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Muudatusettepanek 1
Isabel García Muñoz

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 1 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1a. võtab teadmiseks kontrollikoja 
soovitused komiteele tundlike 
ülesannetega tegelemise poliitika 
rakendamiseks; võtab teadmiseks komitee 
vastused, milles selgitatakse kavandatud 
samme ja asjaolu, et ettevalmistavad 
tegevused algasid 2020. aasta esimesel 
poolaastal;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Luke Ming Flanagan

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 2 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2a. peab üldiselt kahetsusväärseks, et 
kontrollikoja aastaaruande 9. peatükk 
„Haldus“ ja selles esitatud järeldused on 
üsna piiratud, isegi kui mitmeaastase 
finantsraamistiku rubriiki 5 „Haldus“ 
peetakse madala riskiga rubriigiks; 
nõuab, et kõnealuse peatüki 
auditeerimisel keskendutaks rohkem 
küsimustele, mis on komitee jaoks väga 
olulised või isegi kriitilise tähtsusega;

Or. en

Muudatusettepanek 3
Jeroen Lenaers

Resolutsiooni ettepanek
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Punkt 7

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7. väljendab heameelt asjaolu üle, et 
2019. aastal maksti valdav enamus 
liikmete hüvitamistaotlusi välja ühe 
nädala jooksul alates nende esitamise 
kuupäevast; märgib, et liikmete reisi- ja 
elamiskulude hüvitamise praeguses 
raamistikus tehti parandusi, näiteks kulude 
hüvitamise nõuete esitamise üldine tähtaeg 
on kuus nädalat, et vähendada hüvitamise 
aega ja seega vähendada ka nendel 
eelarveridadel assigneeringute ülekandmist 
järgmisse eelarveaastasse; väljendab 
heameelt, et süsteem on osutunud 
tõhusaks;

7. on sügavalt mures OLAFi juhtumi 
pärast, mis on seotud järelevalvekomitee 
liikme ebajärjekindlate 
reisideklaratsioonidega, mille summa on 
ligikaudu 91 000 eurot; märgib, et 
alusetult makstud summad on tagasi 
nõutud; peab kahetsusväärseks, et endises 
käitumisjuhendis ei nähtud ette ranget 
süüdimõistmist ega petturitest liikmete 
tegevuse peatamist; nõuab tungivalt, et 
komitee kasutaks kõiki muudetud 
käitumisjuhendis ette nähtud vahendeid, 
et võtta ulatuslikke meetmeid sellise 
pettuse vastu; märgib, et liikmete reisi- ja 
elamiskulude hüvitamise praeguses 
raamistikus tehti parandusi, näiteks kulude 
hüvitamise nõuete esitamise üldine tähtaeg 
on kuus nädalat, et vähendada hüvitamise 
aega, vähendades seega ka nendel 
eelarveridadel assigneeringute ülekandmist 
järgmisse eelarveaastasse; nõuab siiski 
hoolikat ja ettevaatlikku lähenemisviisi, 
mitte reisideklaratsioonidega seotud 
juhtumite kiiret käsitlemist; märgib, et ei 
ole teada, kui paljud pettusejuhtumid 
jäävad märkamata; rõhutab, et ajaline 
surve ei tohiks kahjustada 
hüvitamistaotluste nõuetekohast ja 
põhjalikku hindamist; nõuab komitee 
siseauditi menetluse käigus kontrollitud 
reisideklaratsioonide valimite 
suurendamist, et saavutada 
reisideklaratsioonidega seotud pettuste 
suurem avastamismäär;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Isabel García Muñoz

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 11
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11. palub komiteel esitada teavet 
niisuguse üksikasjaliku aruande tulemuste 
kohta, milles käsitletakse praeguse reisi- ja 
hüvitamissüsteemi võimalikke parandusi, 
sealhulgas võimalikke eri stsenaariume; 
võtab teadmiseks rakendamise viivitused, 
mis on tingitud COVID-19 kriisist;

11. märgib, et komitee kuulutas 
2018. aasta oktoobris välja 
hankemenetluse, et analüüsida praegust 
süsteemi, mis käsitleb komitee liikmete, 
volitatud esindajate ja ekspertide kulude 
hüvitamist, ning teha ettepanekuid selle 
parandamiseks; palub komiteel esitada 
teavet niisuguse üksikasjaliku aruande 
tulemuste kohta, milles käsitletakse 
praeguse reisi- ja hüvitamissüsteemi 
võimalikke parandusi, sealhulgas 
võimalikke eri stsenaariume; võtab 
teadmiseks rakendamise viivitused, mis on 
tingitud COVID-19 kriisist;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Mikuláš Peksa
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 12

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

12. peab kahetsusväärseks, et komitee 
juhatus võttis 2020. aastal vastu otsuse, mis 
lubas hüvitada kaugosalemisega seotud 
kulud juhul, kui COVID-19-ga seotud 
probleemide tõttu ei olnud liikmel võimalik 
Brüsselisse sõita;

12. peab kahetsusväärseks, et komitee 
juhatus võttis 2020. aastal vastu otsuse, mis 
lubas hüvitada kaugosalemisega seotud 
kulud juhul, kui COVID-19-ga seotud 
probleemide tõttu ei olnud liikmel võimalik 
Brüsselisse sõita; kutsub komiteed üles 
seda otsust tagasi võtma, kuna see ei ole 
proportsionaalne osalemiskuludega, kuid 
on märkimisväärne kulu liidu eelarve 
jaoks ja kahjustab komitee mainet; palub 
komiteel uurida uusi tasustamistavasid, et 
tagada liikmetele õiglane ja 
proportsionaalne tasu, mis ei põhine 
peamiselt sõidukuludel ega sõltu üksnes 
liikmete füüsilisest kohalolekust 
Brüsselis;

Or. en
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Muudatusettepanek 6
Luke Ming Flanagan

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 12

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

12. peab kahetsusväärseks, et komitee 
juhatus võttis 2020. aastal vastu otsuse, mis 
lubas hüvitada kaugosalemisega seotud 
kulud juhul, kui COVID-19-ga seotud 
probleemide tõttu ei olnud liikmel võimalik 
Brüsselisse sõita;

12. peab kahetsusväärseks, et komitee 
juhatus võttis 2020. aastal vastu otsuse, mis 
lubas hüvitada kaugosalemisega seotud 
kulud juhul, kui COVID-19-ga seotud 
probleemide tõttu ei olnud liikmel võimalik 
Brüsselisse sõita; väljendab tõsist muret, et 
see otsus ei ole üldsusele arusaadav ja 
võib õõnestada kodanike usaldust komitee 
vastu;

Or. en

Muudatusettepanek 7
Tomáš Zdechovský, Ádám Kósa, Lefteris Christoforou, Jeroen Lenaers

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 12

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

12. peab kahetsusväärseks, et komitee 
juhatus võttis 2020. aastal vastu otsuse, 
mis lubas hüvitada kaugosalemisega seotud 
kulud juhul, kui COVID-19-ga seotud 
probleemide tõttu ei olnud liikmel võimalik 
Brüsselisse sõita;

12. peab kahetsusväärseks, et 
2020. aastal võttis komitee juhatus vastu 
otsuse, mis lubas hüvitada 
kaugosalemisega seotud kulud juhul, kui 
COVID-19-ga seotud probleemide tõttu ei 
olnud liikmel võimalik Brüsselisse sõita; 
palub komiteel esitada aruanne selle 
otsuse finantsmõju kohta, sealhulgas 
tagasimaksmise põhjused;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Isabel García Muñoz
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 12

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

12. peab kahetsusväärseks, et komitee 
juhatus võttis 2020. aastal vastu otsuse, mis 
lubas hüvitada kaugosalemisega seotud 
kulud juhul, kui COVID-19-ga seotud 
probleemide tõttu ei olnud liikmel võimalik 
Brüsselisse sõita;

12. peab kahetsusväärseks, et komitee 
juhatus võttis 2020. aastal vastu otsuse, mis 
lubas hüvitada kaugosalemisega seotud 
kulud juhul, kui COVID-19-ga seotud 
probleemide tõttu ei olnud liikmel võimalik 
Brüsselisse sõita; kutsub komiteed üles 
esitama selle kohta konkreetset ja 
üksikasjalikku teavet oma 2020. aasta 
aruandes;

Or. en

Muudatusettepanek 9
Mikuláš Peksa
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 14 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

14a. väljendab heameelt selle üle, et 
komitee kasutab võimaluse korral alati 
tasuta ja avatud lähtekoodiga tarkvara; 
märgib, et 2019. aastal lisati 
tarkvarapakettide inventarinimestikku 
39 avatud lähtekoodiga 
tarkvararakendust, julgustab komiteed 
eelistama avatud lähtekoodiga 
tehnoloogiat, et vältida seotust tarnijaga, 
säilitada kontroll oma tehniliste 
süsteemide üle, tagada kasutajate eraelu 
puutumatus ja andmekaitse tugevam 
kaitse ning suurendada üldsuse jaoks 
turvalisust ja läbipaistvust;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Mikuláš Peksa



PE680.757v01-00 8/56 AM\1223333ET.docx

ET

fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 16 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

16a. ergutab komiteed järgima Euroopa 
Andmekaitseinspektori soovitusi pidada 
uusi läbirääkimisi liidu institutsioonide ja 
Microsofti vahel 2018. aastal 
allkirjastatud institutsioonidevahelise 
litsentsilepingu ja rakenduslepingu üle, et 
saavutada digitaalne suveräänsus, vältida 
seotust müüjaga ja kontrolli puudumist 
ning tagada isikuandmete kaitse;

Or. en

Muudatusettepanek 11
Isabel García Muñoz, Hannes Heide

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 17 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

17a. tunneb heameelt selle üle, et 
komitee on rakendanud mitmeid 
meetmeid, et tagada hoonetele piisavad 
turvastandardid, näiteks uute 
juurdepääsukontrolli seadmete 
paigaldamine; märgib, et asjaomased 
turvastandardid on jõudnud parlamendi 
ja komisjoni standarditega samale 
tasemele;

Or. en

Muudatusettepanek 12
Tomáš Zdechovský, Ádám Kósa, Lefteris Christoforou

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 15
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

15. väljendab heameelt asjaolu üle, et 
IT-turvaametnik jätkas 2019. aastal 
aktiivselt personali küberturvalisuse alase 
teadlikkuse suurendamist, sealhulgas 
korraldas IT-juhtkomitee infotunni ja 
valdkondlikud infotunnid üksikute 
osakondade tasandil; märgib, et komitee 
aitas koos Regioonide Komiteega 
(edaspidi RK) aktiivselt kaasa 
kampaaniale „2019. aasta Euroopa 
küberturvalisuse kuu“;

15. väljendab heameelt asjaolu üle, et 
IT-turvaametnik jätkas 2019. aastal 
aktiivselt personali küberturvalisuse alase 
teadlikkuse suurendamist, sealhulgas 
korraldas IT-juhtkomitee infotunni ja 
valdkondlikud infotunnid üksikute 
osakondade tasandil; märgib, et 
2019. aastal käivitati veel kaks 
küberturbeprojekti; julgustab komiteed 
jätkama tihedat koostööd teiste 
komiteedega, eriti Regioonide Komiteega, 
et arendada edasi koostoimet;

Or. en

Muudatusettepanek 13
Isabel García Muñoz

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 19

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

19. väljendab heameelt asjaolu üle, et 
VMA hoone vastab täielikult kõikidele 
asbesti kasutamisega seotud 
regulatiivsetele nõuetele ja et asbesti 
ohutussertifikaat väljastati 2019. aasta 
septembris; märgib, et selles sertifikaadis 
täpsustatakse, et hoone sisaldab asbesti, 
kuid see ei kujuta hoone kasutajatele 
mingit ohtu; väljendab heameelt asjaolu 
üle, et sisevõrgus on avaldatud kogu 
asjakohane teave asbesti kohta komitee 
hoonetes, näiteks asbestipoliitika, asbesti 
ohutussertifikaadid ja asbesti andmik; 
märgib, et VMA hoone renoveerimistöid 
on kavas alustada 2021. aastal;

19. võtab teadmiseks asjaolu, et VMA 
hoone vastab täielikult kõikidele asbesti 
kasutamisega seotud regulatiivsetele 
nõuetele ja et asbesti ohutussertifikaat 
väljastati 2019. aasta septembris; väljendab 
muret töötajate tervise ja asbesti esinemise 
pärast VMA hoones, kuigi asbestiohutuse 
sertifikaadi kohaselt ei kujuta see hoone 
kasutajatele mingit ohtu; väljendab 
heameelt asjaolu üle, et sisevõrgus on 
avaldatud kogu asjakohane teave asbesti 
kohta komitee hoonetes, näiteks 
asbestipoliitika, asbesti ohutussertifikaadid 
ja asbesti andmik; märgib, et VMA hoone 
renoveerimistöid on kavas alustada 
2021. aastal;

Or. en

Muudatusettepanek 14
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Mikuláš Peksa
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 21

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

21. palub komiteel töötada välja üldine 
kestlikkuse kava; avaldab komiteele 
tunnustust jätkuvate jõupingutuste eest 
keskkonnajuhtimissüsteemi raames CO2 
jalajälje ning plasti-, toidu- ja 
paberijäätmete vähendamisel; nõustub, et 
CO2 jalajälje vähendamine on järgmistel 
aastatel üks olulisemaid eesmärke; ergutab 
komiteed osalema koos teiste liidu 
organitega asjaomastes projektides ja 
koostama komiteele tervikliku kava 
Euroopa rohelises kokkuleppes esitatud 
põhimõtete ja soovituste rakendamiseks, 
mille üldeesmärk on saavutada 
kliimaneutraalsus 2030. aastaks;

21. palub komiteel töötada välja üldine 
kestlikkuse kava; avaldab komiteele 
tunnustust jätkuvate jõupingutuste eest 
keskkonnajuhtimissüsteemi raames CO2 
jalajälje ning plasti-, toidu- ja 
paberijäätmete vähendamisel; nõustub, et 
CO2 jalajälje vähendamine on järgmistel 
aastatel üks olulisemaid eesmärke; kutsub 
komiteed üles pöörama nõuetekohast 
tähelepanu oma elektriallikate 
energiakasutuse struktuurile ning 
julgustab hankima tuule-, päikese-, bio- ja 
hüdroelektrijaamades toodetud 
elektrienergiat; ergutab komiteed osalema 
koos teiste liidu organitega asjaomastes 
projektides ja koostama komiteele 
tervikliku kava Euroopa rohelises 
kokkuleppes esitatud põhimõtete ja 
soovituste rakendamiseks, mille 
üldeesmärk on saavutada kliimaneutraalsus 
2030. aastaks;

Or. en

Muudatusettepanek 15
Luke Ming Flanagan

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 12 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

12a. rõhutab komitee rolli tähtsust, 
kuid väljendab muret selle töö mõju 
puudumise pärast;

Or. en



AM\1223333ET.docx 11/56 PE680.757v01-00

ET

Muudatusettepanek 16
Luke Ming Flanagan

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 12 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

12b. märgib, kui oluline on poliitiline 
dialoog komitee ja parlamendi vahel, et 
tagada, et parlamendi töösse saaks lisada 
komitee asjakohase panuse, ning kordab 
sellega seoses oma nõudmist jätkata 
jõupingutusi, et tugevdada poliitilist 
koostööd komitee ja parlamendi vahel;

Or. en

Muudatusettepanek 17
Tomáš Zdechovský, Ádám Kósa, Lefteris Christoforou

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 22

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

22. on teadlik parlamendi ja komitee 
vahel 2019. aastal sõlmitud uuest 
teenustaseme kokkuleppest, mis lubab 
komiteel kasutada parlamendi tõlkide 
teenuseid (mille eest tasutakse) iga kord, 
kui komitee kasutab parlamendi ruume 
oma koosolekute pidamiseks, ja aeg-ajalt 
ka komitee enda ruumides; tunnistab, et see 
kokkulepe aitab optimeerida parlamendi 
tõlkide kasutamist;

22. on teadlik parlamendi ja komitee 
vahel 2019. aastal sõlmitud uuest 
teenustaseme kokkuleppest, mis lubab 
komiteel kasutada parlamendi tõlkide 
teenuseid (mille eest tasutakse) iga kord, 
kui komitee kasutab parlamendi ruume 
oma koosolekute pidamiseks, ja aeg-ajalt 
ka komitee enda ruumides; tunnistab, et see 
kokkulepe aitab optimeerida parlamendi 
tõlkide kasutamist; väljendab heameelt 
Euroopa Parlamendi, komitee ning 
Regioonide Komitee vahel sõlmitud 
koostöökokkulepete üle, mille eesmärk on 
teha kindlaks muud valdkonnad, kus 
oleks võimalik jagada tugifunktsioone; 
kutsub komiteed üles tegema kindlaks 
täiendavad võimalikud sünergiad ja 
kokkuhoiuvõimalused;

Or. en
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Muudatusettepanek 18
Isabel García Muñoz, Hannes Heide

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 23

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

23. tuletab meelde, et 5. veebruaril 
2014. aastal sõlmitud parlamendi ja 
komitee vaheline koostööleping näeb ette 
tõlkeressursi kaotamise hüvitamise, 
eraldades nii komiteele kui ka RK-le 
lisasummasid; märgib, et välistõlkeks on 
ette nähtud 2 miljonit eurot koos 
võimalusega, et potentsiaalset ülejääki saab 
kasutada edasise poliitilise töö jaoks ja 
täiendavat 1,1 miljonit eurot suureneva 
poliitilise töö jaoks; märgib, et 
ümberpaigutamised toimusid 2015. ja 
2016. aastal ning vähendamine tehti juba 
lepitusmenetluse käigus 2017. aastal; 
märgib, et 36 ametikoha 
ümberpaigutamisega seotud kokkuhoid 
aastas on hinnanguliselt 3,42 miljonit 
eurot;

23. tuletab meelde, et 5. veebruaril 
2014. aastal sõlmitud parlamendi ja 
komitee vaheline koostööleping näeb ette 
tõlkeressursi kaotamise hüvitamise, 
eraldades nii komiteele kui ka RK-le 
lisasummasid; märgib, et välistõlkeks on 
ette nähtud 2 miljonit eurot koos 
võimalusega, et potentsiaalset ülejääki saab 
kasutada edasise poliitilise töö jaoks ja 
täiendavat 1,1 miljonit eurot suureneva 
poliitilise töö jaoks; märgib, et 
ümberpaigutamised toimusid 2015. ja 
2016. aastal ning vähendamine tehti juba 
lepitusmenetluse käigus 2017. aastal; 
märgib, et 36 ametikoha 
ümberpaigutamisega seotud kokkuhoid 
aastas on hinnanguliselt 3,42 miljonit 
eurot; on teadlik nii komitee kui ka 
Regioonide Komitee taotlustest järgida 
eelarve täitmisele heakskiidu andmise 
menetluse raames kehtivat 
koostöölepingut, et nendele komisjonidele 
hüvitataks Euroopa Parlamendi 
uuringuteenistusse üle viidud 
ametikohad; palub kolmel poolel anda 
Euroopa Parlamendi 
eelarvekontrollikomisjonile ühiselt aru 
lepingu käimasoleva läbivaatamise kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 19
Tomáš Zdechovský, Ádám Kósa, Lefteris Christoforou

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 23 a (uus)
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

23a. tunnistab, et kokkuleppe eesmärk 
on võimaldada suuremat paindlikkust 
kõigi kolme kaasatud osapoole, s.o 
komitee, Regioonide Komitee ja Euroopa 
Parlamendi kasuks; märgib, et 
kasutamata vahendite ümberjaotamine 
teistesse poliitikavaldkondadesse on osa 
sellest paindlikkusest;

Or. en

Muudatusettepanek 20
Mikuláš Peksa
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 25

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

25. ergutab komiteed uurima 
võimalust liituda läbipaistvusregistriga 
teenusetaseme kokkuleppe alusel; 
tunnustab komitee ning muude liidu 
institutsioonide ja organite vahelist 
teenusetaseme kokkulepete alusel tehtavat 
institutsioonidevahelist koostööd, näiteks 
komisjoniga, et veelgi optimeerida 
inimressursside, finantsvaldkonna, IT ja 
teiste haldusvaldkondade protsesse; soovib 
saada teavet selle kohta, kas enne iga 
kokkuleppe sõlmimist tehakse 
tasuvusanalüüs;

25. ergutab komiteed liituma liidu 
läbipaistvusregistriga teenusetaseme 
kokkuleppe alusel, et suurendada lobitöö 
läbipaistvust; tunnustab komitee ning 
muude liidu institutsioonide ja organite 
vahelist teenusetaseme kokkulepete alusel 
tehtavat institutsioonidevahelist koostööd, 
näiteks komisjoniga, et veelgi optimeerida 
inimressursside, finantsvaldkonna, IT ja 
teiste haldusvaldkondade protsesse; soovib 
saada teavet selle kohta, kas enne iga 
kokkuleppe sõlmimist tehakse 
tasuvusanalüüs;

Or. en

Muudatusettepanek 21
Isabel García Muñoz

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 25
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

25. ergutab komiteed uurima võimalust 
liituda läbipaistvusregistriga teenusetaseme 
kokkuleppe alusel; tunnustab komitee ning 
muude liidu institutsioonide ja organite 
vahelist teenusetaseme kokkulepete alusel 
tehtavat institutsioonidevahelist koostööd, 
näiteks komisjoniga, et veelgi optimeerida 
inimressursside, finantsvaldkonna, IT ja 
teiste haldusvaldkondade protsesse; soovib 
saada teavet selle kohta, kas enne iga 
kokkuleppe sõlmimist tehakse 
tasuvusanalüüs;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 22
Isabel García Muñoz

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 27 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

27a. nõustub vajadusega parandada 
veelgi poliitilist koostööd seoses iga-
aastaste ja mitmeaastaste programmidega, 
parlamendi, nõukogu ja komisjoni 
ühisdeklaratsiooniga õigusalaste 
prioriteetide ja iga-aastase tööprogrammi 
jälgimise kohta; julgustab komiteed 
töötama konkreetsete soovitustega, nagu 
parem teabevahetus komitee ja 
parlamendi raportööride tasandil, et 
töötada välja süstemaatilisem 
lähenemisviis poliitilisele koostööle;

Or. en

Muudatusettepanek 23
Mikuláš Peksa
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
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Punkt 29

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

29. märgib, et 2019. aasta lõpus oli 
komitee peamisel Twitteri kontol 
43 300 jälgijat, Facebooki põhikontol aga 
32 600 jälgijat; märgib, et komitee 
sotsiaalmeedia kontodest on kõige kiirema 
kasvuga LinkedIn, kus 2019. aastal kasvas 
jälgijate arv 54 % võrra, jõudes 2019. aasta 
lõpuks 14 500 jälgijani; märgib, et sellise 
kanalite kombinatsiooni abil jõuab 
komitee jälgijate hästi tasakaalustatud 
rühmani;

29. märgib, et 2019. aasta lõpus oli 
komitee peamisel Twitteri kontol 
43 300 jälgijat, Facebooki põhikontol aga 
32 600 jälgijat; märgib, et komitee 
sotsiaalmeedia kontodest on kõige kiirema 
kasvuga LinkedIn, kus 2019. aastal kasvas 
jälgijate arv 54 % võrra, jõudes 2019. aasta 
lõpuks 14 500 jälgijani; julgustab 
komiteed looma konto tasuta ja avatud 
lähtekoodiga sotsiaalmeediavõrgustikes, 
nagu näiteks Mastodon, et saavutada 
suurem läbipaistvus ja laiem 
teavitustegevus;

Or. en

Muudatusettepanek 24
Tomáš Zdechovský, Ádám Kósa, Lefteris Christoforou

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 30 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

30a. märgib murega, et komitee aasta 
kogueelarve suurenes 108 000 000 eurolt 
2006. aastal enam kui 138 000 000 euroni 
2019. aastal, samas kui komitee koostatud 
arvamuste ja aruannete koguarv vähenes 
märkimisväärselt (2006. aasta 
193 arvamuselt ja aruandelt 2019. aasta 
127 arvamusele ja aruandele), mis 
tähendab, et iga arvamus läheb 
maksumaksja jaoks märkimisväärselt 
rohkem maksma, mis on murettekitav; 
märgib murega, et 127 arvamusest ja 
aruandest olid ainult 55 omaalgatuslikud 
arvamused;

Or. en
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Muudatusettepanek 25
Luke Ming Flanagan

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 12 c (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

12c. märgib pettumusega, et komiteede 
esitatud arvamuste hulk vähenes 
2019. aastal 137 arvamuseni 2018. aasta 
215 arvamuselt ja 2017. aasta 
155 arvamuselt; mõistab, et esitatud 
arvamuste arvu vähenemist võib seostada 
valimistsükliga, kuid on mures arvamuse 
maksumuse suurenemise pärast 
(1,1 miljonit eurot 2019. aastal võrreldes 
630 000 euroga 2018. aastal) ning 
väljendab muret aruandlustöö 
sisseostmise pärast välistelt ettevõtetelt; 

Or. en

Muudatusettepanek 26
Tomáš Zdechovský, Ádám Kósa, Lefteris Christoforou, Jeroen Lenaers

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 30 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

30b. märgib, et 2019. aasta 
tegevusaruandes antakse vaid väga üldine 
ülevaade komitee tegevusest ilma selle töö 
põhjalikuma kvalitatiivse ja kvantitatiivse 
hindamiseta; kutsub komiteed üles lisama 
oma iga-aastasesse tegevusaruandesse 
muid peamisi tulemusnäitajaid, näiteks 
arvamustes esitatud soovituste 
rakendamise määr liidu õigusaktides, et 
võimaldada komitee töö mõju hindamist;

Or. en

Muudatusettepanek 27
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Tomáš Zdechovský, Ádám Kósa, Lefteris Christoforou, Jeroen Lenaers

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 30 c (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

30c. peab kahetsusväärseks, et 
2019. aastal jõudis komitee enim 
konsulteeritud arvamus (plokiahela ja 
hajusraamatu tehnoloogia kohta) 
2500 saidikülastuseni, samas kui 
ülejäänud viis kõige paremat arvamust 
jõudsid vaid 1000–2000 saidikülastuseni; 
julgustab komiteed suurendama 
jõupingutusi oma arvamustele suurema 
tähelepanu pööramiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 28
Tomáš Zdechovský, Ádám Kósa, Lefteris Christoforou

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 30 d (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

30d. palub komiteel ratsionaliseerida 
oma sisemisi organeid ja suunata ümber 
oma struktuuride pädevusvaldkonnad, 
nagu on märgitud 2018. aasta eelarve 
täitmisele heakskiidu andmise 
järelmeetmetes, sealhulgas selgitada 
kokkuhoiuvõimalusi seoses selle 
protsessiga; võtab teadmiseks juhatuse 
jõupingutused moodustada 
kuueliikmeline ajutine töörühm, et 
koostada põhjalik ülevaade selle kohta, 
kuidas ratsionaliseerida komitee 
tööstruktuure ja -organeid, sealhulgas 
sektsioonide ja tööstuse muutuste 
nõuandekomisjoni pädevusvaldkonnad; 
palub juhatusel laiendada ühtlustamist 
kõigile olemasolevatele organitele ja anda 
Euroopa Parlamendile tulemustest aru;
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Or. en

Muudatusettepanek 29
Tomáš Zdechovský, Ádám Kósa, Lefteris Christoforou

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 30 e (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

30e. tunnustab Euroopa Parlamendi, 
komitee ning Regioonide Komitee vahel 
sõlmitud koostöökokkulepet, mille 
eesmärk on teha kindlaks valdkonnad, 
kus oleks võimalik tugifunktsioone 
jagada; kutsub lisaks komiteed üles 
tegema kindlaks selliste tugifunktsioonide 
ja -teenustega seotud võimalikud 
koostoimed;

Or. en

Muudatusettepanek 30
Isabel García Muñoz

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 32

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

32. märgib, et 2019. aastal toimus 
sisekontrollistandarditele vastavuse 
hindamine, mis näitas paranemist võrreldes 
2018. aastaga; märgib siiski, et kõiki 
standardeid ei rakendatud täielikult ja 
määrati kindlaks järelmeetmed, näiteks 
tundlike toimingute ametlik hindamine ja 
mitmeaastase 
sisekommunikatsioonistrateegia 
rakendamine, et veelgi parandada 
kontrollistandarditele vastavust;

32. märgib, et 2019. aastal toimus 
sisekontrollistandarditele vastavuse 
hindamine, mis näitas paranemist võrreldes 
2018. aastaga; märgib siiski, et kõiki 
standardeid ei rakendatud täielikult ja 
määrati kindlaks järelmeetmed; märgib, et 
2020. aastasse lükati edasi kaks 
järelmeedet, nimelt tundlike toimingute 
ametlik hindamine ja mitmeaastase 
sisekommunikatsioonistrateegia 
rakendamine;

Or. en
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Muudatusettepanek 31
Jeroen Lenaers, Markus Pieper, Monika Hohlmeier

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 32

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

32. märgib, et 2019. aastal toimus 
sisekontrollistandarditele vastavuse 
hindamine, mis näitas paranemist võrreldes 
2018. aastaga; märgib siiski, et kõiki 
standardeid ei rakendatud täielikult ja 
määrati kindlaks järelmeetmed, näiteks 
tundlike toimingute ametlik hindamine ja 
mitmeaastase 
sisekommunikatsioonistrateegia 
rakendamine, et veelgi parandada 
kontrollistandarditele vastavust;

32. märgib, et 2019. aastal toimus 
sisekontrollistandarditele vastavuse 
hindamine, mis näitas paranemist võrreldes 
2018. aastaga; märgib siiski, et kõiki 
standardeid ei rakendatud täielikult ja 
määrati kindlaks järelmeetmed, näiteks 
tundlike toimingute ametlik hindamine ja 
mitmeaastase 
sisekommunikatsioonistrateegia 
rakendamine, et veelgi parandada 
kontrollistandarditele vastavust; tuletab 
komiteele meelde kontrollikoja 
2019. aasta aruandes esitatud soovitust 
rakendada tundlike ülesannetega 
tegelemise poliitikat; märgib, et komitee 
teatas, et uus poliitika peaks toimima 
2021. aastaks; nõuab, et komitee esitaks 
parlamendile selle poliitika üksikasjaliku 
kirjelduse, sealhulgas tundlike 
funktsioonide määratluse, ja selle 
rakendamise hetkeseisu;

Or. en

Muudatusettepanek 32
Isabel García Muñoz

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 33

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

33. kutsub komiteed üles looma 
ühtlustatud kirjaliku dokumentatsiooni 
tagamiseks protsesside ja menetluste 
keskregistri; kordab, et see lähenemisviis 
aitab tõhustada olemasolevate protsesside 
ja menetluste järgimist, ning toetab kõikide 
põhitegevuste menetlusega hõlmamist;

33. märgib, et komitee rakendas 
eespool nimetatud tegevuse suhtes 
kolmandat järelmeedet, mis seisnes 
protsesside ja menetluste ühtlustamises 
direktoraatide ja üksuste vahel; kutsub 
komiteed üles looma ühtlustatud kirjaliku 
dokumentatsiooni tagamiseks protsesside 



PE680.757v01-00 20/56 AM\1223333ET.docx

ET

ja menetluste keskregistri; kordab, et see 
lähenemisviis aitab tõhustada 
olemasolevate protsesside ja menetluste 
järgimist, ning toetab kõikide 
põhitegevuste menetlusega hõlmamist;

Or. en

Muudatusettepanek 33
Isabel García Muñoz

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 34

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

34. tuletab meelde, et 2019. aastal viis 
siseauditi talitus (IAS) lõpule kaks auditit, 
st ühe institutsioonilistest tähtaegadest 
kinnipidamise kohta ja teise suulise tõlke 
kohta; märgib, et esimeses auditis on 
tehtud ettepanek, et institutsioonilised 
tähtajad peaksid komitee poolt 
kasutatavates dokumentides selgelt silma 
paistma, et komitee saaks oma tööd 
paremini korraldada, ja et komitee 
tähtaegadest kinnipidamise kohta 
koostataks järjepidevat statistikat; võtab 
teadmiseks suulise tõlke auditi tähtsuse nii 
märkimisväärse eelarvekärpe kui ka suulise 
tõlkega seotud suuremate kulude tõttu, 
kuna praegu saab komitee endale lubada 
suulist tõlget ainult umbes 75 % ulatuses 
sellest, mida ta sai endale lubada 
2014. aastal; märgib, et selle tegevusauditi 
eesmärk on uurida protseduure, eelkõige 
seda, kas kulusid on võimalik kokku hoida, 
ilma et see kahjustaks pakutava tõlke 
kogust ja kvaliteeti; märgib, et valitud 
juhtumite analüüs näitas, et suulise tõlke 
teenuse osutamise protseduurid olid hästi 
toimivad ja et suulist tõlget tehti taotluse 
alusel; märgib, et lõppkasutajad on üldiselt 
väga rahul;

34. märgib, et 2019. aastal viis 
siseauditi talitus (IAS) lõpule kaks auditit, 
st ühe institutsioonilistest tähtaegadest 
kinnipidamise kohta ja teise suulise tõlke 
kohta; märgib, et seoses esimese auditiga 
rakendab komitee praegu tegevuskavas 
sätestatud haldusmeetmeid, näiteks 
institutsiooniliste tähtaegade 
kehtestamine on komitee kasutatavates 
dokumentides silmapaistval kohal, et 
komitee saaks oma tööd paremini 
korraldada, ja et komitee tähtaegadest 
kinnipidamise kohta koostataks 
järjepidevat statistikat; tunneb heameelt 
kõigi jätkuvate jõupingutuste üle, mida 
komitee on teinud, et anda parem panus 
liidu õigusloome protsessi; võtab 
teadmiseks suulise tõlke auditi tähtsuse, 
kuna see on liidu otsustusprotsessi oluline 
osa nii märkimisväärse eelarvekärpe kui ka 
suulise tõlkega seotud suuremate kulude 
tõttu, kuna praegu saab komitee endale 
lubada suulist tõlget ainult umbes 75 % 
ulatuses sellest, mida ta sai endale lubada 
2014. aastal; märgib, et selle tegevusauditi 
eesmärk oli uurida protseduure, eelkõige 
seda, kas kulusid on võimalik kokku hoida, 
ilma et see kahjustaks pakutava tõlke 
kogust ja kvaliteeti; märgib, et valitud 
juhtumite analüüs näitas, et suulise tõlke 
teenuse osutamise protseduurid olid hästi 
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toimivad ja et suulist tõlget tehti taotluse 
alusel; märgib, et lõppkasutajad on üldiselt 
väga rahul; märgib, et praegu 
rakendatakse kokkulepitud tegevuskava, 
mis hõlmab kulude kokkuhoiu 
potentsiaaliga valdkondade pidevat 
kindlaksmääramist;

Or. en

Muudatusettepanek 34
Isabel García Muñoz

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 35

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

35. märgib, et eetika ja tööheaolu audit 
kavandati 2019. aasta tööprogrammis, kuid 
see lükati edasi 2020. aasta tööprogrammi; 
märgib, et audit algas 2019. aastal, kuid 
lähenemisviisi muudeti 19. juulil 
2019. aastal avaldatud kontrollikoja eetika 
eriaruande alusel; märgib, et siseauditi 
talitus kavatseb komitees loodud 
eetikaraamistiku hindamisel järgida 
kontrollikoja valitud lähenemisviisi;

35. märgib, et eetika ja tööheaolu audit 
kavandati 2019. aasta tööprogrammis, kuid 
see lükati edasi 2020. aasta tööprogrammi; 
märgib, et audit algas 2019. aastal, kuid 
lähenemisviisi muudeti 19. juulil 
2019. aastal avaldatud kontrollikoja eetika 
eriaruande alusel; märgib, et siseauditi 
talitus kavatseb komitees loodud 
eetikaraamistiku hindamisel järgida 
kontrollikoja valitud lähenemisviisi; 
soovitab siseauditi talitusel lisada 
auditisse ka praegu reformitavate 
eetikaraamistike rakendamise;

Or. en

Muudatusettepanek 35
Joachim Kuhs, Jean-François Jalkh, Matteo Adinolfi

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 37 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

37a. peab murettekitavaks, et komitee ei 
ole alates 2014. aastast läbi viinud 
põhjalikku riskihindamist, kuna ainult 



PE680.757v01-00 22/56 AM\1223333ET.docx

ET

üks direktoraat on teinud kindlaks oma 
eesmärkide saavutamist ohustavad riskid, 
kuid ei ole veel teinud ettepanekut riski 
maandavate kontrollimeetmete kohta, mis 
vähendaksid neid riske vastuvõetava 
tasemeni;

Or. en

Muudatusettepanek 36
Isabel García Muñoz

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 39

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

39. on teadlik, et komitee jätkab 
võrdsete võimaluste ja mitmekesisuse 
tegevuskava aastateks 2017–2020 
rakendamist; märgib, et sooline tasakaal 
komitee juhtivtöötajate seas saavutas 
pariteedi juba 2018. aastal ja on suhteliselt 
stabiilne; väljendab heameelt konverentsi 
„Ühinenud mitmekesisuses“ üle, mis 
käsitleb mitmekultuurilises keskkonnas 
suhtlemist ja mille eesmärk on edendada 
lugupidavaid suhteid tööl, võttes samas 
arvesse mitmekesisust; märgib 
geograafilise tasakaalu kerget paranemist 
võrreldes 2018. aastaga, kusjuures 19 % 
praegustest komitee juhtidest on pärit 
liikmesriikidest, kes liitusid liiduga pärast 
2004. aastat (võrreldes sellega, et 
2017. aastal oli neid 16 % ja 2018. aastal 
18,5 %);

39. on teadlik, et komitee jätkab 
võrdsete võimaluste ja mitmekesisuse 
tegevuskava aastateks 2017–2020 
rakendamist; märgib, et sooline tasakaal 
komitee juhtivtöötajate seas saavutas 
pariteedi juba 2018. aastal ja on suhteliselt 
stabiilne; peab kahetsusväärseks, et 
komitee uus poliitiline juhtkond ei kajasta 
seda suundumust, kuna seitsmest 
sektsiooni esimehest ainult üks ja ükski 
kolmest rühma esimehest ei ole naine, 
eriti kui komitee ametiajal 2020.–
2025. aastal on kõige rohkem uusi ja 
naissoost liikmeid alates 2010. aastast; 
väljendab heameelt mitmekesisuse nimel 
korraldatud teadlikkuse suurendamise 
ürituste, näiteks konverentsi „Ühinenud 
mitmekesisuses“ üle, mis käsitleb 
mitmekultuurilises keskkonnas suhtlemist 
ja mille eesmärk on edendada lugupidavaid 
suhteid tööl, võttes samas arvesse 
mitmekesisust; väljendab eelkõige 
heameelt puudega seotud konkreetsete 
tegevuste ja meetmete üle; julgustab 
komiteed kehtestama ka konkreetseid 
meetmeid, nagu näiteks kohustuslik 
sooline võrdõiguslikkus või koolitused, et 
vältida alateadlikku kallutatust 
valikukomisjonides; märgib geograafilise 
tasakaalu kerget paranemist võrreldes 
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2018. aastaga, kusjuures 19 % praegustest 
komitee juhtidest on pärit liikmesriikidest, 
kes liitusid liiduga pärast 2004. aastat 
(võrreldes sellega, et 2017. aastal oli neid 
16 % ja 2018. aastal 18,5 %);

Or. en

Muudatusettepanek 37
Alin Mituța, Olivier Chastel, Ramona Strugariu

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 39

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

39. on teadlik, et komitee jätkab 
võrdsete võimaluste ja mitmekesisuse 
tegevuskava aastateks 2017–2020 
rakendamist; märgib, et sooline tasakaal 
komitee juhtivtöötajate seas saavutas 
pariteedi juba 2018. aastal ja on suhteliselt 
stabiilne; väljendab heameelt konverentsi 
„Ühinenud mitmekesisuses“ üle, mis 
käsitleb mitmekultuurilises keskkonnas 
suhtlemist ja mille eesmärk on edendada 
lugupidavaid suhteid tööl, võttes samas 
arvesse mitmekesisust; märgib 
geograafilise tasakaalu kerget paranemist 
võrreldes 2018. aastaga, kusjuures 19 % 
praegustest komitee juhtidest on pärit 
liikmesriikidest, kes liitusid liiduga pärast 
2004. aastat (võrreldes sellega, et 
2017. aastal oli neid 16 % ja 2018. aastal 
18,5 %);

39. on teadlik, et komitee jätkab 
võrdsete võimaluste ja mitmekesisuse 
tegevuskava aastateks 2017–2020 
rakendamist; märgib, et sooline tasakaal 
komitee juhtivtöötajate seas saavutas 
pariteedi juba 2018. aastal ja on suhteliselt 
stabiilne; väljendab heameelt konverentsi 
„Ühinenud mitmekesisuses“ üle, mis 
käsitleb mitmekultuurilises keskkonnas 
suhtlemist ja mille eesmärk on edendada 
lugupidavaid suhteid tööl, võttes samas 
arvesse mitmekesisust; märgib 
geograafilise tasakaalu kerget paranemist 
võrreldes 2018. aastaga, kusjuures 19 % 
praegustest komitee juhtidest on pärit 
liikmesriikidest, kes liitusid liiduga pärast 
2004. aastat (võrreldes sellega, et 
2017. aastal oli neid 16 % ja 2018. aastal 
18,5 %); kutsub komiteed üles jätkama 
töötajate soolise ja geograafilise tasakaalu 
suurendamist, et luua kõigi liikmesriikide 
kodanike nõuetekohane esindatus, 
sealhulgas juhtkonna tasandil;

Or. en

Muudatusettepanek 38
Tomáš Zdechovský, Ádám Kósa, Lefteris Christoforou
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 39

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

39. on teadlik, et komitee jätkab 
võrdsete võimaluste ja mitmekesisuse 
tegevuskava aastateks 2017–2020 
rakendamist; märgib, et sooline tasakaal 
komitee juhtivtöötajate seas saavutas 
pariteedi juba 2018. aastal ja on 
suhteliselt stabiilne; väljendab heameelt 
konverentsi „Ühinenud mitmekesisuses“ 
üle, mis käsitleb mitmekultuurilises 
keskkonnas suhtlemist ja mille eesmärk on 
edendada lugupidavaid suhteid tööl, võttes 
samas arvesse mitmekesisust; märgib 
geograafilise tasakaalu kerget paranemist 
võrreldes 2018. aastaga, kusjuures 19 % 
praegustest komitee juhtidest on pärit 
liikmesriikidest, kes liitusid liiduga pärast 
2004. aastat (võrreldes sellega, et 
2017. aastal oli neid 16 % ja 2018. aastal 
18,5 %);

39. on teadlik, et komitee jätkab 
võrdsete võimaluste ja mitmekesisuse 
tegevuskava aastateks 2017–2020 
rakendamist; väljendab heameelt 
konverentsi „Ühinenud mitmekesisuses“ 
üle, mis käsitleb mitmekultuurilises 
keskkonnas suhtlemist ja mille eesmärk on 
edendada lugupidavaid suhteid tööl; 
märgib murega teatavate rahvuste liiga 
suurt esindatust komitee töötajate hulgas; 
nõuab tungivalt, et komitee töötaks välja 
konkreetsed meetmed selle 
tasakaalustamatuse kõrvaldamiseks; 
palub komiteel tagada geograafiline 
tasakaal, nagu on sätestatud juhatuse 
liikmete kodukorra artiklis 4;

Or. en

Muudatusettepanek 39
Ádám Kósa

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 39 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

39a. palub komiteel anda eelarve 
täitmisele heakskiidu andmise eest 
vastutavale institutsioonile aru võrdsete 
võimaluste ja mitmekesisuse tegevuskava 
konkreetsetest saavutustest, 
mitmekesisuse tugevdamiseks võetud 
meetmete tulemustest ja sellest, kuidas 
muuta komitee puuetega inimeste jaoks 
kaasavamaks töökohaks;

Or. en
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Muudatusettepanek 40
Isabel García Muñoz

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 41

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

41. võtab teadmiseks meetmed, mida 
on võetud heaolu valdkonnas, näiteks uute 
töötajate mentorlussüsteemi 
taaskäivitamine, mis on psühhosotsiaalsete 
riskide juhtimise ennetusliku 
lähenemisviisi osa; märgib, et parimate 
tavade vahetamine aitab süsteemi pidevalt 
parandada; märgib niisuguste kaugtöö 
reeglite ulatuslikku ajakohastamist, millega 
pakutakse kaugtöötajatele suuremat 
paindlikkust;

41. võtab teadmiseks meetmed, mida 
on võetud heaolu valdkonnas, näiteks uute 
töötajate mentorlussüsteemi 
taaskäivitamine, mis on psühhosotsiaalsete 
riskide juhtimise ennetusliku 
lähenemisviisi osa; märgib, et parimate 
tavade vahetamine aitab süsteemi pidevalt 
parandada; märgib niisuguste kaugtöö 
reeglite ulatuslikku ajakohastamist, millega 
pakutakse kaugtöötajatele suuremat 
paindlikkust; julgustab komiteed 
täiendama paindlikku töökorraldust, 
kaitstes töötajate õigust mitte olla 
kättesaadav;

Or. en

Muudatusettepanek 41
Isabel García Muñoz

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 41 c (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

41c. märgib, et 2019. aastal võõrustas 
komitee 54 pikaajalist praktikanti, kes 
said igakuist toimetulekutoetust, 
15 lühiajalist praktikanti, kes ei saanud 
komiteelt toetust, ja üht praktikanti, kes 
sai toetust väliselt avalik-õiguslikult 
asutuselt; rõhutab asjaolu, et tasustamata 
praktikantide vastuvõtmise võimalus 
tuleks jätta alles ainult juhul, kui sellised 
praktikandid saavad tasu muudest 
allikatest;
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Or. en

Muudatusettepanek 42
Tomáš Zdechovský, Ádám Kósa, Lefteris Christoforou, Jeroen Lenaers

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 41 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

41a. tunneb heameelt selle üle, et 
pikaajalised praktikandid saavad igakuist 
toimetuleku-, transpordi- ja sõidutoetust; 
soovitab komiteel maksta piisavat hüvitist 
ka lühiajalistele praktikantidele;

Or. en

Muudatusettepanek 43
Mikuláš Peksa
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 41 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

41a. on väga mures selle pärast, et 
2019. aastal oli komitees 15 tasustamata 
praktikanti; kutsub komiteed üles võtma 
alati tööle praktikante tasulise lepingu 
alusel, mille alusel makstakse toetust, mis 
katab vähemalt nende elamiskulud;

Or. en

Muudatusettepanek 44
Isabel García Muñoz

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 41 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek
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41a. võtab rahuloluga teadmiseks 
pikaajalise haiguspuhkusega seotud 
meetmed, eelkõige need, mille eesmärk on 
hõlbustada töölenaasmist;

Or. en

Muudatusettepanek 45
Isabel García Muñoz

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 41 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

41b. väljendab tõsist muret üldsuse 
väidete pärast, mis on tingitud teatavast 
komitee kasutatavast värbamiskorrast; 
kutsub komiteed üles koostama selgeid 
sisesuuniseid vabade ametikohtade 
avaldamise kohta ja määratlema selgelt 
teenistuse huvid töötajate ajutiseks 
kolimiseks; rõhutab, kui oluline on 
tagada eranditult iga etapi täielik 
läbipaistvus, nagu on sätestatud komitee 
kodukorras ja personalieeskirjades kogu 
menetluse vältel (avaldamine, valimine, 
ametisse nimetamine ja ametikohale 
määramine), et vältida maineriske mitte 
ainult komitee, vaid kõigi liidu 
institutsioonide korral;

Or. en

Muudatusettepanek 46
Mikuláš Peksa
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 42

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

42. väljendab heameelt asjaolu üle, et 
komitee edendab jätkuvalt lugupidamist 

42. väljendab heameelt asjaolu üle, et 
komitee hakkas edendama lugupidamist 



PE680.757v01-00 28/56 AM\1223333ET.docx

ET

töökohal eesmärgiga tagada, et kõik 
töötajad tunneksid praegust 
eetikaraamistikku; märgib, et 2019. aastal 
algas laiaulatuslik teadlikkuse 
suurendamise kampaania (respect@work), 
milles võetakse arvesse mitmeid 
ettepanekuid, mis on esitatud Euroopa 
Ombudsmani aruandes väärikuse kohta 
ELi institutsioonides ja ametites töötamisel 
(SI/2/2018/AMF); väljendab heameelt 
asjaolu üle, et suurendati usaldusnõunike 
võrgustikku; märgib, et pärast Euroopa 
Ombudsmani otsust võttis komitee vastu 
suunised töötajate huvide konfliktide 
lahendamiseks nende tööülesannete 
täitmisel ja esitas personalile asjakohase 
teabe; märgib, et suunised on mõeldud 
personalile praktiliseks käsiraamatuks 
juhul, kui neil on vaja täita kattuvaid 
ülesandeid, näiteks juhtimisülesanded 
paralleelselt personali esindamise 
ülesannetega;

töökohal eesmärgiga tagada, et kõik 
töötajad tunneksid praegust 
eetikaraamistikku; märgib, et 2019. aastal 
algas laiaulatuslik teadlikkuse 
suurendamise kampaania (respect@work), 
milles võetakse arvesse mitmeid 
ettepanekuid, mis on esitatud Euroopa 
Ombudsmani aruandes väärikuse kohta 
ELi institutsioonides ja ametites töötamisel 
(SI/2/2018/AMF); väljendab heameelt 
asjaolu üle, et suurendati usaldusnõunike 
võrgustikku; märgib, et pärast Euroopa 
Ombudsmani otsust võttis komitee vastu 
suunised töötajate huvide konfliktide 
lahendamiseks nende tööülesannete 
täitmisel ja esitas personalile asjakohase 
teabe; märgib, et suunised on mõeldud 
personalile praktiliseks käsiraamatuks 
juhul, kui neil on vaja täita kattuvaid 
ülesandeid, näiteks juhtimisülesanded 
paralleelselt personali esindamise 
ülesannetega;

Or. en

Muudatusettepanek 47
Luke Ming Flanagan

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 42

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

42. väljendab heameelt asjaolu üle, et 
komitee edendab jätkuvalt lugupidamist 
töökohal eesmärgiga tagada, et kõik 
töötajad tunneksid praegust 
eetikaraamistikku; märgib, et 2019. aastal 
algas laiaulatuslik teadlikkuse 
suurendamise kampaania (respect@work), 
milles võetakse arvesse mitmeid 
ettepanekuid, mis on esitatud Euroopa 
Ombudsmani aruandes väärikuse kohta 
ELi institutsioonides ja ametites töötamisel 
(SI/2/2018/AMF); väljendab heameelt 
asjaolu üle, et suurendati usaldusnõunike 
võrgustikku; märgib, et pärast Euroopa 

42. väljendab heameelt asjaolu üle, et 
komitee edendab jätkuvalt lugupidamist 
töökohal eesmärgiga tagada, et kõik 
töötajad tunneksid praegust 
eetikaraamistikku; märgib, et 2019. aastal 
algas laiaulatuslik teadlikkuse 
suurendamise kampaania (respect@work), 
milles võetakse arvesse mitmeid 
ettepanekuid, mis on esitatud Euroopa 
Ombudsmani aruandes väärikuse kohta 
ELi institutsioonides ja ametites töötamisel 
(SI/2/2018/AMF); väljendab heameelt 
asjaolu üle, et suurendati usaldusnõunike 
võrgustikku; märgib, et pärast Euroopa 
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Ombudsmani otsust võttis komitee vastu 
suunised töötajate huvide konfliktide 
lahendamiseks nende tööülesannete 
täitmisel ja esitas personalile asjakohase 
teabe; märgib, et suunised on mõeldud 
personalile praktiliseks käsiraamatuks 
juhul, kui neil on vaja täita kattuvaid 
ülesandeid, näiteks juhtimisülesanded 
paralleelselt personali esindamise 
ülesannetega;

Ombudsmani otsust võttis komitee vastu 
suunised töötajate huvide konfliktide 
lahendamiseks nende tööülesannete 
täitmisel ja esitas personalile asjakohase 
teabe; märgib, et suunised on mõeldud 
personalile praktiliseks käsiraamatuks 
juhul, kui neil on vaja täita kattuvaid 
ülesandeid, näiteks juhtimisülesanded 
paralleelselt personali esindamise 
ülesannetega; kutsub komisjoni üles võtma 
ombudsmani aruandele vastamiseks 
täiendavaid meetmeid;

Or. en

Muudatusettepanek 48
Luke Ming Flanagan

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 43

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

43. nõuab, et komitee esitaks aruande 
Euroopa Ombudsmani soovitusega seotud 
saavutuste kohta, näiteks välistegevuse 
suunised; märgib, et 2019. aastal avaldas 
Euroopa Ombudsman aruande endiseid 
kõrgemaid ametnikke käsitleva teabe 
avaldamise kohta, et rakendada üheaastast 
lobi- või nõustamistegevusega tegelemise 
keeldu (SI/2/2017/NF), ning et komitee 
uuris võimalust muuta oma välistegevust 
käsitlevat otsust;

43. nõuab, et komitee esitaks aruande 
Euroopa Ombudsmani soovitusega seotud 
saavutuste kohta, näiteks välistegevuse 
suunised; märgib, et 2019. aastal avaldas 
Euroopa Ombudsman aruande endiseid 
kõrgemaid ametnikke käsitleva teabe 
avaldamise kohta, et rakendada üheaastast 
lobi- või nõustamistegevusega tegelemise 
keeldu (SI/2/2017/NF), ning et komitee 
uuris võimalust muuta oma välistegevust 
käsitlevat otsust; kutsub komiteed üles 
kasutama seda võimalust oma süsteemi 
tugevdamiseks, et vältida võimalikke 
huvide konflikti juhtumeid;

Or. en

Muudatusettepanek 49
Isabel García Muñoz

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 44
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

44. väljendab muret Euroopa 
Pettustevastase Ameti (OLAF) poolt 
2019. aastal ellu viidud uurimiste pärast; 
märgib, et lõpetati kaks juhtumit, mis olid 
seotud liikmetega ja liidu vahendite 
omastamisega; võtab teadmiseks, et 
komitee on summad tagasi nõudnud; 
märgib, et algatati kaks juhtumit (üks 
liikme ja teine isikkoosseisu liikme suhtes) 
ning et esimene juhtum on pooleli ja teise 
juhtumi menetlemine lõpetati 2020. aastal, 
sest rikkumist ei tuvastatud; märgib, et 
2020. aastal lõpetati juhtum, mis algatati 
2018. aastal ja mille uurimisel leidis 
kinnitust liikme poolt toime pandud pettus; 
märgib, et ühe liikme suhtes on algatatud 
veel üks juhtum ja see on veel pooleli; 
märgib, et komiteele teadaolevalt on 
praegu OLAFi poolt algatatud kaks 
uurimist, mis mõlemad käsitlevad liikmeid, 
kuid ei ole seotud ahistamisega;

44. väljendab muret Euroopa 
Pettustevastase Ameti (OLAF) poolt 
2019. aastal ellu viidud uurimiste pärast; 
märgib, et lõpetati kaks juhtumit, mis olid 
seotud liikmetega ja liidu vahendite 
omastamisega; märgib rahuloluga, et 
komitee on summad tagasi nõudnud; 
märgib, et algatati kaks juhtumit (üks 
liikme ja teine isikkoosseisu liikme suhtes), 
millest esimene juhtum on pooleli ja teise 
juhtumi menetlemine lõpetati 2020. aastal, 
sest rikkumist ei tuvastatud; märgib, et 
2020. aastal algatati kaks juhtumit, millest 
üks (algatati 2018. aastal – mille uurimisel 
leidis kinnitust liikme poolt toime pandud 
pettus) lõpetati sama aasta jooksul ja üks 
on pooleli; märgib, et ühe liikme suhtes on 
algatatud veel üks juhtum ja see on veel 
pooleli; märgib, et komiteele teadaolevalt 
on praegu OLAFi poolt algatatud kaks 
uurimist, mis mõlemad käsitlevad liikmeid, 
kuid ei ole seotud ahistamisega;

Or. en

Muudatusettepanek 50
Isabel García Muñoz

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 46

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

46. palub, et komitee annaks eelarve 
täitmisele heakskiidu andmise eest 
vastutavale institutsioonile teada 
menetlustest ja protsessidest, mida komitee 
rakendab või kavatseb rakendada, et 
ahistamisjuhtumeid või sarnaseid 
töötajatega seotud probleeme tulevikus 
vältida ning tagada, et samasuguseid 
komitee mainet kahjustavaid ja negatiivset 
tähelepanu pälvivaid kahetsusväärseid 
juhtumeid enam ette ei tuleks;

46. palub, et komitee annaks jätkuvalt 
eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest 
vastutavale institutsioonile teada 
menetlustest ja protsessidest, mida komitee 
rakendab või kavatseb rakendada, et 
ahistamisjuhtumeid või sarnaseid 
töötajatega seotud probleeme tulevikus 
vältida ning tagada, et samasuguseid 
komitee ning kogu liidu mainet 
kahjustavaid ja ohvritele kannatusi 
põhjustanud kahetsusväärseid juhtumeid 
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enam ette ei tuleks;

Or. en

Muudatusettepanek 51
Tomáš Zdechovský, Ádám Kósa, Lefteris Christoforou

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 46

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

46. palub, et komitee annaks eelarve 
täitmisele heakskiidu andmise eest 
vastutavale institutsioonile teada 
menetlustest ja protsessidest, mida komitee 
rakendab või kavatseb rakendada, et 
ahistamisjuhtumeid või sarnaseid 
töötajatega seotud probleeme tulevikus 
vältida ning tagada, et samasuguseid 
komitee mainet kahjustavaid ja negatiivset 
tähelepanu pälvivaid kahetsusväärseid 
juhtumeid enam ette ei tuleks;

46. nõuab tungivalt, et komitee annaks 
eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest 
vastutavale institutsioonile teada 
menetlustest ja protsessidest, mida komitee 
rakendab või kavatseb rakendada, et 
ahistamisjuhtumeid või sarnaseid 
töötajatega seotud probleeme tulevikus 
vältida ning tagada, et samasuguseid 
komitee mainet kahjustavaid ja negatiivset 
tähelepanu pälvivaid kahetsusväärseid 
juhtumeid enam ette ei tuleks;

Or. en

Muudatusettepanek 52
Luke Ming Flanagan

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 46 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

46a. kordab oma nõudmist kehtestada 
ahistamise ohvritele selged ja tugevad 
kaitse- ja toetusmeetmed; nõuab tungivalt, 
et komitee kehtestaks konkreetsed 
ahistamist käsitlevad eeskirjad ja 
menetlused, arvestades, et asjaolu, et 
personalieeskirju ei saa komitee liikmele 
peale suruda, ei ole vabandus;

Or. en
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Muudatusettepanek 53
Isabel García Muñoz

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 47

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

47. tuletab meelde, et mitu töötajat on 
komitee toonase I rühma esimehe tõttu 
pidanud taluma kaua psühholoogilist 
ahistamist; peab kahetsusväärseks, et kuna 
asjaomase liikme puhul oli tegemist 
kõrgema ametnikuga, ei suudetud komitee 
ahistamisvastaste meetmetega seda 
juhtumit varem lahendada ja heastada; 
peab kahetsusväärseks, et ohvrite kaitseks 
kuni OLAFi uurimise lõpuni võetud 
meetmed näivad olevat improviseeritud ja 
ebapiisavad, eriti arvestades Avaliku 
Teenistuse Kohtu 12. mai 2016. aasta 
otsust kohtuasjas F-50/7: FS vs. Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomitee (EMSK), 
mis oleks pidanud olema komiteele 
õppetunniks; märgib murega, et komitee 
administratsioon jättis sisemenetluste 
vajakajäämiste tõttu meetmed võtmata ning 
rikkus sellega hoolsuskohustust ja 
kohustust pöörduda OLAFi poole; peab 
kahetsusväärseks, et komiteel läks nii kaua 
enne, kui ta võttis vajalikud meetmed 
komitee kodukorra ja käitumisjuhendi 
kohandamiseks, et tulevikus sellist 
olukorda vältida;

47. tuletab meelde, et mitu töötajat on 
komitee toonase I rühma esimehe tõttu 
pidanud taluma kaua psühholoogilist 
ahistamist; peab kahetsusväärseks, et kuna 
asjaomase liikme puhul oli tegemist 
kõrgema ametnikuga, ei suudetud komitee 
ahistamisvastaste meetmetega seda 
juhtumit varem lahendada ja heastada; 
peab kahetsusväärseks, et ohvrite kaitseks 
kuni OLAFi uurimise lõpuni võetud 
meetmed näivad olevat improviseeritud ja 
ebapiisavad, eriti arvestades Avaliku 
Teenistuse Kohtu 12. mai 2016. aasta 
otsust kohtuasjas F-50/7: FS vs. Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomitee (EMSK), 
mis oleks pidanud olema komiteele 
õppetunniks; märgib murega, et komitee 
administratsioon jättis sisemenetluste 
vajakajäämiste tõttu (sealhulgas 
aruandekohustuste ebaselge jaotuse tõttu 
kõrgema juhtkonna tasandil) meetmed 
võtmata ning rikkus sellega 
hoolsuskohustust ja kohustust pöörduda 
OLAFi poole; peab kahetsusväärseks, et 
komiteel läks nii kaua enne, kui ta võttis 
vajalikud meetmed komitee kodukorra ja 
käitumisjuhendi kohandamiseks, et 
tulevikus sellist olukorda vältida;

_________________ _________________
7 Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 
12. mai 2016. aasta otsus kohtuasjas FS vs. 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 
(EESC), F-50/15, ECLI:EU:F:2016:119.

7 Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 
12. mai 2016. aasta otsus kohtuasjas FS vs. 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 
(EESC), F-50/15, ECLI:EU:F:2016:119.

Or. en
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Muudatusettepanek 54
Mikuláš Peksa
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 47

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

47. tuletab meelde, et mitu töötajat on 
komitee toonase I rühma esimehe tõttu 
pidanud taluma kaua psühholoogilist 
ahistamist; peab kahetsusväärseks, et kuna 
asjaomase liikme puhul oli tegemist 
kõrgema ametnikuga, ei suudetud komitee 
ahistamisvastaste meetmetega seda 
juhtumit varem lahendada ja heastada; 
peab kahetsusväärseks, et ohvrite kaitseks 
kuni OLAFi uurimise lõpuni võetud 
meetmed näivad olevat improviseeritud ja 
ebapiisavad, eriti arvestades Avaliku 
Teenistuse Kohtu 12. mai 2016. aasta 
otsust kohtuasjas F-50/7: FS vs. Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomitee (EMSK), 
mis oleks pidanud olema komiteele 
õppetunniks; märgib murega, et komitee 
administratsioon jättis sisemenetluste 
vajakajäämiste tõttu meetmed võtmata ning 
rikkus sellega hoolsuskohustust ja 
kohustust pöörduda OLAFi poole; peab 
kahetsusväärseks, et komiteel läks nii kaua 
enne, kui ta võttis vajalikud meetmed 
komitee kodukorra ja käitumisjuhendi 
kohandamiseks, et tulevikus sellist 
olukorda vältida;

47. tuletab meelde, et mitu töötajat on 
komitee toonase I rühma esimehe tõttu 
pidanud taluma kaua psühholoogilist 
ahistamist; mõistab hukka asjaolu, et kuna 
asjaomase liikme puhul oli tegemist 
kõrgema ametnikuga, ei suudetud komitee 
ahistamisvastaste meetmetega seda 
juhtumit varem lahendada ja heastada; 
peab kahetsusväärseks, et ohvrite kaitseks 
kuni OLAFi uurimise lõpuni võetud 
meetmed näivad olevat improviseeritud ja 
ebapiisavad, eriti arvestades Avaliku 
Teenistuse Kohtu 12. mai 2016. aasta 
otsust kohtuasjas F-50/1a: FS vs. Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomitee (EMSK), 
mis oleks pidanud olema komiteele 
õppetunniks; märgib murega, et komitee 
administratsioon jättis sisemenetluste 
vajakajäämiste tõttu meetmed võtmata ning 
rikkus sellega hoolsuskohustust ja 
kohustust pöörduda OLAFi poole; mõistab 
hukka asjaolu, et komiteel läks nii kaua 
enne, kui ta võttis vajalikud meetmed 
komitee kodukorra ja käitumisjuhendi 
kohandamiseks, et tulevikus sellist 
olukorda vältida; märgib, et neli ohvrit ja 
mitu rikkumisest teatajat kutsusid juba 
2018. aastal administratsiooni, eriti 
peasekretäri, üles tegutsema viivitamatult 
hr Krawczyki vastu;

_________________ _________________
1a Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas 
koda) 12. mai 2016. aasta otsus 
kohtuasjas FS vs. Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomitee (EESC), F-50/15, 
ECLI:EU:F:2016:119.

7 Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 
12. mai 2016. aasta otsus kohtuasjas FS 
vs. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 
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(EESC), F-50/15, ECLI:EU:F:2016:119.

Or. en

Muudatusettepanek 55
Isabel García Muñoz

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 47 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

47a. tuletab meelde, et OLAF tuvastas 
ahistamise ohvrid oma 2018. aasta 
uurimise käigus; peab kahetsusväärseks, 
et ohvreid sunniti oma vahenditega 
hüvitama komitee administratsiooni 
tegevusetust protsessi algatamisel; 
märgib, et ohvrite poolt 
personalieeskirjade artikli 24 alusel 
algatatud ametlike taotluste järelmeetmed 
algasid 2020. aasta jaanuaris; märgib 
murega, et ohvristaatust tunnustati 
ametlikult alles 2. oktoobril 2020. aastal, 
kuigi komitee väidab, et on nende staatust 
juba mitu kuud varem kaudselt 
tunnustanud; võtab teadmiseks komitee 
presidendi esitatud üksikasjalikud 
selgitused ohvrite teavitamise ja neile 
pakutava abi kohta (õigusalane, 
meditsiiniline ja psühholoogiline tugi); 
märgib, et arutelud ohvritega jätkuvad, 
ning palub komiteel teavitada parlamendi 
eelarvekontrollikomisjoni viivitamata 
kõigi juhtumite lahendamisest; tuletab 
komiteele meelde tema kohustust kaitsta 
rikkumisest teatajaid;

Or. en

Muudatusettepanek 56
Mikuláš Peksa
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
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Punkt 47 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

47a. tunneb heameelt jõupingutuste 
üle, mida komitee uus juhtkond on teinud, 
et järgida parlamendi soovitusi eetika ja 
usaldusväärsuse raamistiku tugevdamise 
kohta, hõlbustades dialoogi töötajatega ja 
tagades nõuetekohased meetmed 
rikkumiste karistamiseks kõigil 
ametiastmetel, kasutades selleks hiljuti 
vastu võetud käitumisjuhendit; soovitab, 
et järelevalvekomitee uus juhtkond saaks 
täieliku juurdepääsu OLAFi järeldustele 
Jacek Krawczyki juhtumis ning et see 
võtaks aktiivsema rolli ahistamise ja 
väärkäitumise ohvritega kokkuleppe 
sõlmimiseks peetavatel läbirääkimistel, et 
saavutada õiglane ja rahuldav kokkulepe, 
mida toetavad kõik osapooled, ning 
vältida mis tahes huvide konflikti;

Or. en

Muudatusettepanek 57
Isabel García Muñoz

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 47 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

47b. peab asjakohaseks meelde 
tuletada, et Euroopa Parlament keeldus 
andmast heakskiitu parlamendikomisjoni 
peasekretäri tegevusele 2018. aasta 
eelarve täitmisel, põhjendades muu 
hulgas hoolsuskohustuse jämedat 
rikkumist ja administratsiooni 
tegevusetust ning finantstagajärgi; peab 
äärmiselt kahetsusväärseks, et personali- 
ja finantsküsimuste endine direktor ja 
praegune peasekretär ei ole võtnud 
otsustavaid meetmeid, eelkõige ennetus- 
ja heastamismeetmeid, kuni 2018. aasta 
eelarve täitmisele heakskiidu andmisest 



PE680.757v01-00 36/56 AM\1223333ET.docx

ET

keeldutakse; märgib, et 2018. aasta ja osal 
2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu 
andmise menetlustest ei suutnud 
peasekretär anda Euroopa Parlamendi 
eelarvekontrollikomisjonile piisavat, 
läbipaistvat ja usaldusväärset teavet, mida 
tõendab asjaolu, et rikkumisest teatajad, 
komitee ametiühingud, ohvrite kaitse või 
kuriteo toimepanija ise on esitatud teabe 
ümber lükanud; tuletab komitee 
juhtkonnale meelde, et eetilist raamistikku 
ei saa eksisteerida ilma tulemusliku 
vastutuseta;

Or. en

Muudatusettepanek 58
Tomáš Zdechovský, Ádám Kósa, Lefteris Christoforou, Jeroen Lenaers

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 49

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

49. tunnistab, et komitee on hästi 
teadlik 2018. aasta eelarve täitmisele 
heakskiidu andmisest keeldumise 
poliitilisest mõjust ja püüab veelgi 
suurendada oma võimet 
ahistamisolukordasid lahendada; märgib, et 
üksikasjalik tegevuskava kinnitatakse 
hiljemalt 2020. aasta lõpuks; nõustub, et 
komitee jätkab personali ja juhtkonna 
teadlikkuse suurendamist sihipärasema 
sisekommunikatsiooni kaudu;

49. tunnistab, et komitee on hästi 
teadlik 2018. aasta eelarve täitmisele 
heakskiidu andmisest keeldumise 
poliitilisest mõjust ja püüab veelgi 
suurendada oma jõupingutusi 
ahistamisolukordasid lahendada; märgib, et 
personali- ja finantsküsimuste direktoraat 
ning siseaudiitor valmistasid ette eetika ja 
usaldusväärsuse raamistiku 
läbivaatamise; nõustub, et komitee jätkab 
personali ja juhtkonna teadlikkuse 
suurendamist sihipärasema 
sisekommunikatsiooni kaudu; palub 
komiteel esitada parlamendile täielik 
ülevaade kõigist võetud meetmetest;

Or. en

Muudatusettepanek 59
Mikuláš Peksa
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 49

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

49. tunnistab, et komitee on hästi 
teadlik 2018. aasta eelarve täitmisele 
heakskiidu andmisest keeldumise 
poliitilisest mõjust ja püüab veelgi 
suurendada oma võimet 
ahistamisolukordasid lahendada; märgib, et 
üksikasjalik tegevuskava kinnitatakse 
hiljemalt 2020. aasta lõpuks; nõustub, et 
komitee jätkab personali ja juhtkonna 
teadlikkuse suurendamist sihipärasema 
sisekommunikatsiooni kaudu;

49. märgib, et komitee teavitas 
Euroopa Parlamenti, et ta on hästi teadlik 
2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu 
andmisest keeldumise poliitilisest mõjust ja 
püüab veelgi suurendada oma võimet 
ahistamisolukordasid lahendada; mõistab 
hukka suulise sisekommunikatsiooni 
töötajatele, milles öeldakse, et parlamendi 
keeldumine 2018. aasta eelarve täitmisele 
heakskiidu andmisest oli vaid kollane 
hoiatustuli hoiatamiseks; märgib, et 
üksikasjalik tegevuskava kinnitatakse 
hiljemalt 2020. aasta lõpuks; nõuab 
tungivalt komitee personali ja juhtkonna 
teadlikkuse suurendamist 
sisekommunikatsiooni kaudu; tuletab 
komisjonile meelde, et eelarve täitmisele 
heakskiidu andmisest keeldumine on 
tõsine küsimus, mis nõuab viivitamatut 
tegutsemist;

Or. en

Muudatusettepanek 60
Isabel García Muñoz

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 49

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

49. tunnistab, et komitee on hästi 
teadlik 2018. aasta eelarve täitmisele 
heakskiidu andmisest keeldumise 
poliitilisest mõjust ja püüab veelgi 
suurendada oma võimet 
ahistamisolukordasid lahendada; märgib, 
et üksikasjalik tegevuskava kinnitatakse 
hiljemalt 2020. aasta lõpuks; nõustub, et 
komitee jätkab personali ja juhtkonna 
teadlikkuse suurendamist sihipärasema 

49. tunnistab, et komitee on hästi 
teadlik 2018. aasta eelarve täitmisele 
heakskiidu andmisest keeldumise 
poliitilisest mõjust ja püüab veelgi 
suurendada oma võimet võidelda 
ebaeetilise käitumise vastu; märgib, et 
üksikasjalik tegevuskava tuli kinnitada 
hiljemalt 2020. aasta lõpuks; nõustub, et 
komitee jätkab personali ja juhtkonna 
teadlikkuse suurendamist sihipärasema 
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sisekommunikatsiooni kaudu; sisekommunikatsiooni kaudu 
olemasolevate struktuuride kohta, et 
aidata toime tulla mis tahes keerulise 
olukorraga töökohal; palub komiteel 
muuta eetikat ja usaldusväärsust 
käsitlevad koolitused oma liikmetele 
kohustuslikuks;

Or. en

Muudatusettepanek 61
Luke Ming Flanagan

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 49

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

49. tunnistab, et komitee on hästi 
teadlik 2018. aasta eelarve täitmisele 
heakskiidu andmisest keeldumise 
poliitilisest mõjust ja püüab veelgi 
suurendada oma võimet 
ahistamisolukordasid lahendada; märgib, et 
üksikasjalik tegevuskava kinnitatakse 
hiljemalt 2020. aasta lõpuks; nõustub, et 
komitee jätkab personali ja juhtkonna 
teadlikkuse suurendamist sihipärasema 
sisekommunikatsiooni kaudu;

49. tunnistab, et komitee on hästi 
teadlik 2018. aasta eelarve täitmisele 
heakskiidu andmisest keeldumise 
poliitilisest mõjust ja püüab veelgi 
suurendada oma võimet 
ahistamisolukordasid lahendada; märgib, et 
üksikasjalik tegevuskava kinnitatakse 
hiljemalt 2020. aasta lõpuks; nõustub, et 
komitee jätkab personali ja juhtkonna 
teadlikkuse suurendamist sihipärasema 
sisekommunikatsiooni kaudu; kuid ootab 
selle tegevuses palju enamat;

Or. en

Muudatusettepanek 62
Mikuláš Peksa
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 49 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

49a. kutsub komiteed üles võtma nii 
materiaalses kui ka moraalses mõttes 
teadmiseks ohvritele ja rikkumisest 
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teatajatele tekitatud kahju, mis tuleneb 
ebapiisavast toetusest ning õiguspärase 
rehabilitatsiooni ja hüvitise puudumisest; 
on sügavalt mures selle pärast, et ohvrid 
esitasid kaebuse komitee 
administratsiooni tegevusetuse tõttu 
rehabilitatsioonimenetluses; kutsub 
komiteed üles jõudma ohvritega kiiresti 
kokkuleppele ning andma üksikasjalikult 
aru pakutavatest kaitse- ja 
kompensatsioonimeetmetest;

Or. en

Muudatusettepanek 63
Mikuláš Peksa
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 49 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

49b. ootab, et ohvritega sõlmitud 
kokkulepped põhineksid läbipaistvuse ja 
demokraatia põhimõtetel ning hõlmaksid 
avalikku vabandust, õiglaseid tingimusi 
lahenduse leidmiseks, ohvrite täielikku 
rehabiliteerimist nende töökeskkonnas ja 
tagataks kaitse juhtumi edasiste 
tagajärgede eest; rõhutab, et komitee ei 
tohiks takistada ohvreid avaldamast 
lõpliku lahenduse üksikasju, ning on 
seetõttu kindlalt vastu igasugusele 
ohvritele avaldatavale survele 
allkirjastada vaikimisklausleid ja 
takistada neid esitamast parlamendi 
eelarvekontrollikomisjonile 
konfidentsiaalselt mis tahes teavet 
lahenduse kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 64
Isabel García Muñoz
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 50

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

50. rõhutab, et parlamendi 
eelarvekontrollikomisjoni tähelepanekute, 
OLAFi aruande ja komitee liikmete 
käitumise küsimustega tegeleva 
nõuandekomitee arutelude põhjal 
moodustas komitee eetikaraamistiku ühise 
sisetöörühma, mille ülesandeks on vaadata 
läbi kõik praeguse raamistiku võimalikud 
lüngad, et soovitada parandusi; märgib, et 
nõuandekomiteel on võimalus teha 
koostööd ka ühise sisetöörühmaga, et 
tagada komitees üldise eetikaraamistiku 
ühtsus ja uurida sünergia loomise 
võimalusi;

50. rõhutab, et parlamendi 
eelarvekontrollikomisjoni tähelepanekute, 
OLAFi soovituste ja komitee liikmete 
käitumise küsimustega tegeleva 
nõuandekomitee arutelude põhjal 
moodustas komitee eetikaraamistiku ühise 
sisetöörühma, mille ülesandeks on vaadata 
läbi kõik praeguse raamistiku võimalikud 
lüngad, et soovitada parandusi; märgib, et 
nõuandekomiteel on võimalus teha 
koostööd ka ühise sisetöörühmaga, et 
tagada komitees üldise eetikaraamistiku 
ühtsus ja uurida sünergia loomise 
võimalusi;

Or. en

Muudatusettepanek 65
Tomáš Zdechovský, Ádám Kósa, Lefteris Christoforou

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 50

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

50. rõhutab, et parlamendi 
eelarvekontrollikomisjoni tähelepanekute, 
OLAFi aruande ja komitee liikmete 
käitumise küsimustega tegeleva 
nõuandekomitee arutelude põhjal 
moodustas komitee eetikaraamistiku ühise 
sisetöörühma, mille ülesandeks on vaadata 
läbi kõik praeguse raamistiku võimalikud 
lüngad, et soovitada parandusi; märgib, et 
nõuandekomiteel on võimalus teha 
koostööd ka ühise sisetöörühmaga, et 
tagada komitees üldise eetikaraamistiku 
ühtsus ja uurida sünergia loomise 
võimalusi;

50. rõhutab, et parlamendi 
eelarvekontrollikomisjoni tähelepanekute, 
OLAFi aruande ja komitee liikmete 
käitumise küsimustega tegeleva 
nõuandekomitee arutelude põhjal 
moodustas komitee eetikaraamistiku ühise 
sisetöörühma, mille ülesandeks on vaadata 
läbi kõik praeguse raamistiku võimalikud 
lüngad, et soovitada parandusi; märgib, et 
nõuandekomiteel on võimalus teha 
koostööd ka ühise sisetöörühmaga, et 
tagada komitees üldise eetikaraamistiku 
ühtsus ja uurida sünergia loomise 
võimalusi; märgib, et liikmete käitumise 
küsimustega tegelevast nõuandekomiteest 
sai eetikakomitee ning et lisatud on 
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reservliikmete ametisse nimetamist 
käsitlev säte, samuti võimalus, et üks selle 
liikmetest võib end taandada või teda 
võidakse tagasi kutsuda, kui leitakse, et ta 
on käitumisjuhendi rikkumises süüdi; 
tunneb heameelt asjaolu üle, et komiteel 
on nüüd oma ülesannete täitmiseks selged 
uurimisvolitused ning ta võib küsida nõu 
ka välisekspertidelt;

Or. en

Muudatusettepanek 66
Isabel García Muñoz, Hannes Heide

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 51

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

51. kutsub komiteed üles andma aru 
komitee muudetud käitumisjuhendi ja 
kodukorra rakendamisest pärast OLAFi 
2018. aasta uurimist; märgib, et juhatus on 
otsustanud kodukorra osalise ja vähese 
muutmise ning käitumisjuhendi 
põhjalikuma muutmise kasuks, pidades 
eelkõige silmas sanktsioonide 
karmistamist; märgib, et muudetud 
käitumisjuhend peaks olema valmis 
2020. aasta detsembriks;

51. kutsub komiteed üles andma aru 
tuvastatud ohvrite praeguse olukorra 
kohta ning komitee muudetud 
käitumisjuhendi ja kodukorra 
rakendamisest pärast OLAFi 2018. aasta 
uurimist; märgib, et juhatus on otsustanud 
kodukorra osalise ja vähese muutmise ning 
käitumisjuhendi põhjalikuma muutmise 
kasuks, pidades eelkõige silmas 
sanktsioonide karmistamist;

Or. en

Muudatusettepanek 67
Tomáš Zdechovský, Ádám Kósa, Lefteris Christoforou

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 51

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

51. kutsub komiteed üles andma aru 
komitee muudetud käitumisjuhendi ja 
kodukorra rakendamisest pärast OLAFi 

51. väljendab heameelt asjaolu üle, et 
pärast OLAFi 2018. aasta uurimist kiideti 
komitee muudetud käitumisjuhend ja 
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2018. aasta uurimist; märgib, et juhatus on 
otsustanud kodukorra osalise ja vähese 
muutmise ning käitumisjuhendi 
põhjalikuma muutmise kasuks, pidades 
eelkõige silmas sanktsioonide 
karmistamist; märgib, et muudetud 
käitumisjuhend peaks olema valmis 
2020. aasta detsembriks;

kodukord järelevalvekomitee täiskogu 
istungil 2021. aasta jaanuaris suure 
häälteenamusega heaks; märgib, et 
juhatus on otsustanud kodukorra osalise ja 
vähese muutmise ning käitumisjuhendi 
põhjalikuma muutmise kasuks, pidades 
eelkõige silmas sanktsioonide 
karmistamist; märgib, et komitee on 
ajakohastanud ka eetika ja 
usaldusväärsuse raamistikku, võttes vastu 
tugevama eetikaraamistiku tegevuskava, 
mis jõustus 7. jaanuaril 2021. aastal;

Or. en

Muudatusettepanek 68
Jeroen Lenaers, Angelika Winzig

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 51

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

51. kutsub komiteed üles andma aru 
komitee muudetud käitumisjuhendi ja 
kodukorra rakendamisest pärast OLAFi 
2018. aasta uurimist; märgib, et juhatus on 
otsustanud kodukorra osalise ja vähese 
muutmise ning käitumisjuhendi 
põhjalikuma muutmise kasuks, pidades 
eelkõige silmas sanktsioonide 
karmistamist; märgib, et muudetud 
käitumisjuhend peaks olema valmis 
2020. aasta detsembriks;

51. kutsub komiteed üles andma aru 
komitee muudetud käitumisjuhendi ja 
kodukorra rakendamisest pärast OLAFi 
2018. aasta uurimist; märgib, et juhatus on 
otsustanud kodukorra osalise ja vähese 
muutmise ning käitumisjuhendi 
põhjalikuma muutmise kasuks, pidades 
eelkõige silmas sanktsioonide 
karmistamist; tunneb heameelt komitee 
täiskogul vastu võetud käitumisjuhendi 
muutmise üle, mis nüüd sisaldab 
sanktsioonide korda, mis on 
proportsionaalne ahistamise ja pettuse 
tõsidusastmega; tunneb eriti heameelt 
finantssanktsioonide kehtestamise ja 
komitee liikme tagandamise võimaluse 
üle; nõuab tungivalt, et komitee 
rakendaks vajaduse korral jõustatud 
sanktsioone;

Or. en
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Muudatusettepanek 69
Isabel García Muñoz, Hannes Heide

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 51 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

51a. võtab teadmiseks, et 28. jaanuaril 
2021. aastal võttis komitee täiskogu vastu 
muudetud käitumisjuhendi, millega 
tunnistatakse kehtetuks ja asendatakse 
2019. aasta märtsis vastu võetud 
käitumisjuhend, ning mis muutis 
asjakohaselt mõnda komitee kodukorda; 
tunnustab komisjoni ambitsioonika, 
ulatusliku ja tugevdatud käitumisjuhendi 
eest, milles käsitletakse Euroopa 
Parlamendi tähelepanekuid ja Euroopa 
Ombudsmani asjakohaseid soovitusi; 
võtab rahuloluga teadmiseks rõhuasetuse 
komitee liikmete asjakohasele käitumisele 
ning töötajate väärikuse ja terviklikkuse 
austamisele; väljendab heameelt arvukate 
paranduste üle, mis puudutavad muu 
hulgas ahistamist, huvide konflikte, 
eetikakomiteed ja sanktsioonide süsteemi; 
soovitab tungivalt, et eetikakomitee looks 
vabatahtliku konsulteerimise asemel 
alalise koostöö komitee õigustalitusega, 
eriti kui uurimine on algatatud; ootab, et 
komitee liikmed järgivad seda rangelt 
ning komitee poliitiline juhtkond, 
sealhulgas tööandjaid, töötajaid ja 
kodanikuühiskonda esindavad kolm 
siserühma, järgib ühtset suhtumist;

Or. en

Muudatusettepanek 70
Mikuláš Peksa
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 51 a (uus)
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

51a. märgib, et juhatus lükkas 
15. septembril 2020. aastal edasi juhatuse 
poolt 2020. aasta juunis antud mandaadi 
käitumisjuhendi ja käitumisjuhendit 
käsitlevate kodukorra sätete läbivaatamise 
ettepanekute koostamiseks, kuna 
1. rühma esimehe kohusetäitja Jacek 
Krawczyk soovitas nõuandekomitee otsuse 
kodukorra kohta pärast 2020. aasta 
oktoobrit üle kanda; tunneb muret selle 
pärast, et üks ahistamise eest vastutavaks 
tunnistatud liige oli pärast OLAFi 
soovitust endiselt juhatuses aktiivne ja tal 
õnnestus viivitada liikmete uue 
käitumisjuhendi vastuvõtmisega;

Or. en

Muudatusettepanek 71
Isabel García Muñoz, Hannes Heide

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 52

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

52. märgib, et käitumisjuhendi 
muutmise ettepanek peaks sisaldama 
rangemaid sanktsioone, ohvrite 
toetusmehhanisme, nõukogu ja komisjoni 
automaatset teavitamist komitee 
niisuguste liikmete nimedest, kelle puhul 
on tuvastatud, et nad on rikkunud 
käitumisjuhendit, ning käitumisjuhendi 
toimivuse iga-aastast läbivaatamist; 
märgib, et otsust ahistamise kohta ja 
haldusuurimise otsust vaadatakse praegu 
läbi, et veelgi täiustada mehhanisme, mis 
võimaldavad personalil esitada ametlikke 
ahistamiskaebusi; märgib seoses 
mitteametliku menetlusega ja võimalusega, 
mida töötajad saavad kasutada selleks, et 
jagada oma muret mis tahes tajutud 
ahistamisolukorra pärast, asjaolu, et 
usaldusnõunike arvu on suurendatud ning 

52. märgib, et otsust ahistamise kohta 
ja haldusuurimise otsust vaadatakse praegu 
läbi, et veelgi täiustada mehhanisme, mis 
võimaldavad personalil esitada ametlikke 
ahistamiskaebusi; märgib seoses 
mitteametliku menetlusega ja võimalusega, 
mida töötajad saavad kasutada selleks, et 
jagada oma muret mis tahes tajutud 
ahistamisolukorra pärast, asjaolu, et 
usaldusnõunike arvu on suurendatud ning 
kogu usaldusnõunike võrgustik saab 
korrapärase järelevalve ja koolituse kaudu 
pidevat tuge; märgib, et usaldusnõunikud 
kuuluvad institutsioonidevahelisse 
võrgustikku, mis võimaldab vahetada 
parimaid tavasid;
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kogu usaldusnõunike võrgustik saab 
korrapärase järelevalve ja koolituse kaudu 
pidevat tuge; märgib, et usaldusnõunikud 
kuuluvad institutsioonidevahelisse 
võrgustikku, mis võimaldab vahetada 
parimaid tavasid;

Or. en

Muudatusettepanek 72
Jeroen Lenaers, Angelika Winzig

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 52

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

52. märgib, et käitumisjuhendi 
muutmise ettepanek peaks sisaldama 
rangemaid sanktsioone, ohvrite 
toetusmehhanisme, nõukogu ja komisjoni 
automaatset teavitamist komitee niisuguste 
liikmete nimedest, kelle puhul on 
tuvastatud, et nad on rikkunud 
käitumisjuhendit, ning käitumisjuhendi 
toimivuse iga-aastast läbivaatamist; 
märgib, et otsust ahistamise kohta ja 
haldusuurimise otsust vaadatakse praegu 
läbi, et veelgi täiustada mehhanisme, mis 
võimaldavad personalil esitada ametlikke 
ahistamiskaebusi; märgib seoses 
mitteametliku menetlusega ja võimalusega, 
mida töötajad saavad kasutada selleks, et 
jagada oma muret mis tahes tajutud 
ahistamisolukorra pärast, asjaolu, et 
usaldusnõunike arvu on suurendatud ning 
kogu usaldusnõunike võrgustik saab 
korrapärase järelevalve ja koolituse kaudu 
pidevat tuge; märgib, et usaldusnõunikud 
kuuluvad institutsioonidevahelisse 
võrgustikku, mis võimaldab vahetada 
parimaid tavasid;

52. väljendab heameelt selle üle, et 
muudetud käitumisjuhend sisaldab 
rangemaid sanktsioone ning ohvrite 
toetusmehhanisme; nõuab tungivalt, et 
Euroopa Parlamenti, nõukogu ja 
komisjoni teavitataks automaatselt 
komitee niisuguste liikmete nimedest, kelle 
puhul on tuvastatud, et nad on rikkunud 
käitumisjuhendit; nõuab käitumisjuhendi 
toimivuse iga-aastast läbivaatamist; 
märgib, et otsust ahistamise kohta ja 
haldusuurimise otsust vaadatakse praegu 
läbi, et veelgi täiustada mehhanisme, mis 
võimaldavad personalil esitada ametlikke 
ahistamiskaebusi; märgib seoses 
mitteametliku menetlusega ja võimalusega, 
mida töötajad saavad kasutada selleks, et 
jagada oma muret mis tahes tajutud 
ahistamisolukorra pärast, asjaolu, et 
usaldusnõunike arvu on suurendatud ning 
kogu usaldusnõunike võrgustik saab 
korrapärase järelevalve ja koolituse kaudu 
pidevat tuge; märgib, et usaldusnõunikud 
kuuluvad institutsioonidevahelisse 
võrgustikku, mis võimaldab vahetada 
parimaid tavasid;

Or. en
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Muudatusettepanek 73
Tomáš Zdechovský, Ádám Kósa, Lefteris Christoforou

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 52

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

52. märgib, et käitumisjuhendi 
muutmise ettepanek peaks sisaldama 
rangemaid sanktsioone, ohvrite 
toetusmehhanisme, nõukogu ja komisjoni 
automaatset teavitamist komitee niisuguste 
liikmete nimedest, kelle puhul on 
tuvastatud, et nad on rikkunud 
käitumisjuhendit, ning käitumisjuhendi 
toimivuse iga-aastast läbivaatamist; 
märgib, et otsust ahistamise kohta ja 
haldusuurimise otsust vaadatakse praegu 
läbi, et veelgi täiustada mehhanisme, mis 
võimaldavad personalil esitada ametlikke 
ahistamiskaebusi; märgib seoses 
mitteametliku menetlusega ja võimalusega, 
mida töötajad saavad kasutada selleks, et 
jagada oma muret mis tahes tajutud 
ahistamisolukorra pärast, asjaolu, et 
usaldusnõunike arvu on suurendatud ning 
kogu usaldusnõunike võrgustik saab 
korrapärase järelevalve ja koolituse kaudu 
pidevat tuge; märgib, et usaldusnõunikud 
kuuluvad institutsioonidevahelisse 
võrgustikku, mis võimaldab vahetada 
parimaid tavasid;

52. väljendab heameelt selle üle, et 
muudetud käitumisjuhend sisaldab 
ahistamise ennetamist ja keelustamist 
ning majanduslike huvide deklaratsiooni 
ja huvide konflikti käsitlevate sätete 
parandusi; julgustab komiteed kaaluma 
muude aspektide lisamist, näiteks 
rangemaid sanktsioone, ohvrite 
toetusmehhanisme, nõukogu ja komisjoni 
automaatset teavitamist komitee niisuguste 
liikmete nimedest, kelle puhul on 
tuvastatud, et nad on rikkunud 
käitumisjuhendit, ning käitumisjuhendi 
toimivuse iga-aastast läbivaatamist; märgib 
seoses mitteametliku menetlusega ja 
võimalusega, mida töötajad saavad 
kasutada selleks, et jagada oma muret mis 
tahes tajutud ahistamisolukorra pärast, 
asjaolu, et usaldusnõunike arvu on 
suurendatud ning kogu usaldusnõunike 
võrgustik saab korrapärase järelevalve ja 
koolituse kaudu pidevat tuge; märgib, et 
usaldusnõunikud kuuluvad 
institutsioonidevahelisse võrgustikku, mis 
võimaldab vahetada parimaid tavasid;

Or. en

Muudatusettepanek 74
Mikuláš Peksa
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 52 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

52a. väljendab heameelt 28. jaanuaril 
2021. aastal vastu võetud 
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parlamendiliikmete uue tugevdatud 
käitumisjuhendi üle, mis põhineb 
Euroopa Ombudsmani soovitustel ja 
Euroopa Parlamendi tähelepanekutel 
seoses 2018. aasta eelarve täitmisele 
heakskiidu andmisest keeldumisega, et 
tegeleda paremini pettuste ja 
väärkäitumisega seotud probleemidega, 
näiteks ahistamisega; märgib, et kõige 
raskematel juhtudel on võimalik komiteest 
üks liige tagandada; on siiski sügavalt 
mures selle pärast, et puudub klausel 
OLAFi poolt vastutavaks tunnistatud 
liikme viivitamatu tagandamise kohta; 
palub komiteel alustada vajalikku 
menetlust, et tagandada Jacek Krawczyk, 
kelle OLAF on mitme aasta jooksul 
tunnistanud vastutavaks mitme töötajaga 
seotud ahistamise ja väärkäitumise eest 
ning kelle puutumatuse on Belgia 
ametivõimud süüdistuse esitamiseks ära 
võtnud;

Or. en

Muudatusettepanek 75
Mikuláš Peksa
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 52 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

52b. tunneb muret selle pärast, et 
vaatamata juhatuse 2020. aasta juuli 
otsusele kiitis juhatus 1. detsembril 
2020. aastal heaks Jacek Krawczyki 
nimetamise 1. rühma transpordi 
huvigrupi esindajaks, viies Jacek 
Krawczyki automaatselt kokku 1. rühma 
töötajatega, sealhulgas tema ohvritega;

Or. en
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Muudatusettepanek 76
Mikuláš Peksa
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 52 c (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

52c. palub komiteel pakkuda oma 
õigusteenistusele ametlikku tööstrateegiat, 
et tagada komitee ametlik ja 
süstemaatiline kaasamine komitee kõige 
olulisematesse küsimustesse, jätmata 
sellega konsulteerimise üle otsustamist 
erinevate talituste hooleks; peab sellega 
seotud küsimustele antud vastuseid 
ebapiisavaks ja palub komiteel anda 
Euroopa Parlamendile aru selle kohta, 
mida on tehtud parlamendi 
õigusteenistuse süstemaatilisemaks ja 
sõltumatumaks kaasamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 77
Mikuláš Peksa
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 52 d (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

52d. palub järelevalvekomiteel 
teavitada nõukogu ja liikmesriikide 
esindajaid aegsasti enne ametisse tagasi 
nimetamist liikmetest, keda OLAF uurib, 
kes on OLAFi poolt tunnistatud 
vastutavaks käitumisjuhendi rikkumise 
eest või kelle suhtes kohaldab 
järelevalvekomitee distsiplinaarkaristust; 
on veendunud, et komitee peaks 
õiguslikus tähenduses tegema kõik endast 
oleneva, et vältida oma töötajate 
ahistamise ja väärkäitumise eest 
vastutavaks tunnistatud liikme uuesti 
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ametisse nimetamist;

Or. en

Muudatusettepanek 78
Tomáš Zdechovský, Ádám Kósa, Lefteris Christoforou

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 53

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

53. hindab komitee pühendumust 
töökeskkonnas ahistamise vastu 
võitlemisele ja ahistamise suhtes 
täisleppimatuse kultuuri edendamisele, 
tehes tööd eetika- ja usaldusväärsuse 
raamistiku muutmiseks ning ahistamist, 
rikkumisest teavitamist ja haldusuurimist 
käsitlevate komitee otsuste muutmiseks; 
väljendab heameelt asjaolu üle, et 
2020. aasta lõpuks peaks kinnitatama 
sellega seotud üksikasjalik tegevuskava, 
mis hõlmab arvukaid meetmeid, näiteks 
liikmete käitumisjuhendi muutmine, 
sõltumatu siseombudsmani funktsiooni 
võimalik loomine, brošüür, milles 
keskendutakse austusele ja väärikusele 
töökohal, niisuguse spetsiaalse 
kohustusliku õpitee loomine, mis tuleb 
läbida enne personalijuhtimisega seotud 
ülesannete usaldamist nii komitee juhtidele 
kui ka liikmetele, ning korrapärased 
teadlikkuse suurendamise meetmed; peab 
kiiduväärseks, et eetika ja usaldusväärsuse 
siseaudit toimub kaardistamise vormis, 
millele järgneb analüüs, mille eesmärk on 
koostada terviklik ülevaade eetika ja 
usaldusväärsusega seotud reeglitest, 
standarditest ja meetmetest; märgib, et 
auditis käsitletakse ka selliseid küsimusi 
nagu kingitused ja meelelahutus, tööväline 
tegevus ja töövälised ülesanded, huvide 
konfliktid ja liiduga töösuhte lõppemise 
järgne töö;

53. hindab komitee pühendumust 
töökeskkonnas ahistamise vastu 
võitlemisele ja täisleppimatuse kultuuri 
edendamisele seoses muudetud eetika- ja 
usaldusväärsuse raamistiku ning 
ahistamist, rikkumisest teavitamist ja 
haldusuurimist käsitlevate komitee otsuste 
muutmisega; väljendab heameelt asjaolu 
üle, et 2020. aasta lõpuks peaks 
kinnitatama sellega seotud üksikasjalik 
tegevuskava, mis hõlmab arvukaid 
meetmeid, näiteks sõltumatu 
siseombudsmani funktsiooni võimalik 
loomine, brošüür, milles keskendutakse 
austusele ja väärikusele töökohal, niisuguse 
spetsiaalse kohustusliku õpitee loomine, 
mis tuleb läbida enne personalijuhtimisega 
seotud ülesannete usaldamist nii komitee 
juhtidele kui ka liikmetele, ning 
korrapärased teadlikkuse suurendamise 
meetmed; peab kiiduväärseks, et eetika ja 
usaldusväärsuse siseaudit toimub 
kaardistamise vormis, millele järgneb 
analüüs, mille eesmärk on koostada 
terviklik ülevaade eetika ja 
usaldusväärsusega seotud reeglitest, 
standarditest ja meetmetest; märgib, et 
auditis käsitletakse ka selliseid küsimusi 
nagu kingitused ja meelelahutus, tööväline 
tegevus ja töövälised ülesanded, huvide 
konfliktid ja liiduga töösuhte lõppemise 
järgne töö;

Or. en
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Muudatusettepanek 79
Mikuláš Peksa
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 53

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

53. hindab komitee pühendumust 
töökeskkonnas ahistamise vastu 
võitlemisele ja ahistamise suhtes 
täisleppimatuse kultuuri edendamisele, 
tehes tööd eetika- ja usaldusväärsuse 
raamistiku muutmiseks ning ahistamist, 
rikkumisest teavitamist ja haldusuurimist 
käsitlevate komitee otsuste muutmiseks; 
väljendab heameelt asjaolu üle, et 
2020. aasta lõpuks peaks kinnitatama 
sellega seotud üksikasjalik tegevuskava, 
mis hõlmab arvukaid meetmeid, näiteks 
liikmete käitumisjuhendi muutmine, 
sõltumatu siseombudsmani funktsiooni 
võimalik loomine, brošüür, milles 
keskendutakse austusele ja väärikusele 
töökohal, niisuguse spetsiaalse 
kohustusliku õpitee loomine, mis tuleb 
läbida enne personalijuhtimisega seotud 
ülesannete usaldamist nii komitee juhtidele 
kui ka liikmetele, ning korrapärased 
teadlikkuse suurendamise meetmed; peab 
kiiduväärseks, et eetika ja usaldusväärsuse 
siseaudit toimub kaardistamise vormis, 
millele järgneb analüüs, mille eesmärk on 
koostada terviklik ülevaade eetika ja 
usaldusväärsusega seotud reeglitest, 
standarditest ja meetmetest; märgib, et 
auditis käsitletakse ka selliseid küsimusi 
nagu kingitused ja meelelahutus, tööväline 
tegevus ja töövälised ülesanded, huvide 
konfliktid ja liiduga töösuhte lõppemise 
järgne töö;

53. märgib komitee pühendumust 
töökeskkonnas ahistamise vastu 
võitlemisele ja ahistamise suhtes 
täisleppimatuse kultuuri edendamisele, 
tehes tööd eetika- ja usaldusväärsuse 
raamistiku muutmiseks ning ahistamist, 
rikkumisest teavitamist ja haldusuurimist 
käsitlevate komitee otsuste muutmiseks; 
väljendab heameelt asjaolu üle, et 
2020. aasta lõpuks peaks kinnitatama 
sellega seotud üksikasjalik tegevuskava, 
mis hõlmab arvukaid meetmeid, näiteks 
liikmete käitumisjuhendi muutmine, 
sõltumatu siseombudsmani funktsiooni 
võimalik loomine, brošüür, milles 
keskendutakse austusele ja väärikusele 
töökohal, niisuguse spetsiaalse 
kohustusliku õpitee loomine, mis tuleb 
läbida enne personalijuhtimisega seotud 
ülesannete usaldamist nii komitee juhtidele 
kui ka liikmetele, ning korrapärased 
teadlikkuse suurendamise meetmed; peab 
kiiduväärseks, et eetika ja usaldusväärsuse 
siseaudit toimub kaardistamise vormis, 
millele järgneb analüüs, mille eesmärk on 
koostada terviklik ülevaade eetika ja 
usaldusväärsusega seotud reeglitest, 
standarditest ja meetmetest; märgib, et 
auditis käsitletakse ka selliseid küsimusi 
nagu kingitused ja meelelahutus, tööväline 
tegevus ja töövälised ülesanded, huvide 
konfliktid ja liiduga töösuhte lõppemise 
järgne töö;

Or. en
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Muudatusettepanek 80
Isabel García Muñoz

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 53

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

53. hindab komitee pühendumust 
töökeskkonnas ahistamise vastu 
võitlemisele ja ahistamise suhtes 
täisleppimatuse kultuuri edendamisele, 
tehes tööd eetika- ja usaldusväärsuse 
raamistiku muutmiseks ning ahistamist, 
rikkumisest teavitamist ja haldusuurimist 
käsitlevate komitee otsuste muutmiseks; 
väljendab heameelt asjaolu üle, et 
2020. aasta lõpuks peaks kinnitatama 
sellega seotud üksikasjalik tegevuskava, 
mis hõlmab arvukaid meetmeid, näiteks 
liikmete käitumisjuhendi muutmine, 
sõltumatu siseombudsmani funktsiooni 
võimalik loomine, brošüür, milles 
keskendutakse austusele ja väärikusele 
töökohal, niisuguse spetsiaalse 
kohustusliku õpitee loomine, mis tuleb 
läbida enne personalijuhtimisega seotud 
ülesannete usaldamist nii komitee juhtidele 
kui ka liikmetele, ning korrapärased 
teadlikkuse suurendamise meetmed; peab 
kiiduväärseks, et eetika ja usaldusväärsuse 
siseaudit toimub kaardistamise vormis, 
millele järgneb analüüs, mille eesmärk on 
koostada terviklik ülevaade eetika ja 
usaldusväärsusega seotud reeglitest, 
standarditest ja meetmetest; märgib, et 
auditis käsitletakse ka selliseid küsimusi 
nagu kingitused ja meelelahutus, tööväline 
tegevus ja töövälised ülesanded, huvide 
konfliktid ja liiduga töösuhte lõppemise 
järgne töö;

53. hindab komitee pühendumust 
töökeskkonnas ahistamise vastu 
võitlemisele ja ahistamise suhtes 
täisleppimatuse kultuuri edendamisele, 
tehes tööd eetika- ja usaldusväärsuse 
raamistiku muutmiseks ning ahistamist, 
rikkumisest teavitamist ja haldusuurimist 
käsitlevate komitee otsuste muutmiseks; 
ootab tugevaid ja usaldusväärseid 
meetmeid seoses ohvrite kaitse, 
vastumeetmete keelustamise ja 
toetamisega; väljendab heameelt asjaolu 
üle, et 2020. aasta lõpuks peaks 
kinnitatama sellega seotud üksikasjalik 
tegevuskava, mis hõlmab arvukaid 
meetmeid, näiteks liikmete 
käitumisjuhendi muutmine, sõltumatu 
siseombudsmani funktsiooni võimalik 
loomine, brošüür, milles keskendutakse 
austusele ja väärikusele töökohal, niisuguse 
spetsiaalse kohustusliku õpitee loomine, 
mis tuleb läbida enne personalijuhtimisega 
seotud ülesannete usaldamist nii komitee 
juhtidele kui ka liikmetele, ning 
korrapärased teadlikkuse suurendamise 
meetmed; peab kiiduväärseks, et eetika ja 
usaldusväärsuse siseaudit toimub 
kaardistamise vormis, millele järgneb 
analüüs, mille eesmärk on koostada 
terviklik ülevaade eetika ja 
usaldusväärsusega seotud reeglitest, 
standarditest ja meetmetest; märgib, et 
auditis käsitletakse ka selliseid küsimusi 
nagu kingitused ja meelelahutus, tööväline 
tegevus ja töövälised ülesanded, huvide 
konfliktid ja liiduga töösuhte lõppemise 
järgne töö;

Or. en
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Muudatusettepanek 81
Isabel García Muñoz

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 55

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

55. rõhutab seoses OLAFi järeldustega, 
mis puudutavad ühe komitee liikmega 
seotud ahistamisjuhtumit, ja vastavalt 
komitee juhatuse 9. juuni 2020. aasta 
otsusele, et kõnealune liige on täielikult 
vabastatud kõigist I rühma kuuluva 
sekretariaadi personali juhtimise ja 
haldamisega seotud tööülesannetest; 
märgib, et alates 7. septembrist 2020 ei ole 
see liige enam komitee eestseisuse 
kandidaat; tunneb muret asjaolu pärast, et 
see isik on liikmena määratud täitma uut 
mandaati;

55. rõhutab seoses OLAFi järeldustega, 
mis puudutavad ühe komitee liikmega 
seotud ahistamisjuhtumit, ja vastavalt 
komitee juhatuse 9. juuni 2020. aasta 
otsusele, et kõnealune liige oli täielikult 
vabastatud kõigist I rühma kuuluva 
sekretariaadi personali juhtimise ja 
haldamisega seotud tööülesannetest kuni 
oma ametiaja lõpuni; märgib, et 
7. septembril 2020 võttis see liige tagasi 
oma kandidatuuri komitee presidendi 
kohale; tunneb muret asjaolu pärast, et 
nõukogu määras ta uuesti täitma uut 
mandaati komitee liikmena;

Or. en

Muudatusettepanek 82
Jeroen Lenaers, Angelika Winzig

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 55

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

55. rõhutab seoses OLAFi järeldustega, 
mis puudutavad ühe komitee liikmega 
seotud ahistamisjuhtumit, ja vastavalt 
komitee juhatuse 9. juuni 2020. aasta 
otsusele, et kõnealune liige on täielikult 
vabastatud kõigist I rühma kuuluva 
sekretariaadi personali juhtimise ja 
haldamisega seotud tööülesannetest; 
märgib, et alates 7. septembrist 2020 ei ole 
see liige enam komitee eestseisuse 
kandidaat; tunneb muret asjaolu pärast, et 
see isik on liikmena määratud täitma uut 
mandaati;

55. rõhutab seoses OLAFi järeldustega, 
mis puudutavad ühe komitee liikmega 
seotud ahistamisjuhtumit, ja vastavalt 
komitee juhatuse 9. juuni 2020. aasta 
otsusele, et kõnealune liige on täielikult 
vabastatud kõigist I rühma kuuluva 
sekretariaadi personali juhtimise ja 
haldamisega seotud tööülesannetest; 
märgib, et alates 7. septembrist 2020 ei ole 
see liige enam komitee eestseisuse 
kandidaat; peab kahetsusväärseks, et 
võttes arvesse karistuste tagasiulatuva jõu 
puudumise õiguslikku põhimõtet, ei saa 
muudetud käitumisjuhendi kohast 
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sunniviisiliste sanktsioonide korda sellel 
konkreetsel juhul kohaldada; tunneb 
sügavat muret asjaolu pärast, et nõukogu 
määras kuriteo toimepanija täitma 
liikmena uut mandaati; rõhutab, et ta ei 
tunnista ega kahetse oma väärtegusid, mis 
näitab eneseanalüüsi ja austuse täielikku 
puudumist asjaomaste ohvrite vastu;

Or. en

Muudatusettepanek 83
Mikuláš Peksa
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 55

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

55. rõhutab seoses OLAFi järeldustega, 
mis puudutavad ühe komitee liikmega 
seotud ahistamisjuhtumit, ja vastavalt 
komitee juhatuse 9. juuni 2020. aasta 
otsusele, et kõnealune liige on täielikult 
vabastatud kõigist I rühma kuuluva 
sekretariaadi personali juhtimise ja 
haldamisega seotud tööülesannetest; 
märgib, et alates 7. septembrist 2020 ei ole 
see liige enam komitee eestseisuse 
kandidaat; tunneb muret asjaolu pärast, et 
see isik on liikmena määratud täitma uut 
mandaati;

55. rõhutab seoses OLAFi järeldustega, 
mis puudutavad komitee liikme Jacek 
Krawczykuga seotud ahistamisjuhtumit, ja 
vastavalt komitee juhatuse 9. juuni 
2020. aasta otsusele, et liige on täielikult 
vabastatud kõigist I rühma kuuluva 
sekretariaadi personali juhtimise ja 
haldamisega seotud tööülesannetest; 
märgib, et alates 7. septembrist 2020 ei ole 
see liige enam komitee eestseisuse 
kandidaat; tunneb siiski sügavat muret 
asjaolu pärast, et see isik on liikmena 
määratud täitma uut mandaati ning et 
ohvrid ja rikkumisest teatajad võivad 
kogeda tema või teda komitees toetavate 
isikute kättemaksu;

Or. en

Muudatusettepanek 84
Isabel García Muñoz

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 55 a (uus)
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

55a. väljendab veel kord muret asjaolu 
pärast, et komitee veebisaidil on endiselt 
üleval asjaomase liikme poolt 1. rühma 
esimehena tehtud avaldus, mis on 
põhimõtteliselt isiklik enesekaitsekõne 
halvendava asjaoluga, sest nimetatud 
kohtumenetlused on nii liidu 
õigusasutustes kui ka Belgia 
ametiasutustes juba käimas või kohe 
algamas;

Or. en

Muudatusettepanek 85
Ádám Kósa

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 55 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

55a. tunneb heameelt komitee 
jõupingutuste üle luua mitmekesisem ja 
kaasavam töökeskkond ja kultuur, võttes 
meetmeid puuetega inimeste heaks, 
näiteks muutes intraneti ja veebisaidi 
nägemispuudega inimestele digitaalselt 
juurdepääsetavaks; palub järelmeetmeid 
seoses asjakohase sertifikaadi saamisega 
selle kohta, et puuetega inimestel on 
võrdne juurdepääs parlamendi 
veebisaidile;

Or. en

Muudatusettepanek 86
Ádám Kósa

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 55 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek
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55b. märgib, et on vaja kompleksset 
lähenemist, et muuta liidu institutsioonide 
kodulehed kättesaadavaks mis tahes 
puudega inimestele, sealhulgas riiklikku 
viipekeelt kasutavatele inimestele; 
soovitab sellesse protsessi kaasata 
puuetega seotud organisatsioone;

Or. en

Muudatusettepanek 87
Mikuláš Peksa
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 57

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

57. märgib, et komitee 15.–16. juulil 
2020. aastal toimunud täiskogu 
istungjärgul kinnitati juhatuse 9. juuni 
2020. aasta otsus osaleda tsiviilhagejana 
menetluses, mille Brüsseli tööinspektor-
uurija algatab Brüsseli kriminaalkohtus; 
märgib, et Brüsseli tööinspektor-uurijat on 
teavitatud liikmelt puutumatuse 
äravõtmisest, kuid menetluse kohta ei ole 
siiani rohkem teavet saadud.

57. märgib, et komitee 15.–16. juulil 
2020. aastal toimunud täiskogu 
istungjärgul kinnitati juhatuse 9. juuni 
2020. aasta otsus osaleda tsiviilhagejana 
menetluses, mille Brüsseli tööinspektor-
uurija algatab Brüsseli kriminaalkohtus; 
märgib, et Brüsseli tööinspektor-uurijat on 
teavitatud Jacek Krawczykilt puutumatuse 
äravõtmisest, kuid menetluse kohta ei ole 
siiani rohkem teavet saadud;

Or. en

Muudatusettepanek 88
Olivier Chastel, Alin Mituța, Martina Dlabajová, Gilles Boyer, Pierre Karleskind, 
Ramona Strugariu

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 57 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

57a. võtab teadmiseks komitee täiskogu 
18. jaanuari 2021. aasta otsused ja 
väljendab heameelt uue käitumisjuhendi 
vastuvõtmise ning eetikale ja aususele 
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pühendatud raamistiku loomise üle.

Or. en


