

need on kättesaadavad); märgib, et 

reisijate kaasamise projekt on aidanud 

parandada reisikorraldusteenistuse ja 

reisibüroo vahelist sisemist koostööd, et 

tagada kasutajate jaoks individuaalsem 

teenus, ning palub parandada seda 

koostööd ja pakutavate teenuste kvaliteeti; 

Or. en 
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Punkt 102 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

102. kutsub reisibürood üles püüdma 

aktiivselt pakkuda madalamaid hindu, 

olenemata lennuettevõtjast; teeb büroole 

ettepaneku võtta kasutusele tagasiside 

andmise protsess (kasutajate rahulolu-

uuringud), et selgitada välja valdkonnad, 

kus võiks suuremat edasiminekut 

saavutada; 

102. kutsub reisikorraldusteenistust üles 

püüdma aktiivselt pakkuda madalamaid 

hindu, olenemata lennuettevõtjast; teeb 

reisikorraldusteenistusele ettepaneku võtta 

koostöös bürooga kasutusele tagasiside 

andmise protsess (kasutajate rahulolu-

uuringud), et selgitada välja valdkonnad, 

kus võiks suuremat edasiminekut 

saavutada; 

Or. en 

 


