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3. märgib, et 2018. aastal teatati 
ametliku menetluse teel ühest väidetavast 
ahistamise juhtumist (personalieeskirjade 
artikkel 24 ja komitee ahistamise 
ennetamist käsitleva otsuse artikli 12 lõige 
1); tuletab meelde, et haldusjuurdlus on 
lõpule viidud ja süüdistatavale on määratud 
distsiplinaarkaristus; märgib, et 2018. 
aastal esitati lisaks seitse rikkumisteadet, 
millega teatati veel kolmest väidetavast 
ahistamisjuhtumist, mis olid teataval 
määral omavahel seotud; võtab teadmiseks, 
et algatati kaks haldusuurimist ja need 
küsimused edastati 2019. aasta jaanuaris 
OLAFile;

3. märgib, et 2018. aastal teatati 
ametliku menetluse teel ühest väidetavast 
ahistamise juhtumist (personalieeskirjade 
artikkel 24 ja komitee ahistamise 
ennetamist käsitleva otsuse artikli 12 lõige 
1); tuletab meelde, et haldusjuurdlus on 
lõpule viidud ja süüdistatavale on määratud 
minimaalne distsiplinaarkaristus, kuigi 
kõiki edasikaebamise võimalusi ei ole veel 
ammendatud; märgib, et 2018. aastal 
esitati lisaks seitse rikkumisteadet, millega 
teatati veel kolmest väidetavast 
ahistamisjuhtumist, mis olid teataval 
määral omavahel seotud; võtab teadmiseks, 
et algatati kaks haldusuurimist ja need 
küsimused edastati 2019. aasta jaanuaris 
OLAFile; 
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32. võtab teadmiseks kõik 
ahistamisvastase poliitika tõhustamiseks 
võetud meetmed, nagu koolitus 
konkreetsetel teemadel, konfidentsiaalsete 
nõustajate võrgustike loomine ja 
korrapärane järelevalve väliskonsultandi 
poolt; märgib, et kaalutakse praeguse 
ahistamist käsitleva otsuse läbivaatamist, et 
tagada parem koostoime muude 
asjakohaste määrustega, näiteks 
rikkumistest teatamise kohta; võtab 
teadmiseks eetikat ja ausust käsitleva 
kursuse, mis on kohustuslik kõigile 
töötajatele ja millel käsitletakse 
käitumisnorme töökohal, sealhulgas seda, 
mis on ahistamine ja kuidas sellega toime 
tulla; peab äärmiselt kahetsusväärseks, et 
kõigi nende meetmetega ei ole suudetud 
vältida asjaomaseid ahistamisjuhtumeid 
ega kaitsta ohvreid; tuletab komiteele 
meelde, et ohvrite ja rikkumisest teatajate 
ennetav, reaalne ja kiire kaitse (sealhulgas 
ähvarduste, väljapressimise ja altkäemaksu 
andmise katsete vastu) peab olema nende 
meetmete üks peamisi prioriteete; kutsub 
komiteed üles tugevdama ja parandama 
seni võetud meetmeid ning eelkõige 
tõhusalt kaitsma ohvreid; palub, et komitee 
annaks sellega seotud arengutest 
parlamendi eelarvekontrollikomisjonile 
teada;

32. võtab teadmiseks kõik 
ahistamisvastase poliitika tõhustamiseks 
võetud meetmed, nagu koolitus 
konkreetsetel teemadel, konfidentsiaalsete 
nõustajate võrgustike loomine ja 
korrapärane järelevalve väliskonsultandi 
poolt; märgib, et kaalutakse praeguse 
ahistamist käsitleva otsuse läbivaatamist, et 
tagada parem koostoime muude 
asjakohaste määrustega, näiteks 
rikkumistest teatamise kohta; võtab 
teadmiseks eetikat ja ausust käsitleva 
kursuse, mis on kohustuslik kõigile 
töötajatele ja millel käsitletakse 
käitumisnorme töökohal, sealhulgas seda, 
mis on ahistamine ja kuidas sellega toime 
tulla; peab äärmiselt kahetsusväärseks, et 
kõigi nende meetmetega ei ole suudetud 
vältida asjaomaseid ahistamisjuhtumeid 
ega kaitsta ohvreid; tuletab komiteele 
meelde, et kõigi ohvrite ja rikkumisest 
teatajate ennetav, reaalne ja kiire kaitse 
(sealhulgas ähvarduste, väljapressimise ja 
altkäemaksu andmise katsete vastu) peab 
olema nende meetmete üks peamisi 
prioriteete; kutsub komiteed üles 
tugevdama ja parandama seni võetud 
meetmeid ning eelkõige tõhusalt kaitsma 
kõiki ohvreid; palub, et komitee annaks 
sellega seotud arengutest parlamendi 
eelarvekontrollikomisjonile teada;
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39. peab täielikult kahetsusväärseks 
avalikke väiteid, mis tulenevad komitee 
uue peasekretäri töölevõtmise menetlusest; 
võtab teadmiseks peasekretäri argumendid, 
mis esitati vastustes parlamendi 
küsimustele seoses 2018. aasta eelarve 
täitmisele heakskiidu andmisega; rõhutab, 
kui oluline on rangelt tagada kõigi etappide 
täielik läbipaistvus ilma eranditeta kogu 
menetluse jooksul (avaldamine, valimine, 
ametisse nimetamine ja alaliselt ametisse 
nimetamine), nagu on sätestatud komitee 
kodukorras ja personalieeskirjades, et 
vältida mainega seotud ohte mitte ainult 
komitee, vaid kõigi liidu institutsioonide 
jaoks;

39. peab täielikult kahetsusväärseks 
avalikke väiteid, mis tulenevad komitee 
uue peasekretäri töölevõtmise menetlusest; 
võtab teadmiseks peasekretäri argumendid, 
mis esitati vastustes parlamendi 
küsimustele seoses 2018. aasta eelarve 
täitmisele heakskiidu andmisega; rõhutab, 
kui oluline on rangelt tagada kõigi etappide 
täielik läbipaistvus ilma eranditeta kogu 
menetluse jooksul (avaldamine, valimine, 
ametisse nimetamine ja alaliselt ametisse 
nimetamine), nagu on sätestatud komitee 
kodukorras ja personalieeskirjades, et neid 
järgida ja ka vältida mainega seotud ohte 
mitte ainult komitee, vaid kõigi liidu 
institutsioonide jaoks;
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50. väljendab heameelt seoses iga-
aastase kokkuhoiuga, mis taristu osas 
ulatub 11,8 miljoni euroni ning üüri, 
hoolduse, tarbekaupade ja personali osas 
0,72 miljoni euroni, tulenevalt asjaolust, et 
kaks komiteed jagavad nendes 
valdkondades vahendeid; väljendab lisaks 
heameelt selle üle, et kahe komitee 
vahelisest koostööst tulenev iga-aastane 
IT-alane eelarvekokkuhoid ulatub mõlema 
komitee puhul ligikaudu 5 miljonit euroni; 
märgib, et veel üks näide ilmselgest 
sünergiast tänu Euroopa Parlamendiga 
tehtavale koostööle, mis toob kaasa 3,3 
miljoni euro suuruse kokkuhoiu 
personalikulude osas (2016. aasta palkade 
tasemel), on see, et komitee kasutab 
Euroopa Parlamendi uuringuteenistust 
(36 komitee ametikohta paigutati sel 
eesmärgil ümber Euroopa Parlamendi 
uuringuteenistusse);

50. väljendab heameelt seoses iga-
aastase kokkuhoiuga, mis taristu osas 
ulatub 11,8 miljoni euroni ning üüri, 
hoolduse, tarbekaupade ja personali osas 
0,72 miljoni euroni, tulenevalt asjaolust, et 
kaks komiteed jagavad nendes 
valdkondades vahendeid; väljendab lisaks 
heameelt selle üle, et kahe komitee 
vahelisest koostööst tulenev iga-aastane 
IT-alane eelarvekokkuhoid ulatub mõlema 
komitee puhul ligikaudu 5 miljonit euroni;
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66. märgib, et komitee on valmis 
parandama oma töömeetodeid, muutes 
ühe allkirja nõudmise süsteemi, et 
kinnitada liikmete osalemist koosolekutel, 
süsteemiks, mis nõuab kaht allkirja, üks 
koosoleku alguses ja teine koosoleku 
lõpus; märgib, et komitee uurib lähemalt 
Euroopa Parlamendi ning teiste liidu 
institutsioonide ja organite tavasid ja 
kogemusi seoses kohaloleku 
registreerimisega ning võrdleb parimaid 
tavasid; palub komiteel mis tahes 
arengutest selles valdkonnas oma järgmises 
aastaaruandes aru anda;

66. märgib, et komiteel ei ole kavas 
muuta ühe allkirja nõudmise süsteemi, et 
kinnitada liikmete osalemist koosolekutel, 
süsteemiks, mis nõuab kaht allkirja, üks 
koosoleku alguses ja teine koosoleku 
lõpus; palub komisjonil oma töömeetodite 
parandamiseks uurida lähemalt Euroopa 
Parlamendi ning teiste liidu institutsioonide 
ja organite tavasid ja kogemusi seoses 
kohaloleku registreerimisega ning võrrelda 
parimaid tavasid; palub komiteel mis tahes 
arengutest selles valdkonnas oma järgmises 
aastaaruandes aru anda;
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