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Punkt 29 a (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 29 a. rõhutab, et igal parlamendiliikmel 

peab olema võrdne õigus teada, kuidas 

parlamendi finantsküsimusi hallatakse, 

ning seetõttu palub peasekretäril tagada, 

et kõigi siseauditi talituse koostatud 

aruannete koopiad tehtaks kõigile 

parlamendiliikmetele tutvumiseks 

kättesaadavaks, kustutades vajaduse 

korral ära viited, mille põhjal oleks 

ebakohaselt võimalik ära tunda 

konkreetsed isikud; 

Or. en 
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Punkt 48 a (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 48 a. kordab oma nõudmist pakkuda välja 

kõigile parlamendiliikmetele kehtivad 

ranged eeskirjad selle kohta, kuidas 

üldkulude hüvitist kasutada ja see 

täielikult läbipaistvaks muuta; nõuab 

seetõttu sellise süsteemi väljatöötamist, 

mille kohaselt parlamendiliikmed peavad 

andma igal aastal aru selle hüvitise 

kasutamise kohta, kusjuures selle suhtes 

kohaldatakse auditimenetlust; 

Or. en 
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Punkt 48 b (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 48 b. on veendunud, et Euroopa 

Parlament on ainus Euroopa avalik-

õiguslik asutus, mis maksab büroo 

haldamise kuludeks ette nähtud hüvitist 

erapangakontodele, nõudmata kviitungite 

säilitamist või kulude auditeerimist; 

arvab, et parlamendiliikmed suhtuksid 

väga kriitiliselt mis tahes muusse 

organisse, mis jätaks sarnaselt teostamata 

järelevalve avalike vahendite kasutamise 

üle; kutsub peasekretäri üles tegema 

ettepanekut sellise mittekoormava korra 

kehtestamiseks, millega tagatakse 

üldkulude hüvitise kasutamine selleks ette 

nähtud eesmärgil, nii et seda ei saa 

kasutada parlamendiliikmete täiendavaks 

erasissetulekuks; 
 

Or. en 
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Punkt 48 c (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 48 c. nõuab parlamendiliikmete 

päevaraha hindamist selle summa ja 

kasutamise seisukohast; nõuab, et juhatus 

vaataks selle rakendusmeetme vastavalt 

läbi, tagamaks et päevaraha kasutatakse 

võimalikult kulutõhusalt; 

Or. en 
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Punkt 47 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

47. peab taunimisväärseks asjaolu, et 

president ei edastanud 

eelarvekontrollikomisjonile OLAFi 

järelevalvekomitee poolt Euroopa 

Parlamendi eelarvekontrollikomisjonile 

esitatud aruannet ning selle asemel hoiti 

aruannet kinni enam kui kaks kuud; 

taunib ka asjaolu, et parlamendi 

administratsioon viivitas kolm kuud, enne 

kui edastas asjaomastele 

parlamendiliikmetele Belgia kohtu kutse 

ilmuda tunnistusi andma; peab 

taunimisväärseks 

eelarvekontrollikomisjoni töö takistamist 

sellega, et Kreeka küsimustega tegeleva 

rakkerühma tööd käsitlev kuulamine 

tühistati ning teist kuulamist (teemal 

juhtimine ning Euroopa Komisjoni 

tegevus haldusasutusena) lükati edasi 

enam kui aasta; 

välja jäetud 

Or. en 
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Punkt 67 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

67. märgib, et alates jaanuarist 2012 
jõustusid uued külastajate rühmade 
vastuvõtmise eeskirjad, sh väljamaksete 
tegemise meetod; märgib, et juhatus 
otsustas säilitada võimaluse teha 
külastajate rühmadele sularahamakseid; 
väljendab muret külastajate rühmadele 
sularahamaksete tegemisega kaasneva 
märkimisväärse maine- ja turvariski üle; 
palub, et juhatus võtaks vastu uue otsuse, 
millega keelustataks sularahamaksete 
tegemine, mis on vastuolus Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 
2005/60/EÜ24; võtab teadmiseks, et umbes 
2000 külastajate rühmast 2012. aasta 
jooksul maksti vaid 365 rühmale rohkem 
kui 15 000 eurot, kuid et enamik 
külastajate rühmadest valivad 
sularahamakse, kuigi parlamendi 
administratsioon soovitab maksmist 
pangaülekandega või mõlema makseviisi 
kombinatsiooni; 

67. märgib, et alates jaanuarist 2012 
jõustusid uued külastajate rühmade 
vastuvõtmise eeskirjad, sh väljamaksete 
tegemise meetod; märgib, et juhatus 
otsustas säilitada võimaluse teha 
külastajate rühmadele sularahamakseid; 
väljendab muret külastajate rühmadele 
sularahamaksete tegemisega kaasneva 
märkimisväärse maine- ja turvariski 
pärast; palub, et juhatus võtaks vastu uue 
otsuse sularahamaksete kohta, mis on 
vastuolus Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiviga 2005/60/EÜ24; võtab 
teadmiseks, et umbes 2000 külastajate 
rühmast 2012. aasta jooksul maksti vaid 
365 rühmale rohkem kui 15 000 eurot, kuid 
et enamik külastajate rühmadest valivad 
sularahamakse, kuigi parlamendi 
administratsioon soovitab maksmist 
pangaülekandega või mõlema makseviisi 
kombinatsiooni; 

__________________ __________________ 
24 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. 
oktoobri 2005. aasta direktiiv 2005/60/EÜ 
rahandussüsteemi rahapesu ja terrorismi 
rahastamise eesmärgil kasutamise vältimise 
kohta (ELT L 309, 25.11.2005, lk 15). 

24 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. 
oktoobri 2005. aasta direktiiv 2005/60/EÜ 
rahandussüsteemi rahapesu ja terrorismi 
rahastamise eesmärgil kasutamise vältimise 
kohta (ELT L 309, 25.11.2005, lk 15). 

Or. en 
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Punkt 101 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

101. rõhutab, et parlamendiliikmete 
Euroopa-siseste lennureiside puhul tuleks 
parlamendi eelarvest hüvitada üksnes 
turistiklassi piletite maksumus; 

101. teeb ettepaneku, et 
parlamendiliikmete Euroopa-siseste 
lennureiside puhul tuleks juhul, kui see on 
asjakohane, ergutada turistiklassi piletite 
kasutamist; 

Or. en 

 
 


