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Punkt 63 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

63. märgib murega, et üldised 

kokkuhoiunõudmised võivad tuua kaasa 

selle, et kahjustatakse 

parlamentidevaheliste delegatsioonide 

suutlikkust hoida välissuhetes parlamendi 

profiili, st teiste liidu institutsioonide ning 

eriti komisjoni ja nõukoguga samaväärset 

nähtavust, ning see võib kahjustada 

parlamendi osalust välispoliitikas, aga ka 

komisjoni ja Euroopa välisteenistuse 

tegevust täiendava parlamendi 

diplomaatilise töö konsolideerimist; peab 

seetõttu äärmiselt oluliseks säilitada 

teadmisi ja kogemusi, mis parlament on 

Euroopa projektide üle järelevalvet 

teostades ja neid nähtaval hoides 

omandanud, samuti tagada, et 

kavandatavate meetmetega ei nõrgestata 

Euroopa Parlamendi ja teiste riikide vahel 

peetava parlamentidevahelise dialoogi 

mõju ja tulemuslikkust, eelkõige poliitilise 

ebastabiilsuse perioodil ja demokraatiat 

ohustavates tingimustes (araabia kevad, 

Lähis-Ida konflikt, Ukraina konflikt, 

lähenevad vastuolulised valimised jms); 

63. märgib murega, et üldised 

kokkuhoiunõudmised võivad tuua kaasa 

selle, et kahjustatakse 

parlamentidevaheliste delegatsioonide 

suutlikkust hoida välissuhetes parlamendi 

profiili, st teiste liidu institutsioonide ning 

eriti komisjoni ja nõukoguga samaväärset 

nähtavust, ning see võib kahjustada 

parlamendi osalust välispoliitikas, aga ka 

komisjoni ja Euroopa välisteenistuse 

tegevust täiendava parlamendi 

diplomaatilise töö konsolideerimist; peab 

seetõttu äärmiselt oluliseks säilitada 

teadmisi ja kogemusi, mis parlament on 

Euroopa projektide üle järelevalvet 

teostades ja neid nähtaval hoides 

omandanud, samuti tagada, et 

kavandatavate meetmetega ei nõrgestata 

Euroopa Parlamendi ja teiste riikide vahel 

peetava parlamentidevahelise dialoogi 

mõju ja tulemuslikkust, eelkõige poliitilise 

ebastabiilsuse perioodil ja demokraatiat 

ohustavates tingimustes (araabia kevad, 

Lähis-Ida konflikt, Ukraina konflikt, 

lähenevad vastuolulised valimised jms); 

soovitab tungivalt tagada asjakohasel 

tasemel koordineerimine Euroopa 

välisteenistuse talitustega ettevalmistuse 

ja tulemusliku reageerimisvõime osas, et 

kindlustada Euroopa Parlamendi 

välisdelegatsioonide ja lähetuste 
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Punkt 41 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 41 a. märgib, et mõned iga-aastases 

eelarve täitmisele heakskiidu andmise 

raportis esitatud nõudmised, mida 

Euroopa Parlamendi täiskogul toetati, ei 

ole täidetud; märgib, et peasekretäri väitel 

kuuluvad need nõudmised parlamendi 

juhatuse või parlamendi esimeeste 

konverentsi pädevusse; nõuab tungivalt, 

et täiskogu poolt iga-aastases eelarve 

täitmisele heakskiidu andmise raportis 

esitatud nõudmised viidaks täielikult ellu; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 87 a. väljendab muret selle pärast, et fondi 

pensionimaksete tagamine olukorras, kus 

investeerimisotsuseid teevad kolmandad 

isikud, kujutab parlamendi eelarve jaoks 

suurt finantsriski; on seetõttu arvamusel, 

et parlamendi administratsioon peaks 

kõnealust fondi peasekretäri rangete 

suuniste alusel täielikult kontrollima; 

Or. en 
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 97 a. väljendab muret seoses 

tehnoloogiliste uuenduste ja tugiteenuste 

peadirektoraadi koostatud IKT-struktuuri 

käsitleva aruande järeldustega, mille 

kohaselt kasutab parlament 

maksumaksjate raha praegu selliste 

tulemüüripakkujate jaoks, keda mainekad 

ajakirjandusvabaduse eest võitlevad 

rühmad seostavad tõsiste inimõiguste 

rikkumistega kolmandates riikides; 

märgib, et avatud lähtekoodiga 

tulemüürilahendused on lihtsasti 

kättesaadavad ning nende kasutamise 

võimalusi tuleks uurida; rõhutab, kui 

äärmiselt oluline on mitte jätta muljet, et 

parlament ja selle administratsioon 

toetavad oma IKT-alaste hangetega 

viletsust ja rõhumist; 

Or. en 

 

 


