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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 27

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

27. palub administratsioonil juhtida 
tähelepanu parlamendiliikmete 
käitumisjuhendile, milles on sätestatud, et 
parlamendiliikmed tegutsevad üksnes 
avalikes huvides ja teevad oma tööd 
erapooletult, ausalt, avatult, hoolikalt, 
vastutustundlikult ja parlamendi mainet 
austades; rõhutab, et käitumisjuhendis 
määratletakse huvide konfliktid ja see, 
kuidas parlamendiliikmed peaksid nendega 
tegelema, ning käitumisjuhend sisaldab ka 
reegleid endiste parlamendiliikmete 
ametialase tegevuse kohta;

27. palub administratsioonil juhtida 
tähelepanu parlamendiliikmete 
käitumisjuhendile, milles on sätestatud, et 
parlamendiliikmed tegutsevad üksnes 
avalikes huvides ja teevad oma tööd 
erapooletult, ausalt, avatult, hoolikalt, 
vastutustundlikult ja parlamendi mainet 
austades; rõhutab, et käitumisjuhendis 
määratletakse huvide konfliktid ja see, 
kuidas parlamendiliikmed peaksid nendega 
tegelema, ning käitumisjuhend sisaldab ka 
reegleid endiste parlamendiliikmete 
ametialase tegevuse kohta; palub 
parlamendil tagada käitumisjuhendi 
täielik järgimine, sealhulgas paluda 
endistel parlamendiliikmetel ennetavalt ja 
süstemaatiliselt teavitada parlamenti oma 
ametialasest tegevusest pärast ametist 
lahkumist ning teavitada eelarve 
täitmisele heakskiidu andmise eest 
vastutavat institutsiooni korrapäraselt 
sellest, kuidas parlamendiliikmed 
käitumisjuhendit järgivad;
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Muudatusettepanek 43
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Maria Grapini
2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ELi üldeelarve – Euroopa Parlament
2019/2056(DEC)

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 27 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

27a. tuletab meelde, et 
parlamendiliikmed olid kohustustatud 
andma oma majanduslike huvide 
deklaratsioonis rohkem teavet seoses 
viienda palgaastmega 2017. aastal; peab 
kahetsusväärseks, et parlamendiliikmed ei 
ole ikka veel kohustatud esitama täpseid 
andmeid parlamendivälise tasustatud või 
tasustamata tegevuse kohta, mis viib 
olukorrani, kus mõned parlamendiliikmed 
märgivad ebatäpselt „advokaadi“ või 
„konsulteerimisfirma omaniku“ tegevuse 
parlamendivälise tegevusena, mis muudab 
võimatuks kontrollida, kas selline tegevus 
võib põhjustada huvide konflikti 
parlamendi tegevusega; kutsub juhatust 
üles ajakohastama deklaratsioonide vormi 
ja tagama, et parlamendiliikmed 
avaldaksid deklaratsioonides rohkem 
üksikasju, et selliste olukordadega 
tegeleda; julgustab sellega seoses 
konsulteerima liikmesriikide asjaomaste 
ametiasutustega, et vahetada parimaid 
tavasid; kutsub parlamendi teenistusi üles 
parandama deklaratsioonide järelevalve- 
ja kontrollimehhanisme, mis hõlmaksid 
vähemalt nende deklaratsioonide 
üksikasjalikku kontrolli, kus on märgitud 
suhteliselt suur sissetulek; kutsub 
juhatust üles volitama parlamendi 
teenistusi küsima parlamendiliikmetelt 
täiendavat teavet, kui see on 
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kontrollimiseks vajalik; kutsub presidenti 
lisaks üles tagama, et parlamendiliikmed 
järgivad oma finantshuvide deklareerimist 
käsitlevaid eeskirju ja muid 
käitumisjuhendis sisalduvaid eeskirju, 
muu hulgas kehtestades 
parlamendiliikmetele karistusi;

Or. en
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 27 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

27b. võtab murega teatavaks, et 
ajavahemikul 2012–2018 rikuti 
käitumisjuhendit vähemalt 24 korda, mille 
eest ei kehtestatud karistusi; rõhutab, et 
kui rikkumiste eest ei määrata piisavaid 
karistusi, järgivad parlamendiliikmed 
käitumisjuhendit väiksema tõenäosusega; 
kutsub presidenti üles hindama hoolikalt 
iga käitumisjuhendi rikkumise juhtumit ja 
kehtestama vajaduse korral asjaomasele 
parlamendiliikmele nõuetekohase 
karistuse;

Or. en
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Daniel Freund
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 32

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

32. kutsub parlamenti üles võtma 
eeskuju hiljuti vastu võetud direktiivist 
(EL) 2019/19371, mis käsitleb liidu õiguse 
rikkumisest teatavate isikute kaitset, ning 
ajakohastama oma sise-eeskirju, millega 
rakendatakse personalieeskirjade artiklit 
22c;

32. kutsub parlamenti üles viima oma 
personalieeskirju käsitlevad sise-eeskirjad 
täielikult vastavusse hiljuti vastu võetud 
direktiiviga (EL) 2019/19371a, mis käsitleb 
liidu õiguse rikkumisest teatavate isikute 
kaitset, muu hulgas luues turvalised 
aruandluskanalid; nõuab lisaks, et 
Euroopa Parlament tagaks rikkumisest 
teatajatele sama kaitsetaseme kui 
ahistamise ohvritele; nõuab, et 
peasekretär korraldaks otsestele 
ülemustele kohustusliku koolituse, et 
suurendada parlamendi töötajate 
teadlikkust rikkumisest teatajate kaitsest 
ja nende personalieeskirjadest tulenevast 
kohustusest teatada ebaseaduslikust 
tegevusest või haldusomavolist;

_________________ _________________

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. 
oktoobri 2019. aasta direktiiv (EL) 
2019/1937 liidu õiguse rikkumisest 
teavitavate isikute kaitse kohta

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. 
oktoobri 2019. aasta direktiiv (EL) 
2019/1937 liidu õiguse rikkumisest 
teavitavate isikute kaitse kohta (ELT L 
305, 26.11.2019, lk 17).

Or. en
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 46

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

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 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 
ettepanekuid ja anda paranduste 
tegemiseks tagasisidet; 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, huvirühmadega peetavate 
koosolekutega seotud andmete 
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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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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 72 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

72a. kordab, et koroonakriis on nn 
vääramatu jõud, mis on sundinud 
Euroopa Parlamenti ära jätma 
märkimisväärse osa 2020. aasta 
parlamendi töökalendris toodud 12 
Strasbourgi istungist; kinnitab, et kulukad 
kolimised Strasbourgi ei tohiks 
suurendada koroonaviiruse kriisist 
tingitud kulusid ja tervisemõjusid; nõuab 
tungivalt, et liikmesriigid, tehes erandi 
aluslepingutest, ei nõuaks 
kompenseerivate istungjärkude 
korraldamist Strasbourgis;

Or. en
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 72 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

72b. tuletab meelde, et enamus 
parlamendiliikmeid on korduvalt 
väljendanud arvamust, et igakuine 
kolimine Brüsselist Strasbourgi põhjustab 
liigseid finants-ja keskkonnakulusid, 
mida ei saa valijatele ja maksumaksjatele 
põhjendada; nõuab tungivalt, et 
liikmesriigid hindaksid, kas kohustus 
korraldada aastas teises töökohas 12 
parlamendi istungit on rahalisest ja 
tervishoiu alasest perspektiivist lähtudes 
muutunud üleilmses kontekstis mõistlik;

Or. en
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 107

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

107. tunnistab parlamendi 
täisleppimatuse poliitikat ahistamise suhtes 
kõigil tasanditel, sh parlamendiliikmete, 
personali ja registreeritud assistentide 
tasandil, ning meetmeid ahistamise 
ärahoidmiseks töökohal, eelkõige juhatuse 
poolt 12. märtsil 2018 vastu võetud 
ajakohastatud tegevuskava, mille eesmärk 
on kohandada ennetavaid ja varajasi 
toetusmeetmeid parlamendiliikmete ja 
registreeritud assistentide, praktikantide 
või muude töötajate vaheliste konfliktide ja 
ahistamisega tegelemiseks, parlamendi 
sisemiste tavade ja menetluste välisauditit, 
konfidentsiaalsete nõustajate võrgustiku ja 
vahendaja funktsiooni loomist ning 
ekspertide osavõtul avaliku kuulamise 
korraldamist töökohal toimuva ahistamise 
teemal; märgib, et välisauditi tulemusi 
oodati 2018. aasta novembri alguseks, ja 
nõuab, et nendest teavitataks viivitamata, 
kui need on kättesaadavad; nõuab sellise 
viivituse kohta selgitust, tunneb heameelt 
asjaolu üle, et mõned fraktsioonid on oma 
liikmetel tungivalt soovitanud osaleda 
väärikust ja austust töökohal käsitlevatel 
koolitustel, et olla eeskujuks, ning nõuab 
parlamendiliikmetele ja töötajatele 
koolitusi; ootab tegevuskava täielikku ja 
läbipaistvat rakendamist; palub 
parlamendil siiski arvestada, et 
parlamendi ruumides aset leidvaid 

107. tunnistab parlamendi 
täisleppimatuse poliitikat ahistamise suhtes 
kõigil tasanditel, sh parlamendiliikmete, 
personali ja registreeritud assistentide 
tasandil, ning meetmeid ahistamise 
ärahoidmiseks töökohal, eelkõige juhatuse 
poolt 12. märtsil 2018 vastu võetud 
ajakohastatud tegevuskava, mille eesmärk 
on kohandada ennetavaid ja varajasi 
toetusmeetmeid parlamendiliikmete ja 
registreeritud assistentide, praktikantide 
või muude töötajate vaheliste konfliktide ja 
ahistamisega tegelemiseks, parlamendi 
sisemiste tavade ja menetluste välisauditit, 
konfidentsiaalsete nõustajate võrgustiku ja 
vahendaja funktsiooni loomist ning 
ekspertide osavõtul avaliku kuulamise 
korraldamist töökohal toimuva ahistamise 
teemal; märgib, et välisauditi tulemusi 
oodati 2018. aasta novembri alguseks, ja 
nõuab, et nendest teavitataks viivitamata, 
kui need on kättesaadavad; nõuab sellise 
viivituse kohta selgitust, tunneb heameelt 
asjaolu üle, et mõned fraktsioonid on oma 
liikmetel tungivalt soovitanud osaleda 
väärikust ja austust töökohal käsitlevatel 
koolitustel, et olla eeskujuks, ning nõuab 
parlamendiliikmetele ja töötajatele 
koolitusi; ootab tegevuskava täielikku ja 
läbipaistvat rakendamist;
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ahistamisjuhtumeid on vähe, ning sellele 
teemale keskendumist vastavalt piirata;

Or. en
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2019/2056(DEC)

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 112 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

112a. rõhutab asjaolu, et koroonaviiruse 
kriis on nõudnud selliste otsuste tegemist, 
millel on otsene mõju Euroopa 
Parlamendi personalile, sealhulgas 
alltöövõtjatest ja vabakutselistele 
töötajatele; juhib sellega seoses muu 
hulgas tähelepanu otsusele sulgeda 
Euroopa Ajaloo Maja, Euroopa 
Elamuskeskused ja ELi kontaktbürood 
ning vabakutseliste tõlkide ning puhastus- 
ja toitlustustöötajate olukorra 
muutumisele; tunnistab, et praeguses 
COVID-19 levimisega seotud olukorras 
peavad institutsioonid, sealhulgas 
parlament tegema otsuseid kiiresti ja 
bürokraativabalt, et vältida viiruse edasist 
levikut ja hoida oma töötajad tervena; 
kutsub parlamenti üles järgima oma iga 
otsuse puhul sotsiaalseid kohustusi, et 
vältida sissetulekute muutumist või neid 
kompenseerida, ning vältida igal juhul 
Euroopa Parlamendis töötavate isikute 
vallandamist koroonaviiruse tõttu;

Or. en
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2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ELi üldeelarve – Euroopa Parlament
2019/2056(DEC)

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 112 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

112b. juhib tähelepanu 
parlamendiliikmete, fraktsioonide ja 
Euroopa Parlamendi praktikantide 
olukorrale, kes on saabunud ühte 
Euroopa Parlamendi kolmest töökohast, 
et saada liidu heaks erialaselt töötamise 
kogemust ning kelle võimalust selle 
tegemiseks on praeguse kriisi tõttu 
tugevalt piiratud; rõhutab asjaolu, et 
nõukogu ja komisjon pakuvad 
praktikantidele võimalust säilitada oma 
sissetulek praeguse lepinguperioodi 
jooksul ja taasalustada oma praktikat uue 
lepinguga pärast suve; kutsub samuti 
parlamenti, selle liikmeid ja fraktsioone 
üles pakkuma samasugust võimalust;

Or. en


