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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

46. kahtleb ettepanekus muuta 

autojuhiteenus parlamendisiseseks 

teenuseks ja asendada väline 

teenusepakkuja parlamendi lepinguliste 

töötajatega, mis toob kaasa kohesed 

lisakulud ligikaudu 3,7 miljoni euro 

suuruses summas; on seisukohal, et 

alternatiivse võimalusena tuleks kaaluda 
hästi korraldatud lepingut välise 

teenuseosutajaga, mis sõlmitakse vastavalt 

kohaldatavatele avaliku hanke eeskirjadele 

ja mille puhul väline teenuseosutaja on 

selgelt kohustatud võtma vastutuse 

turvalisuse ja taustakontrolli tegemise ning 

inimväärsete töö- ja palgatingimuste eest; 
kaaluks teenuse parlamendisiseseks muutmist 

üksnes siis, kui selle kulud ei ületa senise 

süsteemiga seotud kulusid ja kui see 

võimaldab autojuhtidele inimväärsed töö- ja 

palgatingimused, paremat soolist tasakaalu 

ning keskkonnasõbralikumate autode 

kasutamist; nõuab, et eelarvekomisjonile 

antaks enne iga otsuse tegemist 

üksikasjalikku teavet; 

46. peab kahetsusväärseks ettepanekut 
muuta autojuhiteenus parlamendisiseseks 

teenuseks ja asendada väline 

teenusepakkuja parlamendi lepinguliste 

töötajatega, mis toob kaasa kohesed 

lisakulud ligikaudu 3,7 miljoni euro 

suuruses summas; on seisukohal, et 

eelistatav alternatiiv oleks hästi 

korraldatud leping välise teenuseosutajaga, 

mis sõlmitakse vastavalt kohaldatavatele 

avaliku hanke eeskirjadele ja mille puhul 

väline teenuseosutaja on selgelt kohustatud 

võtma vastutuse turvalisuse ja 

taustakontrolli tegemise ning inimväärsete 

töö- ja palgatingimuste eest; usub, et kulude 

vähendamiseks tuleks autojuhiteenust 

osutada ainult lennujaama või raudteejaama 

ja töökoha vahelisteks sõitudeks; on 

seisukohal, et kõik muud sõidud peaksid 

parlamendiliikmed eraviisiliselt korraldama; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

48. usub, et autopark võiks koosneda rohkem 

kulu- ja kütusesäästlikest ning turvalisematest 

autodest; kutsub peasekretäri üles esitama 

aruande täieliku ülemineku kohta 

elektriautodele aastakümne lõpus; 

48. usub, et autopark võiks koosneda rohkem 

kulu- ja kütusesäästlikest ning turvalisematest 

autodest; toonitab asjaolu, et eelistatavalt 

tuleks lennujaama ja sealt ära sõitmiseks 

kasutada väikebusse ja busse, mis liiguksid 

kindlaksmääratud kellaaegadel; kutsub 

peasekretäri üles esitama aruande täieliku 

ülemineku kohta elektriautodele aastakümne 

lõpus; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

49. palub peasekretäril pidada arutelusid 

parlamendi reisibürooga; julgustab reisibürood 

tegema rohkem hinnavõrdlusi; kutsub 

reisibürood üles otsima broneeringute 

tegemisel aktiivselt soodsamaid pileteid ja 

pakkuma üldiselt parlamendiliikmetele ja 

kõigisse personalikategooriatesse 

kuuluvatele töötajatele 

konkurentsivõimelisemaid hindu, tagades 

samal ajal asjakohase mugavuse ja 

sobivad tingimused piletite vahetamiseks; 

49. palub peasekretäril pidada arutelusid 

parlamendi reisibürooga; julgustab reisibürood 

tegema rohkem hinnavõrdlusi; kutsub 

reisibürood üles otsima broneeringute 

tegemisel aktiivselt soodsamaid pileteid ja 

pakkuma üldiselt parlamendiliikmetele ja 

kõigisse personalikategooriatesse kuuluvatele 

töötajatele konkurentsivõimelisemaid hindu, 

tagades samal ajal sobivad tingimused piletite 

vahetamiseks; 

Or. en 
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52. võtab teadmiseks Euroopa Parlamendi 

infobüroode rolli teadlikkuse tõstmisel 

parlamendi tegevusest ja liidu kohta 

üldiselt; usub, et parlamendi infobüroode 

osas tuleks ette näha tõhususe 

suurendamise meetmed; on seisukohal, et 

parlamendi infobürood peaksid olema 

võimalikult sageli komisjoni esindustega 
samades hoonetes ja jagama komisjoniga 

tugiteenuseid; nõuab parlamendi 

infobüroode eesmärkide, ülesannete ja 

tulemuslikkuse hindamist, mille alusel 

tuleks kindlaks määrata prioriteedid; 

52. nõuab Euroopa Parlamendi 

infobüroode ja komisjoni esinduste 

täielikku läbivaatamist; on seisukohal, et 

need peaksid asuma samades hoonetes ja 

jagama tugiteenuseid, mis vähendaks 

kulusid; nõuab eesmärkide hindamist, 

mille alusel tuleks kindlaks määrata 

prioriteedid; 

Or. en 
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 52 a. taunib otsust avada Parlamentarium 

Berliinis, millel ei ole mingit otsest seost 

Euroopa Parlamendi tegevusega; 

Or. en 
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 55 a. peab kahetsusväärseks, et 

assigneeringud Euroopa tasandi 

erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste 

sihtasutuste rahastamiseks 2017. aasta 

suurenesid, jõudes kogusummani 

50 905 000 eurot, mis kujutab endast 

2008. aastaga võrreldes 248,46 %-list 

suurenemist ainult 10 aasta jooksul; 

Or. en 

 

 


