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Punkt 18 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

18. tunnistab, et ombudsman saab 

senisest märgatavalt rohkem kaebusi, ning 

on teadlik tema taotlusest suurendada 

mõõdukalt eelarvet, et palgata juurde 

mitmekeelseid töötajaid, mille ombudsman 

esitas Euroopa Parlamendile oma 2016. 

aastaaruandes; on mures, et töötajate arvu 

vähendamise tõttu ei ole võimalik igas 

talituses allesjäänud ressursside abil 

suurenenud töökoormusega toime tulla; 

kutsub eelarvepädevaid institutsioone üles 

võtma tulevikus personalile rahaliste 

vahendite eraldamise kavandamisel arvesse 

töötajate arvu vähendamise pikaajalist 

mõju, eelkõige seoses ombudsmani 

suutlikkusega parandada soolist ja 

geograafilist tasakaalu ning vajadusega 

tugineda kogemustega ametnike 

suutlikkusele võtta üle juhtkonna tasandi 

ametikohti; 

18. tunnistab, et ombudsman saab 

senisest märgatavalt rohkem kaebusi, ning 

võtab teadmiseks tema taotluse suurendada 

eelarvet, et palgata juurde mitmekeelseid 

töötajaid, mille ombudsman esitas Euroopa 

Parlamendile oma 2016. aastaaruandes; 

kutsub eelarvepädevaid institutsioone üles 

võtma tulevikus personalile rahaliste 

vahendite eraldamise kavandamisel arvesse 

töötajate arvu vähendamise pikaajalist 

mõju, eelkõige seoses ombudsmani 

suutlikkusega parandada soolist ja 

geograafilist tasakaalu ning vajadusega 

tugineda kogemustega ametnike 

suutlikkusele võtta üle juhtkonna tasandi 

ametikohti; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

24. peab kahetsusväärseks 

Ühendkuningriigi otsust Euroopa Liidust 

välja astuda; märgib, et praegu ei ole 

võimalik prognoosida selle lahkumise 

finants-, haldus-, inim- ja muid tagajärgi; 

palub ombudsmanil ja kontrollikojal teha 

mõjuhinnangud ja teavitada parlamenti 

nende tulemustest hiljemalt 2018. aasta 

lõpus. 

24. võtab teadmiseks Ühendkuningriigi 

otsuse Euroopa Liidust välja astuda; 

märgib, et praegu ei ole võimalik 

prognoosida selle lahkumise finants-, 

haldus-, inim- ja muid tagajärgi; palub 

ombudsmanil ja kontrollikojal teha 

mõjuhinnangud ja teavitada parlamenti 

nende tulemustest hiljemalt 2018. aasta 

lõpus. 

Or. en 

 


