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Muudatusettepanek 1
Petri Sarvamaa

Ettepanek võtta vastu otsus 1
Punkt 1

Ettepanek võtta vastu otsus Muudatusettepanek

1. annab heakskiidu / ei anna 
heakskiitu Euroopa Varjupaigaküsimuste 
Tugiameti tegevdirektori tegevusele ameti 
2017. aasta eelarve täitmisel;

1. ei anna heakskiitu Euroopa 
Varjupaigaküsimuste Tugiameti 
tegevdirektori tegevusele ameti 2017. aasta 
eelarve täitmisel;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Maria Grapini

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. rõhutab, et liidu eelarve täitmisel on 
tähtis tegutseda vastutustundlikult;

1. rõhutab, et liidu eelarve täitmisel on 
tähtis tegutseda vastutustundlikult ja 
läbipaistvalt;

Or. ro

Muudatusettepanek 3
Joachim Kuhs

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. tuletab meelde, et kontrollikoja 
aruande kohaselt olid Euroopa 
Varjupaigaküsimuste Tugiameti 
finantsmääruse ja muude kohaldatavate 
eeskirjade ja sätete olulised ja süsteemsed 
rikkumised maksete osas peamiselt seotud 
maksete aluseks olevate riigihanke- ja 

3. tuletab meelde, et kontrollikoja 
aruande kohaselt olid Euroopa 
Varjupaigaküsimuste Tugiameti 
finantsmääruse ja muude kohaldatavate 
eeskirjade ja sätete olulised ja süsteemsed 
rikkumised maksete osas peamiselt seotud 
maksete aluseks olevate riigihanke- ja 
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värbamismenetlustega; peab 
kahetsusväärseks ka nõuete rikkumise 
süstemaatilisust, mis annab tunnistust 
puudulikust sisekontrollisüsteemist; peab 
väga kahetsusväärseks, et nõuetele 
mittevastavate maksete vigade summa 
kokku on vähemalt 7,7 miljonit eurot, mis 
moodustab 10,3 % Euroopa 
Varjupaigaküsimuste Tugiameti 
2017. aasta maksete kogusummast;

värbamismenetlustega; peab 
kahetsusväärseks ka nõuete rikkumise 
süstemaatilisust, mis annab tunnistust 
puudulikust sisekontrollisüsteemist; peab 
väga kahetsusväärseks, et nõuetele 
mittevastavate maksete vigade summa 
kokku on vähemalt 7,7 miljonit eurot, mis 
moodustab 10,3 % Euroopa 
Varjupaigaküsimuste Tugiameti 
2017. aasta maksete kogusummast, samas 
kui kontrollikoja kehtestatud vastuvõetav 
määr on 2 %;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Ramona Strugariu, Petri Sarvamaa, Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Gilles Boyer, 
Vlad-Marius Botoş, Lara Wolters, Katalin Cseh

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 5

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5. tunneb heameelt, et ameti 
haldusnõukogu 6. juuni 2018. aasta 
otsusega vabastati tegevdirektor 
viivitamata ametist; rõhutab siiski, et 
2017. aasta eelarvet täideti ameti eelmise 
juhtkonna järelevalve all; rõhutab, et 
käesolevas raportis käsitletakse 2017. aasta 
eelarve täitmisele heakskiidu andmist; 
väljendab heameelt selle üle, et 6. juunil 
2018 nimetati ametisse ajutine 
tegevdirektor ja 16. juunil 2019 nimetati 
ametisse uus tegevdirektor;

5. tunneb heameelt, et ameti 
haldusnõukogu 6. juuni 2018. aasta 
otsusega vabastati tegevdirektor 
viivitamata ametist; rõhutab siiski, et 
2017. aasta eelarvet täideti ameti eelmise 
juhtkonna järelevalve all; rõhutab, et 
käesolevas raportis käsitletakse 2017. aasta 
eelarve täitmisele heakskiidu andmist; 
väljendab heameelt selle üle, et 6. juunil 
2018 nimetati ametisse ajutine 
tegevdirektor ja 16. juunil 2019 nimetati 
ametisse uus tegevdirektor; võtab 
teadmiseks uue tegevdirektori kavatsuse 
viia läbi põhjalikke reforme, mis tagavad 
usaldusväärse juhtimise; tunneb heameelt 
uue tegevdirektori positiivse sõnumi ja 
edaspidise tiheda koostöö kavatsuse üle, 
mida ta väljendas 4. septembril 2019 
toimunud avalikul kuulamisel;

Or. en
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Muudatusettepanek 5
Maria Grapini

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 6

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6. tuletab meelde Euroopa Parlamendi 
24. oktoobri 2018. aasta otsust17, millega ei 
antud heakskiitu ameti tegevdirektori 
tegevusele 2016. aasta eelarve täitmisel; 
tuletab meelde, et 26. märtsil 2019 otsustas 
Euroopa Parlament lükata edasi otsuse 
tegemise ameti 2017. aasta eelarve 
täitmisele heakskiidu andmise kohta;

6. tuletab meelde Euroopa Parlamendi 
24. oktoobri 2018. aasta põhjendatud 
otsust17, millega ei antud heakskiitu ameti 
tegevdirektori tegevusele 2016. aasta 
eelarve täitmisel; tuletab meelde, et 26. 
märtsil 2019 otsustas Euroopa Parlament 
lükata edasi otsuse tegemise ameti 
2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu 
andmise kohta;

_________________ _________________
17ELT L 331, 28.12.2018, lk 213. 17ELT L 331, 28.12.2018, lk 213.

Or. ro

Muudatusettepanek 6
Ramona Strugariu, Petri Sarvamaa, Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Gilles Boyer, 
Vlad-Marius Botoş, Katalin Cseh

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 7

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7. tunneb heameelt ameti aruande üle, 
milles käsitletakse Euroopa Parlamendi 
poolt eelarveaasta 2017 kohta esitatud 
tähelepanekute suhtes võetud 
järelmeetmeid, eelkõige ameti 
haldusnõukogu, ajutise tegevdirektori ja 
uue tegevdirektori võetud 
parandusmeetmeid, et parandada ameti 
juhtimisstruktuuri, taastada läbipaistvus ja 
suurendada usaldust; toetab 2019. aastaks 
koostatud ameti juhtimise tegevuskava; 
nõuab tungivalt, et amet annaks eelarve 
täitmisele heakskiidu andmise eest 

7. tunneb heameelt ameti aruande üle, 
milles käsitletakse Euroopa Parlamendi 
poolt eelarveaasta 2017 kohta esitatud 
tähelepanekute suhtes võetud 
järelmeetmeid, eelkõige ameti 
haldusnõukogu, ajutise tegevdirektori ja 
uue tegevdirektori võetud 
parandusmeetmeid, et parandada ameti 
juhtimisstruktuuri, taastada läbipaistvus ja 
suurendada usaldust; toetab 2019. aastaks 
koostatud ameti juhtimise tegevuskava ja 
peab selles nimetatud meetmeid 
positiivseks; nõuab tungivalt, et amet 
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vastutavale institutsioonile tegevuskava 
rakendamisest aru;

annaks eelarve täitmisele heakskiidu 
andmise eest vastutavale institutsioonile 
tegevuskava rakendamisest korrapäraselt 
aru;

Or. en

Muudatusettepanek 7
Lara Wolters

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 7

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7. tunneb heameelt ameti aruande üle, 
milles käsitletakse Euroopa Parlamendi 
poolt eelarveaasta 2017 kohta esitatud 
tähelepanekute suhtes võetud 
järelmeetmeid, eelkõige ameti 
haldusnõukogu, ajutise tegevdirektori ja 
uue tegevdirektori võetud 
parandusmeetmeid, et parandada ameti 
juhtimisstruktuuri, taastada läbipaistvus ja 
suurendada usaldust; toetab 2019. aastaks 
koostatud ameti juhtimise tegevuskava; 
nõuab tungivalt, et amet annaks eelarve 
täitmisele heakskiidu andmise eest 
vastutavale institutsioonile tegevuskava 
rakendamisest aru;

7. tunneb heameelt ameti aruande üle, 
milles käsitletakse Euroopa Parlamendi 
poolt eelarveaasta 2017 kohta esitatud 
tähelepanekute suhtes võetud 
järelmeetmeid, eelkõige ameti 
haldusnõukogu, ajutise tegevdirektori ja 
uue tegevdirektori võetud 
parandusmeetmeid, et parandada ameti 
juhtimisstruktuuri, taastada läbipaistvus ja 
suurendada usaldust; toetab 2019. aastaks 
koostatud ameti juhtimise tegevuskava; 
nõuab tungivalt, et amet annaks eelarve 
täitmisele heakskiidu andmise eest 
vastutavale institutsioonile tegevuskava 
rakendamisest korrapäraselt ja avalikult 
aru;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Maria Grapini

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 7

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7. tunneb heameelt ameti aruande üle, 
milles käsitletakse Euroopa Parlamendi 

7. tunneb heameelt ameti aruande üle, 
milles käsitletakse Euroopa Parlamendi 
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poolt eelarveaasta 2017 kohta esitatud 
tähelepanekute suhtes võetud 
järelmeetmeid, eelkõige ameti 
haldusnõukogu, ajutise tegevdirektori ja 
uue tegevdirektori võetud 
parandusmeetmeid, et parandada ameti 
juhtimisstruktuuri, taastada läbipaistvus ja 
suurendada usaldust; toetab 2019. aastaks 
koostatud ameti juhtimise tegevuskava; 
nõuab tungivalt, et amet annaks eelarve 
täitmisele heakskiidu andmise eest 
vastutavale institutsioonile tegevuskava 
rakendamisest aru;

poolt eelarveaasta 2017 kohta esitatud 
tähelepanekute suhtes võetud 
järelmeetmeid, eelkõige ameti 
haldusnõukogu, ajutise tegevdirektori ja 
uue tegevdirektori võetud 
parandusmeetmeid, et parandada ameti 
juhtimisstruktuuri ja tõhusust, taastada 
läbipaistvus ja suurendada usaldust; toetab 
2019. aastaks koostatud ameti juhtimise 
tegevuskava; nõuab tungivalt, et amet 
annaks eelarve täitmisele heakskiidu 
andmise eest vastutavale institutsioonile 
tegevuskava rakendamisest aru;

Or. ro

Muudatusettepanek 9
Ramona Strugariu, Petri Sarvamaa, Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Gilles Boyer, 
Vlad-Marius Botoş, Katalin Cseh, Lara Wolters

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 8

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

8. tunnustab edusamme, mida on 
tehtud sisekontrollisüsteemide 
rakendamisel, sealhulgas hanke- ja 
kulutoimingute kontrolli teostamisel; 
nõustub kontrollikoja tähelepanekutega, 
mille kohaselt on vaja täiendavaid 
parandusmeetmeid;

8. tunnustab tehtud jõupingutusi ja 
tunneb heameelt edusammude üle, mida 
on tehtud sisekontrollisüsteemide 
rakendamisel, sealhulgas hanke- ja 
kulutoimingute kontrolli teostamisel; 
toetab otsust vähendada õigusnõustamise 
allhankeid ja need kiiresti lõpetada, luues 
ametisisese õigusteenistuse; nõustub 
kontrollikoja tähelepanekutega, mille 
kohaselt on vaja täiendavaid 
parandusmeetmeid;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Ramona Strugariu, Petri Sarvamaa, Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Gilles Boyer, 
Vlad-Marius Botoş, Katalin Cseh

Resolutsiooni ettepanek
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Punkt 9

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9. tunnustab parandusmeetmeid, 
mida amet on rakendanud seoses 
hankemenetlustega, eelkõige maksetega, 
mis tulenevad eeskirju eiravatest 
hankemenetlustest, ja uute avatud 
menetluste lõpuleviimist, mida 
kontrollikoda auditeeris ilma märkusi 
esitamata;

9. märgib rahuolevalt, et amet on ellu 
viinud kaks kolmandikku hankemenetlusi 
puudutavatest parandusmeetmetest, 
eelkõige seoses maksetega, mis tulenevad 
eeskirju eiravatest hankemenetlustest, ja 
viinud lõpule uued avatud menetlused, 
mida kontrollikoda auditeeris ilma märkusi 
esitamata;

Or. en

Muudatusettepanek 11
Jean-François Jalkh

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 10

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10. tunneb heameelt selle üle, et 
kehtestatud on ambitsioonikas 
värbamiskava, millel on olnud vabade 
juhtivate ja muude ametikohtade 
täitmisele positiivne mõju; nõuab 
tungivalt, et amet viiks värbamised kiiresti 
lõpule;

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 12
Ramona Strugariu, Petri Sarvamaa, Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Gilles Boyer, 
Vlad-Marius Botoş, Lara Wolters, Katalin Cseh

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 10

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10. tunneb heameelt selle üle, et 
kehtestatud on ambitsioonikas 
värbamiskava, millel on olnud vabade 

10. tunneb heameelt selle üle, et 
kehtestatud on ambitsioonikas 
värbamiskava, millel on olnud vabade 
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juhtivate ja muude ametikohtade täitmisele 
positiivne mõju; nõuab tungivalt, et amet 
viiks värbamised kiiresti lõpule;

juhtivate ja muude ametikohtade täitmisele 
positiivne mõju; märgib rahuloluga, et on 
võetud uusi meetmeid, mis aitavad hoida 
ära ahistamist, suurendada töötajate 
heaolu ja vähendada tööjõu voolavust; 
nõuab tungivalt, et amet viiks värbamised 
kiiresti lõpule täielikus kooskõlas selleks 
ette nähtud õiguslike menetlustega ja 
annaks saavutatud tulemustest 
korrapäraselt aru;

Or. en

Muudatusettepanek 13
Maria Grapini

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 10

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10. tunneb heameelt selle üle, et 
kehtestatud on ambitsioonikas 
värbamiskava, millel on olnud vabade 
juhtivate ja muude ametikohtade täitmisele 
positiivne mõju; nõuab tungivalt, et amet 
viiks värbamised kiiresti lõpule;

10. tunneb heameelt selle üle, et 
kehtestatud on ambitsioonikas 
värbamiskava, millel on olnud vabade 
juhtivate ja muude ametikohtade täitmisele 
positiivne mõju; nõuab tungivalt, et amet 
viiks värbamised võimalikult kiiresti 
lõpule, võttes põhikriteeriumidena arvesse 
kandidaatide pädevust, oskusi ja 
kogemusi;

Or. ro

Muudatusettepanek 14
Gilles Boyer

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 10 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10a. märgib rahuloluga, et enamik 
haldusnõukogu liikmeid on avaldanud 
ameti veebisaidil oma huvide 
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deklaratsioonid ja 
elulookirjeldused; kutsub haldusnõukogu 
ülejäänud liikmeid üles avaldama oma 
elulookirjeldused võimalikult kiiresti; 
väljendab heameelt uue juhtkonna kindla 
soovi üle suurendada teadlikkust ning 
ennetada ja tuvastada võimalikke huvide 
konflikti olukordi ja need lahendada; 
palub ametil töötada välja sellealane 
terviklik strateegia, see kasutusele võtta ja 
seda ameti järgmises juhtimise 
tegevuskavas kirjeldada ning anda eelarve 
täitmisele heakskiidu andmise eest 
vastutavale institutsioonile saavutatud 
tulemustest aru; 

Or. en

Muudatusettepanek 15
Ramona Strugariu, Petri Sarvamaa, Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Vlad-Marius 
Botoş, Lara Wolters, Katalin Cseh

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 10 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10b. märgib rahuloluga, et enamik 
haldusnõukogu liikmeid on avaldanud 
ameti veebisaidil oma huvide 
deklaratsioonid ja elulookirjeldused; 
väljendab heameelt uue juhtkonna kindla 
soovi üle suurendada teadlikkust ning 
ennetada ja tuvastada võimalikke huvide 
konflikti olukordi ja need lahendada; 
palub ametil töötada välja sellealane 
terviklik strateegia, see kasutusele võtta ja 
seda ameti järgmises juhtimise 
tegevuskavas kirjeldada ning anda eelarve 
täitmisele heakskiidu andmise eest 
vastutavale institutsioonile saavutatud 
tulemustest aru;

Or. en
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Muudatusettepanek 16
Ramona Strugariu, Petri Sarvamaa, Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Gilles Boyer, 
Vlad-Marius Botoş, Lara Wolters, Katalin Cseh

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 10 c (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10c. võtab rahuloluga teadmiseks ameti 
uue juhtkonna kavandatavad meetmed 
rikkumisest teatajate julgustamiseks ja 
kaitseks; tuletab meelde, et rikkumisest 
teatajate seisukohalt turvaline keskkond 
on eeskirjade eiramise ja ebaseadusliku 
tegevuse ennetamiseks, paljastamiseks ja 
selliste juhtumite lahendamiseks oluline 
tingimus; soovitab ametil kehtestada 
kiiresti rikkumisest teatamist ja nn 
pöördukse efekti käsitleva sisekorra ja 
suunised ning anda edaspidi saavutatud 
tulemustest aru;

Or. en


