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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 83 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

83. kordab seisukohta, mida Euroopa 

Parlament väljendas ülalnimetatud 

5. aprilli 2017. aasta resolutsioonis ja 

mille kohaselt on Euroopa tasandi 

erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste 

sihtasutustega seotud 

kontrollimehhanisme võimalik veel 

täiustada; võtab sellega seoses teadmiseks 

komisjoni ettepaneku muuta määrust nr 

1141/201410 ja tunneb heameelt kõigi 

pingutuste üle, mida tehakse kulude eest 

võetava vastutuse ja kulude läbipaistvuse 

parandamiseks; 

83. nõuab, et tühistataks kõik Euroopa 

tasandi erakondade ja Euroopa tasandi 

poliitiliste sihtasutustega seotud kulud; 

rõhutab, et Euroopa tasandi erakonnad ja 

sihtasutused peaksid edaspidi täielikult 

sõltuma omavahenditest ja mitte sõltuma 

parlamendi eelarvest; on seisukohal, et 

ainult täielik tuginemine omavahenditele 

kaotaks riski parlamendi eelarvele valesti 

või pettuse teel makstud summade 

tagasinõudmise puhul; 

__________________  

10 2017/0219(COD).  

Or. en 
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Punkt 84 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 84 a. on seisukohal, et Euroopa 

Parlamendi ametiautode teenistust 

peaksid parlamendiliikmed kasutama 

üksnes lennujaamast või raudteejaamast 

Euroopa Parlamendi hoonetesse 

jõudmiseks või vastupidi, ning et selleks 

tuleks kasutada Euroopa Parlamendi 

väikebusse; märgib, et 

parlamendiliikmetel on võimalus tasuta 

kasutada Belgia raudteetransporti; 

Or. en 
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Punkt 84 b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 84 b. nõuab, et parlamendiliikmete 

kuupalka, päevaraha ja hüvitisi, sh 

üldkulude hüvitist vähendataks vähemalt 

15 %, et edastada selge sõnum Euroopa 

kodanikele, kellel on majanduslikult, 

sotsiaalselt ja ajaloolises mõttes keeruline 

aeg; kutsub juhatust üles Euroopa 

Parlamendi liikmete põhimääruse 

rakendusmeetmeid läbi vaatama, et 

parlamendiliikmete hüvitiste pealt 

võimalikult palju kokku hoida; 

Or. en 
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Punkt 84 c (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 84 c. peab vajalikuks vaadata läbi otsus 

2005/684/EÜ Euroopa Parlamendi 

liikmete põhimääruse kohta eesmärgiga 

muuta selle artiklit 14, et 

parlamendiliikmete pensioniõigused 

oleksid kooskõlas vastava liikmesriigi 

tavakodanikele ettenähtud 

sotsiaalkindlustussüsteemiga nii summa 

arvutamise kui ka nõutava vanuse ja 

pensioniõiguse saamiseks vajalike 

sissemaksete osas; nõuab, et arvutataks 

ümber ELi eelarvest makstavad pensionid 

endistele parlamendiliikmetele, kes said 

selle õiguse enne praeguse põhikirja 

jõustumist ja pärast seda; 

Or. en 

 

 


