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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

80. väljendab heameelt asjaolu üle, et 

juhatus võttis 26. oktoobril 2015 vastu 

parlamendiliikmete assisteerimise kulude 

haldamise uued eeskirjad, millega 

jõustatakse nõuded kohalike assistentide 

lepingute pealt tasu maksmiseks, 

eraldades parlamendiliikmete 

assisteerimise hüvitisest vähemalt 25 % 

registreeritud assistentidega seotud 

kulude katmiseks; 

välja jäetud 

Or. en 
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 97 a. kordab, et mitmekeelsus on 

institutsiooni demokraatliku legitiimsuse 

alus; rõhutab seda, kui oluline on teha 

parlamendiliikmetele õigeaegselt 

kättesaadavaks kõik dokumendid, mida 

neil on vaja selleks, et teha 

nõuetekohaselt oma tööd 

parlamendikomisjonides, delegatsioonides 

ja täiskogu istungitel ELi mis tahes 

ametlikus keeles; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

114. tunneb heameelt kohalike 

assistentide ja teenuseosutajate suhtes 

kohaldatavate uute, rangemate eeskirjade 

üle; märgib, et mõned uute eeskirjade 

punktid on ebamäärased ja võivad 

põhjustada väärtõlgendamist; palub neid 

punkte veelgi täpsustada, eriti kohalike 

assistentide ja teenuseosutajate 

kõrvaltegevuste osas; rõhutab, et mõlema 

rühma üle tuleks teostada väga ranget 

kontrolli; 

välja jäetud 

Or. en 
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126. rõhutab, et parlamendi hoonete ja 

nende vahetu ümbruse turvalisuse 

suurendamine peab olema tähtsaim 

prioriteet; peab vajalikuks tagada 

turvatöötajatele praegust turvaolukorda 

arvestades asjakohane varustus ja 

töötingimused; 

126. tunneb eriti muret seoses 2016. aasta 

märtsis Brüsselis toimunud rünnakutele 

järgnenud paljastustega, mille kohaselt 

omasid kaks Euroopa Parlamendi 

autojuhti Islamiriigi propagandamaterjali 
ja üks Brüsseli rünnakute autor oli 

töötanud parlamendis puhastusteenuseid 

osutavas ettevõttes; märgib, et sellised 

paljastused näitavad, et praegune meede, 

mis puudutab nõuet, et ükski Euroopa 

Parlamendi hoonetes töötavate 

välisettevõtete palgatud töötaja (sh 

hooldus-, koristus- ja toitlustustöötajad 

ning autojuhid) ei tohi olla 

kriminaalkorras karistatud, ei ole enam 

piisav terrorismiga seotud uute ohtude 

puhul; kutsub seetõttu presidenti üles 

looma asjaomaste liikmesriikide 

ametiasutustega koostöömehhanism, 

tagamaks, et ükski parlamendi enda ega 

väliselt palgatud töötaja ei ole ega ole 

olnud otseselt või kaudselt seotud islami 

fundamentalismiga; 

Or. en 

 

 


