
AM\1204581ET.docx PE647.609v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

6.5.2020 A9-0021/10

Muudatusettepanek 10
Gilles Boyer
fraktsiooni Renew nimel

Raport A9-0021/2020
Maria Grapini
Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Parlament
2019/2056(DEC)

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 46
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46. tuletab meelde, et kodukorra 
artikliga 11 on kehtestatud raportööridele, 
variraportööridele ja komisjonide 
esimeestele kohustus avaldada iga oma 
raporti puhul teave huvirühmade 
esindajatega peetavate kohtumiste kohta; 
märgib rahuloluga, et alates parlamendi 
uue koosseisu ametiaja algusest on 
parlamendi veebisaidil olemas vajalik 
infrastruktuur, mille kaudu 
parlamendiliikmed saavad huvirühmade 
esindajatega kavandatavad kohtumised 
avaldada; kutsub sekretariaati üles levitama 
üksikasjalikku teavet ja korraldama 
koolitusi, et aidata parlamendiliikmete 
büroodel seda kohustust täielikult täita; 
peab kahetsusväärseks, et praeguses 
infrastruktuuris puudub parlamendiliikmete 
ja parlamendiliikmete registreeritud 
assistentide jaoks protsess, mis võimaldaks 
neil teha kasutajate kogemustele tuginedes 
täiustamissoovitusi; palub parlamendi 
teenistustel töötada igal aastal välja 
tagasiside küsimustik ja lisada tulemused 
vahendi kasutamise aruandesse;

46. tuletab meelde, et kodukorra 
artikliga 11 on kehtestatud raportööridele, 
variraportööridele ja komisjonide 
esimeestele kohustus avaldada iga oma 
raporti puhul teave huvirühmade 
esindajatega peetavate kohtumiste kohta; 
märgib rahuloluga, et alates parlamendi 
uue koosseisu ametiaja algusest on 
parlamendi veebisaidil olemas vajalik 
infrastruktuur, mille kaudu 
parlamendiliikmed saavad huvirühmade 
esindajatega kavandatavad kohtumised 
avaldada; kutsub sekretariaati üles levitama 
üksikasjalikku teavet ja korraldama 
koolitusi, et aidata parlamendiliikmete 
büroodel seda kohustust täielikult täita; 
peab kahetsusväärseks, et praeguses 
infrastruktuuris puudub parlamendiliikmete 
ja parlamendiliikmete registreeritud 
assistentide jaoks protsess, mis võimaldaks 
neil teha kasutajate kogemustele tuginedes 
täiustamissoovitusi ja anda tagasisidet; 
palub parlamendi teenistustel töötada igal 
aastal välja tagasiside küsimustik ja lisada 
tulemused vahendi kasutamise aruandesse; 
väljendab heameelt asjaolu üle, et 
peasekretär on teinud parlamendi 
teenistustele ülesandeks ühendada see 
vahend läbipaistvusregistri ja õigusloome 
vaatluspunktiga, ning ergutab tegema 
pingutusi, et seda vahendit veelgi 
parandada, andes juurdepääsu 
parlamendiliikmete poolt esitatud, 
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huvirühmadega peetavate koosolekutega 
seotud andmete töötlemisele parlamendi 
veebisaidi infrastruktuuris masinloetaval 
kujul, pakkudes võimalust siduda 
koosolek mingi delegatsiooni 
liikmesusega, näidata, et koosolek toimus 
töötajate tasandil, siduda parlamendi 
veebisaidil olevad kanded 
parlamendiliikme oma veebisaidiga ja 
teha see infrastruktuur kättesaadavaks 
kõigis liidu ametlikes keeltes; palub ka, et 
parlament parandaks parlamendiliikmete 
teavitamist raportööride, variraportööride 
ja komisjonide esimeeste kohustusest 
sellised koosolekud avaldada;

Or. en
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47. väljendab heameelt selle 
läbipaistvuse suunas tehtud positiivse 
sammu üle ja võimaluse üle, et kõik 
parlamendiliikmed, kes seda soovivad, 
võivad sellise teabe parlamendi veebisaidi 
infrastruktuuri kaudu avaldada, isegi kui 
parlamendiliige ei ole raportöör, 
variraportöör ega komisjoni esimees; on 
seisukohal, et suurem läbipaistvus aitab 
Euroopa kodanikel oma Euroopa 
Parlamenti valitud liikmete tööd paremini 
mõista; peab seetõttu kahetsusväärseks, et 
nimetatud kohtumiste avaldamise 
infrastruktuur on olemas ainult inglise 
keeles ja mitte kõigis liidu ametlikes 
keeltes;

välja jäetud

Or. en


