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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

24.4.2017 A8-0153/50 

Muudatusettepanek  50 

Dominique Bilde 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

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 peasekretäri 

vastuse, milles käsitletakse uurimist 

Euroopa Parlamendi endise presidendi 

registreeritud assistendi suhtes, keda 

kahtlustatakse selles, et ta on jätnud 

täitmata kohustuse teatada oma 

välistegevusest; väljendab heameelt 

asjaolu üle, et uurimine viidi lõpule 

käesoleva aasta märtsi keskel; palub, et 

peasekretär edastaks selle uurimise 

järeldused eelarvekontrollikomisjonile 

ning teavitaks teda kavandatavatest 

järelmeetmetest; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

24.4.2017 A8-0153/51 

Muudatusettepanek  51 

Dominique Bilde 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

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

2016/2152(DEC) 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 38 a (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 38 a. peab kahetsusväärseks, et 

praegune eelarve täitmisele heakskiidu 

andmine aastal N+2 ei võimalda 

parlamendiliikmetel üldiselt ja eelkõige 

eelarvekontrollikomisjoni liikmetel kiiresti 

uurida parlamendi juhtimise ja 

raamatupidamisarvestusega seotud 

probleeme ja teha vastavaid parandusi; 

toonitab, et see puudus on eriti 

silmatorkav, kui probleemid on seotud 

institutsiooni presidendiga, sest ametiaja 

viimase aasta eelarve täitmisele 

heakskiidu andmine toimub alles kaks 

aastat hiljem; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

24.4.2017 A8-0153/52 

Muudatusettepanek  52 

Dominique Bilde 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

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

2016/2152(DEC) 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 51 a (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 51 a. väljendab üllatust Euroopa 

Parlamendi liikmete käitumisjuhendi 

artikli 5 kohaselt deklareeritud kingituste 

väikese arvu üle; tuletab meelde, et 

parlamendiliikmed peavad deklareerima 

kingitused, mida nad saavad Euroopa 

Parlamendi ametlikul esindamisel; 

rõhutab eriti, et institutsiooni eelmine 

juhtkond ei deklareerinud viimase viie 

aasta jooksul ühtegi kingitust; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

24.4.2017 A8-0153/53 

Muudatusettepanek  53 

Dominique Bilde 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

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

2016/2152(DEC) 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 51 b (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 51 b. märgib, et Euroopa Parlamendi 

Brexiti eest vastutaval esindajal on 

mitmes äriühingus tasustatud tegevusi, 

millest ta on oma huvide deklaratsioonis 

nõuetekohaselt teatanud; rõhutab, et tal 

on oma positsiooni tõttu tõenäoliselt 

juurdepääs tundlikule teabele, mis võib 

pakkuda huvi nendele äriühingutele; 

tunneb seetõttu muret võimaliku huvide 

konflikti pärast, mis võib sellest 

olukorrast tekkida vastavalt parlamendi 

kodukorra I lisa artikli 3 punktile 1; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

24.4.2017 A8-0153/54 

Muudatusettepanek  54 

Dominique Bilde 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

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

2016/2152(DEC) 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 51 c (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 51 c. nõuab, et Euroopa Parlamendi 

Brexiti eest vastutav esindaja selgitaks 

oma olukorda seoses nende äriühingutega 

vastavalt parlamendi kodukorra I lisa 

artikli 3 punktile 2; kutsub parlamendi 

presidenti üles tagama, et see olukord ei 

õõnestaks parlamendi usaldusväärsust; 

Or. en 



 

AM\1124065ET.docx  PE603.702v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

24.4.2017 A8-0153/55 

Muudatusettepanek  55 

Dominique Bilde 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

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

2016/2152(DEC) 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 121 a (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 121 a. mõistab hukka praegused 

läbirääkimised, et luua avaliku ja 

erasektori partnerlus Wiertzi hoone ja 

selle aia kasutamiseks; on seisukohal, et 

taotletavat eesmärki – koosolekuruumide 

arvu suurendamist – on võimalik 

saavutada olemasolevate ruumide parema 

haldamise abil; on seetõttu seisukohal, et 

nende tööde jaoks ette nähtud 

hinnanguliselt 2,1 miljonit eurot 

kujutavad endast avaliku sektori raha 

raiskamist ajal, mil parlamendi peamine 

eesmärk peaks olema oma eelarvet 

vähendada; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

24.4.2017 A8-0153/56 

Muudatusettepanek  56 

Dominique Bilde 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

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

2016/2152(DEC) 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 146 a (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 146 a. väljendab kahtlust parlamendi 

ametikohtade loetelu suhtes, mille 

kohaselt kuulub Euroopa tasandi 

erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste 

sihtasutuste amet peasekretäri alluvusse, 

ja selle suhtes, kas selline korraldus on 

kooskõlas määruse 1141/2014 artikli 6 

lõikega 2; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

24.4.2017 A8-0153/57 

Muudatusettepanek  57 

Dominique Bilde 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

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

2016/2152(DEC) 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 146 b (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 146 b. juhib tähelepanu sellele, et see 

amet on juriidiline isik (artikli 6 lõige 2)1a, 

selle füüsiline asukoht on Euroopa 

Parlament, kes annab ameti käsutusse 

vajalikud ruumid ja tugiteenused (artikli 6 

lõige 4), selle töötajad on pärit ühest või 

mitmest institutsioonist (artikli 6 lõige 5) 

ja selle assigneeringud eraldatakse eraldi 

jaotisest ELi üldeelarve Euroopa 

Parlamendi jaos; nõuab neid artikleid 

silmas pidades eesseisva eelarve täitmisele 

heakskiidu andmise menetluse selgemaks 

muutmist; 

 _________________ 

 1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. 

oktoobri 2014. aasta määrus (EL, 

Euratom) nr 1141/2014, mis käsitleb 

Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa 

tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikirja 

ning rahastamist, ELT L 317, 4.11.2014.  

Or. en 

 


