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Punkt 28 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek  

28. usub, et parlamendiliikmete 

parlamentaarse tegevuse praegune esitlus 

parlamendi veebisaidil ei ole piisavalt 

täpne ega läbipaistev ega peegelda 

parlamendiliikmete tegelikku tegevust ja 

kaasatust; teeb ettepaneku loobuda 

praegusest veebisaitide järjestuse 

kasutamisest, parandades samal ajal iga 

parlamendiliikme tegevust puudutavat 

teavet parlamendi ametlikul veebisaidil; 
nõuab, et hinnataks eelkõige hääletuste 

selgituste ja üheminutiliste sõnavõttude 

esitlust, sh võimalust näidata neid 

täiskogu sõnavõttudest eraldi, ning 

hinnataks hääletuste selgituste 

lisaväärtust ja võimalikke alternatiive; 
ootab, et selle küsimusega tegelev 

asjaomane juhatuse töörühm esitaks oma 

tegevuskava ja järeldused 

eelarvekomisjonile niipea, kui need on 

kättesaadavad; 

28. usub, et parlamendiliikmete 

parlamentaarse tegevuse praegune esitlus 

parlamendi veebisaidil ei ole piisavalt 

täpne ega läbipaistev ega peegelda 

parlamendiliikmete tegelikku tegevust ja 

kaasatust; ootab, et selle küsimusega 

tegelev asjaomane juhatuse töörühm 

esitaks oma tegevuskava ja järeldused 

parlamendile; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 32 a. on arvamusel, et praeguses 

majanduslikus olukorras ei tohiks edasisi 

Parlamentariumiga seotud projekte 

käivitada ilma eelarvekomisjoniga 

konsulteerimata ja temalt heakskiitu 

saamata;  

Or. en 
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Punkt 38 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 38 a. nõuab, et peasekretär koostaks igal 

aastal aruande kõrgemate ametnike 

kohta, kelle leping Euroopa 

Parlamendiga on lõppenud ja kelle 

tegevus uuel töökohal võib tuua kaasa 

huvide konflikti personalieeskirjade 

artikli 16 tähenduses; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 39 a. palub, et peasekretär avaks 

sisekonkursid kõikide kategooriate 

töötajatele, sealhulgas parlamendiliikmete 

registreeritud assistentidele; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 39 b. on seisukohal, et eelarveartiklit 

„Toetusmeetmed institutsiooni 

teenistujatele“ ja eriti sotsiaalhoolekande 

rubriigist 1630-03 töötajate 

organisatsioonidele makstavaid toetusi 

tuleks hallata läbipaistvamalt ja kõigi 

töötajate poolt ühiselt, nt 

personalikomitee ja parlamendiliikmete 

registreeritud assistentide komitee poolt; 

Or. en 



 

AM\1092191ET.doc  PE579.912v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

13.4.2016 A8-0131/32 

Muudatusettepanek  32 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Kostas Chrysogonos, 

Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, 

Martina Michels, João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Helmut Scholz  

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Euroopa Parlamendi 2017. aasta tulude ja kulude eelarvestus 

2016/2019(BUD) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 40 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 40 a. peab sügavalt kahetsusväärseks 

Euroopa Parlamendi 2017. aasta 

eelarvestuses kavandatud kärpeid 1 200 

000 euro ulatuses kirjaliku tõlke ja 2 000 

000 euro ulatuses suulise tõlke 

valdkonnas, sest tunnistab tõlkide 

osutatavate teenuste kvaliteeti ja 

lisaväärtust; nõuab varajase ja kestliku 

kokkuleppe sõlmimist peasekretäri ja 

tõlkide esindajate vahel, et ühendada 

head töötingimused ja tõhus juhtimine 

ning hoida ära tasakaalustamatuse 

olukorrad töötundide osas ja üldine 

ebakindlus tõlkide hulgas; palub 

peasekretäril teha täiendavaid 

ettepanekuid, nagu tellimuse alusel 

tehtava kirjaliku ja suulise tõlke mahu 

suurendamine, eriti seoses Euroopa 

Parlamendi laiendatud töörühmade 

tegevusega; 

Or. en 
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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; 

toetab ettepanekut muuta autojuhiteenus 

parlamendisiseseks teenuseks ja asendada 

väline teenusepakkuja parlamendi 

lepinguliste töötajatega, mis toob kaasa 

kohesed lisakulud ligikaudu 3,7 miljoni 

euro suuruses summas; see võimaldab 

autojuhtidele inimväärsed töö- ja 

palgatingimused, paremat soolist 

tasakaalu ning keskkonnasõbralikumate 

autode kasutamist; palub juhatusel ja 

peasekretäril arendada seda projekti 

tugevdatud turvameetmete raames, et 

pakkuda parlamendiliikmetele 

usaldusväärseid ja ohutuid 

transpordivahendeid kõikides parlamendi 

töökohtades; nõuab seepärast, et 

eelarvekomisjonile antaks enne iga otsuse 

tegemist üksikasjalikku teavet; 

Or. en 
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 55 a. väljendab heameelt finantsmääruse 

läbivaatamisest tulenevate meetmete 

kehtestamise üle keskkonnahoidlikumate 

ja sotsiaalsemate avalike hangete 

korraldamiseks; väljendab kahetsust, et 

puudub EMASi sarnane üksus 

sotsiaalsete küsimuste lahendamiseks, 

eriti lepinguliste kokkulepete sõlmimisel 

ELi institutsioonide osalusel toimuvate 

avalike hangete menetlusteks, ning 

lepingute täitmise jälgimiseks; nõuab 

sellise üksuse loomist parlamendis; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 56 a. on seisukohal, et kokku saab hoida 

ka mööbliga seotud kulutustelt, sest on 

arvamusel, et kulutuste suurendamine 3 

589 832 euroni 2016. aastal ja sarnane 

suurendamine 2017. aastal võrreldes 2 

415 168 euroga 2015. aastal ei ole 

kaugeltki mõistlik; 

Or. en 

 

 


