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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

69. kritiseerib filmiauhinna LUX 

kogukulusid, mis ulatusid 2014. aastal 585 

311 euroni (2013. aastal 448 000 eurot; 

2012. aastal 434 421 eurot); kahetseb 

väga, et 2013. aasta eelarve täitmisele 

heakskiidu andmise raportis taotletud 

filmiauhinna LUX tuntust ja mõju 

käsitleva uuringu tulemustega ei ole ikka 

veel võimalik tutvuda; nõuab, et selle 

uuringu tulemused tehtaks üldsusele 

kättesaadavaks 2016. aasta mai 

keskpaigaks ning et 

eelarvekontrollikomisjonile korraldatakse 

nende tulemuste ametlik tutvustus; 

69. võtab teadmiseks selle, et filmiauhinna 

LUX enda kulud ulatusid 2014. aastal 391 

506 euroni, mis on eelnevate aastatega 

võrreldes märkimisväärselt väiksem 

summa (2013. aastal 448 000 eurot; 2012. 

aastal 434 421 eurot), mis hõlmab 

ametlikku valikut, võistlust, sealhulgas 

subtiitritega varustamist ELi 24 ametlikus 

keeles ja filmiesitlustega seotud trükiseid 

28 liikmesriigis, samuti 

auhinnatseremooniat; 

 tuletab meelde, et filmiauhinna LUX ning 

ka Sahharovi auhinna ja naiste õiguste 

reklaamimise ja edendamise eesmärk on 

näidata Euroopa Parlamendi 

pühendumust sellistele üksmeelsetele 

väärtustele nagu inimõigused ja 

solidaarsus ning oma pühendumust 

kultuurilisele ja keelelisele 

mitmekesisusele; 

 tunnistab, et filmiauhinna LUX 

reklaamile kulutatud 193 805 euroga jõuti 

peamiselt sotsiaalmeedia kaudu ligikaudu 

10 miljoni inimeseni, sealhulgas 23 000 

jälgijat Facebookis; 

 tunnustab Euroopa Parlamendi 

infobüroode pidevat pühendumist 

filmiauhinnale LUX ja tuletab meelde, et 
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filmiesitluste ja nendega seotud 

sündmuste kulud ulatusid 2014. aastal 

317 434 euroni, mis teeb aasta keskmiseks 

ligikaudu 9000 eurot iga infobüroo kohta 

ja 9 eurot osaleja kohta (võttes aluseks 35 

227 osalejat liikmesriikides); 

 nõuab, et filmiauhinna LUX tuntust 

käsitleva uuringu tulemused, mida taotleti 

2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu 

andmist käsitlevas raportis, tehtaks 

üldsusele kättesaadavaks hiljemalt mai 

keskpaigaks, ja palub, et 

eelarvekontrollikomisjonile ning kultuuri- 

ja hariduskomisjonile korraldataks ühiselt 

nende tulemuste ametlik tutvustus; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

39. tuletab meelde, et üldkulude hüvitis on 

mõeldud kulude katmiseks 

parlamendiliikme valimisliikmesriigis, nt 

büroo üüri, seadmete, kontoritarvete, 

dokumentide või ürituste logistilise 

korraldamisega seotud kulude katmiseks; 

võtab teadmiseks, et parlamendiliikmete 

mandaadiga seotud toetuste kontrollimise 

põhjalik süsteem tähendaks 40 kuni 75 uue 

haldustasandi ametikoha loomist, mis 

läheks töötajate arvu vähendamise kavaga 

vastuollu; 

39. tuletab meelde, et üldkulude hüvitis on 

mõeldud kulude katmiseks 

parlamendiliikme valimisliikmesriigis, nt 

büroo üüri, seadmete, kontoritarvete, 

dokumentide või ürituste logistilise 

korraldamisega seotud kulude katmiseks; 

võtab teadmiseks, et parlamendiliikmete 

mandaadiga seotud toetuste kontrollimise 

põhjalik süsteem tähendaks 40 kuni 75 uue 

haldustasandi ametikoha loomist, mis 

läheks töötajate arvu vähendamise kavaga 

vastuollu; peab kahetsusväärseks seda, et 

hoolimata mitmetest taotlustest ei 

töötanud peasekretär välja ettepanekut 

selektiivsema kontrollisüsteemi kohta, 

milles keskendutaks näiteks suurematele 

kuludele, või pistelise kontrolli süsteemi 

kohta, ja nõuab viivitamata sellise 

ettepaneku koostamist; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 39 a. toetab täielikku läbipaistvust 

üldkulude hüvitisega seoses, et 

võimaldada Euroopa kodanikel saada 

Euroopa Parlamendi liikmete üldkuludest 

ülevaade; nõuab tungivalt, et juhatus 

täpsustaks nimekirja kuludest, mida on 

lubatud üldkulude hüvitisest välja maksta, 

et mainitud oleksid kõik võimalikud kulud 

ja nimekiri oleks täielik; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

47. nõuab Euroopa Parlamendi 

administratsioonilt aruannet parlamendi 

hoonete kasutamise kohta huvirühmade ja 

muude välisorganisatsioonide poolt; palub 

juhatusel uurida nende ürituste 

kokkusobivust parlamendi tööga, tagades 

samas, et Euroopa Parlament oleks 

jätkuvalt institutsioon, mis on avatud 

kodanikuühiskonnaga arvamuste 

vahetuseks ja avalikeks mõttevahetusteks; 

47. nõuab Euroopa Parlamendi 

administratsioonilt aruannet parlamendi 

hoonete kasutamise kohta huvirühmade ja 

muude välisorganisatsioonide poolt, 

sealhulgas mitmesugused alalised 

foorumid ettevõtlus- ja finantssektori ning 

Euroopa Parlamendi vahel; palub 

juhatusel uurida nende ürituste 

kokkusobivust parlamendi tööga, tagades 

samas, et Euroopa Parlament oleks 

jätkuvalt institutsioon, mis on avatud 

kodanikuühiskonnaga arvamuste 

vahetuseks ja avalikeks mõttevahetusteks; 

Or. en 
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 49 a. nõuab tungivalt, et Euroopa 

Parlament võtaks vastu eeskirjad, et 

avaldada kogu lobistide / huvide 

esindajate poolt poliitika kavanditesse, 

õigusaktidesse ja 

muudatusettepanekutesse antud panus nn 

seadusandliku jalajäljena; teeb 

ettepaneku, et seadusandlik jalajälg peaks 

koosnema raportitele lisatavast vormist, 

milles tuuakse üksikasjalikult välja kõik 

lobistid, kellega asjaomase toimiku eest 

vastutavad isikud iga raporti 

koostamisprotsessi jooksul kohtusid, tuues 

selgelt välja selle, millised lobistid on 

asjaomast toimikut oluliselt mõjutanud, 

ning teisest dokumendist, milles 

loetletakse kogu kirjalikult saadud panus, 

esitades selle elektrooniliselt nende 

Euroopa Parlamendi ametlikul veebilehel, 

mis oleks otse ühendatud 

läbipaistvusregistriga, ja et raportöörid 

avaldaksid seadusandliku jalajälje; 

Or. en 

 

 


