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Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Javier Couso 

Permuy, Marina Albiol Guzmán 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Parlament 

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 25 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 25 a. palub, et juhatus ja peasekretär 

annaksid eelkõige aru järgmiste 

soovituste kohta, mille parlament võttis 

vastu juba 2015. aasta eelarve täitmisele 

heakskiidu andmise resolutsioonis: 

 – palve, et juhatuse koosolekute 

päevakorrad avaldataks aegsasti enne 

koosoleku toimumist intranetis ja 

koosolekute protokollid avaldataks palju 

kiiremini, ilma nende kõigisse keeltesse 

tõlkimist ootamata, ning palve avaldada 

parlamendi veebisaidil masinloetavas 

vormingus asjakohased dokumendid, 

mille peasekretär on juhatusele esitanud, 

välja arvatud juhul, kui see on võimatu 

dokumentides sisalduva teabe laadi tõttu, 

näiteks isikuandmete kaitsmiseks1a; 

 – palve, et peasekretär varustaks 

parlamendiliikmeid, kes soovivad 

avaldada üksikasju neile makstud 

parlamendi hüvitiste kohta oma isiklikul 

veebisaidil, kergesti töödeldavate 

asjakohaste andmetega1b; 

 – palve parlamendi 

administratsioonile koostada aruanne 

selle kohta, kuidas huvirühmade 

esindajad ja muud välisorganisatsioonid 

parlamendi hooneid kasutavad1c; 

 – mure selle pärast, et kehtiv 
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parlamendiliikmete käitumisjuhend võib 

vajada huvide konfliktide vältimiseks 

täiendavaid parandusi, eelkõige seoses 

järgmisega1d: 

  – parlamendiliikmete 

tasustatud lisatöö; 

  – endiste parlamendiliikmete 

lobitöö Euroopa Liidu institutsioonide 

juures ajal, mil neil on õigus saada 

üleminekuhüvitist; 

  – Euroopa Parlamendi 

liikmete majanduslike huvide 

deklaratsioonide registreerimine; 

  – nõuandekomitee koosseis 

ja pädevus; 

 – palve juhatusele kaaluda kohalike 

omavalitsustega dialoogi alustamist, et 

selgitada, kuidas nood saaksid Euroopa 

Ajaloo Maja rahastamises osaleda1e; 

 __________________ 

 1a Euroopa Parlamendi 27. aprilli 

2017. aasta resolutsiooni 

(tähelepanekutega, mis on Euroopa Liidu 

2015. aasta üldeelarve täitmisele 

heakskiidu andmist käsitleva otsuse 

lahutamatu osa, I jagu – Euroopa 

Parlament) punktid 40 ja 41 

(2016/2152(DEC)). 

 1b Euroopa Parlamendi 27. aprilli 

2017. aasta resolutsiooni 

(tähelepanekutega, mis on Euroopa Liidu 

2015. aasta üldeelarve täitmisele 

heakskiidu andmist käsitleva otsuse 

lahutamatu osa, I jagu – Euroopa 

Parlament) punkt 47 (2016/2152(DEC)). 

 1c Euroopa Parlamendi 27. aprilli 

2017. aasta resolutsiooni 

(tähelepanekutega, mis on Euroopa Liidu 

2015. aasta üldeelarve täitmisele 

heakskiidu andmist käsitleva otsuse 

lahutamatu osa, I jagu – Euroopa 

Parlament) punkt 51 (2016/2152(DEC)). 

 1d Euroopa Parlamendi 27. aprilli 
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2017. aasta resolutsiooni 

(tähelepanekutega, mis on Euroopa Liidu 

2015. aasta üldeelarve täitmisele 

heakskiidu andmist käsitleva otsuse 

lahutamatu osa, I jagu – Euroopa 

Parlament) punkt 52 (2016/2152(DEC)). 

 1e Euroopa Parlamendi 27. aprilli 

2017. aasta resolutsiooni 

(tähelepanekutega, mis on Euroopa Liidu 

2015. aasta üldeelarve täitmisele 

heakskiidu andmist käsitleva otsuse 

lahutamatu osa, I jagu – Euroopa 

Parlament) punkt 69 (2016/2152(DEC)). 

Or. en 
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Raport A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Parlament 

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 35 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

35. ergutab peasekretäri pidama Belgia 

raudteeveo-ettevõtjaga läbirääkimisi, et 

pakkuda Brüsseli Luxembourg’i 

raudteejaama ja Zaventemi lennujaama 

vahel parlamendiliikmete saabumise ja 

lahkumise tippajal rohkem otseühendusi, et 

parlamendiliikmete sõiduaega kokku hoida 

ja vähendada nende CO2-jalajälge; palub 

sekretariaadil parlamendiliikmete hulgas 

rongiga sõitmist propageerida; 

35. ergutab peasekretäri pidama Belgia 

raudteeveo-ettevõtjaga läbirääkimisi, et 

pakkuda Brüsseli Luxembourg’i 

raudteejaama ja Zaventemi lennujaama 

vahel parlamendiliikmete saabumise ja 

lahkumise tippajal rohkem otseühendusi, et 

parlamendiliikmete sõiduaega kokku hoida 

ja vähendada nende CO2-jalajälge; palub 

sekretariaadil soodustada 

parlamendiliikmete hulgas rongiga 

sõitmist, näiteks sellega, et ajal, kui on 

võimalik sõita otserongiga, ei saa 

parlamendiliikmed lennujaamas enam 

autoveoteenust kasutada; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  39 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Parlament 

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 57 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 57 a. juhib tähelepanu sellele, et 

filmiauhinna LUX üritustel on vaatajate 

arv endiselt väga väike, ja tõstatab 

küsimuse, kas auhind on õigustatud; 

Or. en 
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Raport A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Parlament 

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 57 b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 57 b. kordab, et palub juhatusel jätkata 

arutelu kohalike omavalitsustega, et 

selgitada, kuidas need saaksid Euroopa 

Ajaloo Maja rahastamises veel rohkem 

osaleda; 

Or. en 
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Raport A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Parlament 

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 64 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 64 a. märgib aga, et kõikide 

koosseisuväliste töötajate olemasolu ei saa 

siiski väljastostmisega selgitada, näiteks 

on raske seletada tehnoloogiliste 

uuenduste ja tugiteenuste peadirektoraadi 

koosseisuväliste töötajate ja ametnike 

arvu suhet; 

Or. en 
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Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Javier Couso 

Permuy, Marina Albiol Guzmán 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Parlament 

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 87 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 87 a. avaldab veel kord sügavat 

kahetsust selle üle, et parlamendiliikmete 

ja nende assistentide Brüsseli büroodes 

otsustati mööbel välja vahetada; märgib, 

et enamik mööblist on täiesti töökorras ja 

esinduslik ning seetõttu puudub 

igasugune vajadus seda vahetada; on 

seisukohal, et mitmelt parlamendiliikmelt 

saadud tagasisidest – vastupidiselt 

ülduuringu tulemustele – 

väljavahetamiseks veel ei piisa ning 

administratsiooni esitatud väited maitse, 

moe ja aegunud stiili kohta on sama 

kohatud; mööbliese tuleks välja vahetada 

ainult juhul, kui sel on näha selged 

kahjustused, ulatuslik kulumine või kui 

töökohal on vaja vältida teatavat 

konkreetset või üldist laadi terviseohtu (nt 

ergonoomilisemate büroolaudade või -

toolide võimalik kasutuselevõtt); 

Or. en 
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Muudatusettepanek  43 
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Derek Vaughan 

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Parlament 

COM(2017)0365 – C8-0248/2017 – 2017/2137(DEC) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 87 b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 87 b. tuletab peasekretärile meelde 

personalikomitee küsitluse tulemusi 

büroode ühiskasutuse kohta, millele 

vastas 3000 töötajat, kellest 80 % oli 

büroode jagamise vastu; palub 

peasekretäril koostada kava, kuidas 

pidada töötajatega nõu, ja võtta küsitluse 

põhjal järelmeetmed; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  44 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 100 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

100. märgib, et parlament peab tagama 

pensioniõigused ka juhul, kui fond ei suuda 

oma kohustusi täita; tunneb heameelt selle 

üle, et peasekretär andis teada, et ta esitas 

juhatusele tegevuskava; 

100. märgib, et praegu peab parlament 

tagama pensioniõigused ka juhul, kui fond 

ei suuda oma kohustusi täita; palub veel 

kord, et juhatus koostaks võimalikult 

kiiresti hinnangu pensionifondi praeguse 

olukorra kohta; nõuab, et juhatus tuletaks 

meelde oma 1. aprilli 2009. aasta otsust, 

mille kohaselt „parlament täidab oma 

seaduslikku kohustust tagada skeemi 

liikmetele lisapensioni õigus, mis võib 

pärast pensionifondi vahendite 

ammendumisel säilida“, ning leida 

lahenduse puudujäägi vähendamiseks 

kindlustusmakse suurendamise abil või 

paludes asjaomastel parlamendiliikmete 

vabatahtlikku abi, st et nad oma 

vabatahtlikku pensioni vähendaksid või 

loobuksid sellest; tunneb heameelt selle 

üle, et peasekretär andis teada, et ta esitas 

juhatusele tegevuskava; nõuab, et juhatus 

hindaks sellega seoses ka fondi haldava 

kindlustusandja tööd ja kaaluks fondist 

maksete saajate nimede avaldamist, kui 

see on isikuandmete kaitset käsitlevate 

liidu õigusaktidega kooskõlas; 

Or. en 

 


