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Muudatusettepanek 1
Petri Sarvamaa

Ettepanek võtta vastu otsus 1
Punkt 1

Ettepanek võtta vastu otsus Muudatusettepanek

1. annab heakskiidu presidendi 
tegevusele Euroopa Parlamendi 2019. aasta 
eelarve täitmisel / lükkab edasi otsuse 
tegemise heakskiidu andmise kohta 
presidendi tegevusele Euroopa 
Parlamendi 2019. aasta eelarve täitmisel;

1. annab heakskiidu presidendi 
tegevusele Euroopa Parlamendi 2019. aasta 
eelarve täitmisel;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Sabrina Pignedoli

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 10

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10. võtab teadmiseks kontrollikoja 
2019. aasta aruandes parlamendiga seoses 
välja toodud konkreetse leiu; märgib 
murelikult, et kontrollikoda leidis ühele 
Euroopa tasandi erakonnale tehtud makses 
vigu, mis olid seotud kulude 
rahastamiskõlblikkuse eeskirjade 
rikkumisega – konkreetsemalt olid jäänud 
esitamata kirjalikud lepingudokumendid ja 
tõendid tegelikult kantud kulude kohta; 
peab kahetsusväärseks asjaolu, et 
kontrollikoda oli oma 2014., 2015. ja 2016. 
aasta aruannetes andnud teada 
samalaadsetest puudustest fraktsioonide ja 
Euroopa tasandi erakonnaga seotud 
tehingutes; märgib, et kuigi alati on 
arenguruumi, on viimastel aastatel siiski 
toimunud palju positiivseid muutusi;

10. võtab teadmiseks kontrollikoja 
2019. aasta aruandes parlamendiga seoses 
välja toodud konkreetse leiu; märgib 
murelikult, et kontrollikoda leidis ühele 
Euroopa tasandi erakonnale tehtud makses 
vigu, mis olid seotud kulude 
rahastamiskõlblikkuse eeskirjade 
rikkumisega – konkreetsemalt olid jäänud 
esitamata kirjalikud lepingudokumendid ja 
tõendid tegelikult kantud kulude kohta; 
peab kahetsusväärseks asjaolu, et 
kontrollikoda oli oma 2014., 2015. ja 
2016. aasta aruannetes andnud teada 
samalaadsetest puudustest fraktsioonide ja 
Euroopa tasandi erakonnaga seotud 
tehingutes; nõuab teabevahetuse suuremat 
läbipaistvust, et vältida selliste olukordade 
kordumist tulevikus; märgib, et kuigi alati 
on arenguruumi, on viimastel aastatel siiski 
toimunud palju positiivseid muutusi;
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Or. it

Muudatusettepanek 3
Daniel Freund
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Lara Wolters

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 10

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10. võtab teadmiseks kontrollikoja 
2019. aasta aruandes parlamendiga seoses 
välja toodud konkreetse leiu; märgib 
murelikult, et kontrollikoda leidis ühele 
Euroopa tasandi erakonnale tehtud makses 
vigu, mis olid seotud kulude 
rahastamiskõlblikkuse eeskirjade 
rikkumisega – konkreetsemalt olid jäänud 
esitamata kirjalikud lepingudokumendid ja 
tõendid tegelikult kantud kulude kohta; 
peab kahetsusväärseks asjaolu, et 
kontrollikoda oli oma 2014., 2015. ja 2016. 
aasta aruannetes andnud teada 
samalaadsetest puudustest fraktsioonide ja 
Euroopa tasandi erakonnaga seotud 
tehingutes; märgib, et kuigi alati on 
arenguruumi, on viimastel aastatel siiski 
toimunud palju positiivseid muutusi;

10. võtab teadmiseks kontrollikoja 
2019. aasta aruandes parlamendiga seoses 
välja toodud konkreetse leiu; märgib 
murelikult, et kontrollikoda leidis ühele 
Euroopa tasandi erakonnale tehtud makses 
vigu, mis olid seotud kulude 
rahastamiskõlblikkuse eeskirjade 
rikkumisega – konkreetsemalt olid jäänud 
esitamata kirjalikud lepingudokumendid ja 
tõendid tegelikult kantud kulude kohta; 
peab kahetsusväärseks asjaolu, et 
kontrollikoda oli oma 2014., 2015. ja 
2016. aasta aruannetes andnud teada 
samalaadsetest puudustest fraktsioonide ja 
Euroopa tasandi erakonnaga seotud 
tehingutes;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Daniel Freund
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Lara Wolters, Ramona Strugariu

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 11

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11. võtab teadmiseks vastuse, mille 
parlament andis kontrollikojaga peetud 

11. võtab teadmiseks vastuse, mille 
parlament andis kontrollikojaga peetud 
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ärakuulamismenetluses ja milles käsitleti 
kontrollikoja leidude tulemusel esile 
toodud üksikuid juhtumeid, vaadates need 
uuesti läbi; tuletab meelde, et kuigi 
parlamendi administratsioon on Euroopa 
tasandi erakondadele toetuse maksmisel 
eelarvevahendite käsutaja, ei vastuta ta 
nende tegelike kulude eest, ning et Euroopa 
tasandi erakonnad vastutavad ise oma 
tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse eest; 
märgib, et parlament andis Euroopa tasandi 
erakondadele probleemseks osutunud 
teemade kohta põhjalikku teavet ja 
suuniseid;

ärakuulamismenetluses ja milles käsitleti 
kontrollikoja leidude tulemusel esile 
toodud üksikuid juhtumeid, vaadates need 
uuesti läbi; tuletab meelde, et kuigi 
parlamendi administratsioon on Euroopa 
tasandi erakondadele toetuse maksmisel 
eelarvevahendite käsutaja, ei vastuta ta 
nende tegelike kulude eest, ning et Euroopa 
tasandi erakonnad vastutavad ise oma 
tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse eest; 
märgib, et parlament andis Euroopa tasandi 
erakondadele probleemseks osutunud 
teemade kohta põhjalikku teavet ja 
suuniseid; kutsub kontrollikoda üles 
regulaarselt kontrollima Euroopa 
poliitiliste erakondade kulutusi;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Daniel Freund
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Ramona Strugariu

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 13 – taane 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

- seoses hangete ja lepingute täitmise 
auditiga toitlustussektoris (DG INLO) 
saavutada sisekontrolli eesmärgid, eelkõige 
lubades hangetele pikemaid tähtaegu, mis 
on proportsioonis tehnilise kirjelduse 
keerukusega; tagada selgemad, 
asjakohasemad ja täpsed tehnilised 
kirjeldused; tagada pakkumuste läbipaistev 
hindamine, mis põhineb avaldatud 
kriteeriumidel ja on nõuetekohaselt 
dokumenteeritud; kinnitada ad hoc 
kontsessioonilepingud koos 
õigusteenistusega; väga tähtis on, et 
kontsessioonilepingute muudatusi tehtaks 
kooskõlas eeskirjadega; parandada 
juhtimise järelevalvet ja aruandlust;

– seoses hangete ja lepingute täitmise 
auditiga toitlustussektoris (DG INLO) 
saavutada sisekontrolli eesmärgid, eelkõige 
lubades hangetele pikemaid tähtaegu, mis 
on proportsioonis tehnilise kirjelduse 
keerukusega; tagada selgemad, 
asjakohasemad ja täpsed tehnilised 
kirjeldused; tagada pakkumuste läbipaistev 
hindamine, mis põhineb avaldatud 
kriteeriumidel ja on nõuetekohaselt 
dokumenteeritud; kinnitada ad hoc 
kontsessioonilepingud koos 
õigusteenistusega; väga tähtis on, et 
kontsessioonilepingute muudatusi tehtaks 
kooskõlas eeskirjadega; parandada 
juhtimise järelevalvet ja aruandlust; tuletab 
meelde, et need segmendid on 
hädavajalikud selleks, et tagada 
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riigihankemenetlustes rohkemate 
pakkumiste tegemine, kindlustades nii 
parema konkurentsi ja 
kõrgetasemelisemate teenuste pakkumise 
kindla ajavahemiku jooksul;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Lara Wolters

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 13 – taane 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

- seoses hangete ja lepingute täitmise 
auditiga toitlustussektoris (DG INLO) 
saavutada sisekontrolli eesmärgid, eelkõige 
lubades hangetele pikemaid tähtaegu, mis 
on proportsioonis tehnilise kirjelduse 
keerukusega; tagada selgemad, 
asjakohasemad ja täpsed tehnilised 
kirjeldused; tagada pakkumuste läbipaistev 
hindamine, mis põhineb avaldatud 
kriteeriumidel ja on nõuetekohaselt 
dokumenteeritud; kinnitada ad hoc 
kontsessioonilepingud koos 
õigusteenistusega; väga tähtis on, et 
kontsessioonilepingute muudatusi tehtaks 
kooskõlas eeskirjadega; parandada 
juhtimise järelevalvet ja aruandlust;

– seoses hangete ja lepingute täitmise 
auditiga toitlustussektoris (DG INLO) 
saavutada sisekontrolli eesmärgid, eelkõige 
lubades hangetele pikemaid tähtaegu, mis 
on proportsioonis tehnilise kirjelduse 
keerukusega; tagada selgemad, 
asjakohasemad ja täpsed tehnilised 
kirjeldused; tagada pakkumuste läbipaistev 
hindamine, mis põhineb avaldatud 
kriteeriumidel ja on nõuetekohaselt 
dokumenteeritud; kinnitada ad hoc 
kontsessioonilepingud koos 
õigusteenistusega; väga tähtis on, et 
kontsessioonilepingute muudatusi tehtaks 
kooskõlas eeskirjadega; parandada 
juhtimise järelevalvet ja aruandlust; 
rõhutab keskkonnasäästlikkuse 
kriteeriumite ja sotsiaalsete tegurite 
arvessevõtmise tähtsust;

Or. en

Muudatusettepanek 7
Daniel Freund
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Ramona Strugariu

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 13 – taane 2
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

- seoses külastusrühmade auditiga 
kindlustada paremini rahalise toetuse 
eeskirjade rakendamise tõhusus ja 
tulemuslikkus, sealhulgas määratleda 
paremini rahastamiskõlblikud kulud ja 
rahastamiskõlblikkuse periood; parandada 
tagasimaksete eel- ja järelkontrollide 
piisavust ja tulemuslikkust; tagada 
külastusrühmade kulude hüvitamisel täielik 
vastavus kohaldatavatele eeskirjadele; 
meetmed külastusrühmade programmi 
täielikuks elluviimiseks;

– seoses külastusrühmade auditiga 
kindlustada paremini rahalise toetuse 
eeskirjade rakendamiseks tehtavate 
maksete regulaarsus ja tõhusus, sealhulgas 
määratleda paremini rahastamiskõlblikud 
kulud ja rahastamiskõlblikkuse periood; 
parandada tagasimaksete eel- ja 
järelkontrollide piisavust ja tulemuslikkust; 
tagada külastusrühmade kulude 
hüvitamisel täielik vastavus 
kohaldatavatele eeskirjadele; meetmed 
külastusrühmade programmi täielikuks 
elluviimiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Daniel Freund
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Lara Wolters, Ramona Strugariu

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 14

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

14. märgib, et 2019. aasta 
järelmeetmete tulemusena lõpetati 93 
pooleliolevast meetmest 36; märgib 
murega, et lisaks nendele kinnitatud 
meetmetele oli auditiaruannetes kokku 124 
pooleliolevat meedet, sealhulgas need, 
mille rakendamise tähtaeg ei ole veel 
saabunud, ning et kõigist neist meetmetest 
62 käsitlevad olulist riski; ootab, et eri 
peadirektoraadid pingutaksid selle nimel, et 
tagada tähtajaks võtmata meetmete 
lõpetamine ja kokkulepitud meetmete 
rakendamine vastavalt kindlaksmääratud 
tähtaegadele;

14. märgib, et 2019. aasta 
järelmeetmete tulemusena lõpetati 93 
pooleliolevast meetmest 36; märgib 
murega, et lisaks nendele kinnitatud 
meetmetele oli auditiaruannetes kokku 124 
pooleliolevat meedet, sealhulgas need, 
mille rakendamise tähtaeg ei ole veel 
saabunud, ning et kõigist neist meetmetest 
62 käsitlevad olulist riski; ootab, et eri 
peadirektoraadid pingutaksid selle nimel, et 
tagada tähtajaks võtmata meetmete 
lõpetamine ja kokkulepitud meetmete 
rakendamine vastavalt kindlaksmääratud 
tähtaegadele; kutsub peasekretäri üles aru 
andma eelarve täitmisele heakskiidu 
andmise eest vastutavale institutsioonile 
järelejäävate meetmete lõpetamise kohta 
eelarvekontrollikomisjonis 2021. aasta 
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oktoobris ja novembris toimuvatel 
kuulamistel;

Or. en

Muudatusettepanek 9
Daniel Freund
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Lara Wolters, Ramona Strugariu, Juan Fernando López Aguilar, Javier Nart, Peter 
Pollák, Alice Kuhnke, Katalin Cseh, Michal Šimečka, Fabio Massimo Castaldo

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 14 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

14a. pidades silmas läbipaistvuse 
kuulutamist üheks parlamendi töö 
juhtpõhimõtteks, kahetseb sügavalt, et 
parlamendi siseauditi aruandeid ei 
avaldata, kui siseaudiitor on need 
lõplikult ära vormistanud, ja isegi 
parlamendiliikmetel on võimalik neid 
lugeda ainult turvalises lugemissaalis 
seni, kuni soovitatud meetmeid ei ole veel 
rakendatud; võtab teadmiseks 
finantsmääruse artikli 118 lõigu 9 ja 
kutsub juhatust üles võimaldama 
parlamendiliikmete jaoks viivitamatut ja 
täielikku juurdepääsu siseauditi 
aruannetele, muutes nende aruannete 
konfidentsiaalsuse vastavaks 
asutusesiseste aruannete 
konfidentsiaalsuse tasemele; kutsub 
juhatust täiendavalt üles tegema kõik 
siseauditi aruanded üldsusele 
kättesaadavaks aasta pärast nende 
lõplikku vormistamist, kui siseaudiitor on 
kinnitanud ära eelmise aasta soovitused;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Martina Dlabajová, Pierre Karleskind, Alin Mituța, 
Ramona Strugariu, Katalin Cseh, Pascal Durand
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 16

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

16. märgib asjaolu, et teatavate 
parlamendi 2018. aasta eelarve täitmisele 
heakskiidu andmist käsitlevas 
resolutsioonis esitatud soovituste suhtes ei 
ole võetud mingeid meetmeid ja et eelarve 
täitmisele heakskiidu andmise 
järelmeetmete dokumendis ei ole esitatud 
selle kohta ühtegi põhjendust; rõhutab, et 
küsimusi, mis on seotud parlamendi 
eelarve ja selle täitmisega, tuleb 
peasekretäriga parlamendi 
eelarvekontrollikomisjonis sagedamini 
arutada;

16. kahetseb, et kõikide nende 
parlamendi 2018. aasta eelarve täitmisele 
heakskiidu andmist käsitlevas 
resolutsioonis esitatud soovituste suhtes ei 
ole võetud mingeid meetmeid ja et eelarve 
täitmisele heakskiidu andmise 
järelmeetmete dokumendis ei ole esitatud 
selle kohta ühtegi põhjendust; rõhutab, et 
küsimusi, mis on seotud parlamendi 
eelarve ja selle täitmisega, peaks 
peasekretär regulaarselt 
eelarvekontrollikomisjoniga arutama; on 
seisukohal, et need arutelud peaksid 
toimuma aasta jooksul, mitte ainult 
eelarve täitmisele heakskiidu andmise 
menetluse käigus;

Or. en

Muudatusettepanek 11
Isabel García Muñoz

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 16

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

16. märgib asjaolu, et teatavate 
parlamendi 2018. aasta eelarve täitmisele 
heakskiidu andmist käsitlevas 
resolutsioonis esitatud soovituste suhtes ei 
ole võetud mingeid meetmeid ja et eelarve 
täitmisele heakskiidu andmise 
järelmeetmete dokumendis ei ole esitatud 
selle kohta ühtegi põhjendust; rõhutab, et 
küsimusi, mis on seotud parlamendi 
eelarve ja selle täitmisega, tuleb 
peasekretäriga parlamendi 
eelarvekontrollikomisjonis sagedamini 
arutada;

16. märgib asjaolu, et teatavate 
parlamendi 2018. aasta eelarve täitmisele 
heakskiidu andmist käsitlevas 
resolutsioonis esitatud soovituste suhtes ei 
ole võetud mingeid meetmeid ja et eelarve 
täitmisele heakskiidu andmise 
järelmeetmete dokumendis ei ole esitatud 
selle kohta ühtegi põhjendust; palub 
peasekretäril esitada käesolev 
resolutsioon juhatusele ja tuua esile kõik 
meetmed, mille juhatus peab võtma, ja 
otsused, mille see peab tegema; kutsub 
peasekretäri üles koostama tegevuskava ja 
ajakava, mis võimaldavad juhatusel võtta 
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järelmeetmeid ja/või reageerida 
soovitustele, mis sisalduvad parlamendi 
resolutsioonides eelarve täitmisele 
heakskiidu andmise kohta, ning lisama 
tulemused iga-aastasesse 
järelevalvedokumenti; rõhutab, et 
küsimusi, mis on seotud parlamendi 
eelarve ja selle täitmisega, tuleb 
peasekretäriga ja eelarve eest vastutava 
asepresidendiga parlamendi 
eelarvekontrollikomisjonis sagedamini 
arutada; tuletab meelde vajadust, et 
juhatus sisuliselt ja ennetavalt parandaks 
otsustusprotseduuri iga vahe-eesmärgi 
läbipaistvust ja kättesaadavust, pöörates 
erilist tähelepanu juhatuse veebisaidile;

Or. en

Muudatusettepanek 12
Daniel Freund
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Marcel Kolaja, Mikuláš Peksa, Ramona Strugariu

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 16

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

16. märgib asjaolu, et teatavate 
parlamendi 2018. aasta eelarve täitmisele 
heakskiidu andmist käsitlevas 
resolutsioonis esitatud soovituste suhtes ei 
ole võetud mingeid meetmeid ja et eelarve 
täitmisele heakskiidu andmise 
järelmeetmete dokumendis ei ole esitatud 
selle kohta ühtegi põhjendust; rõhutab, et 
küsimusi, mis on seotud parlamendi 
eelarve ja selle täitmisega, tuleb 
peasekretäriga parlamendi 
eelarvekontrollikomisjonis sagedamini 
arutada;

16. taunib asjaolu, et teatavate 
parlamendi 2018. aasta eelarve täitmisele 
heakskiidu andmist käsitlevas 
resolutsioonis esitatud soovituste suhtes ei 
ole võetud mingeid meetmeid ja et eelarve 
täitmisele heakskiidu andmise 
järelmeetmete dokumendis ei ole esitatud 
selle kohta ühtegi põhjendust; nõuab, et 
küsimusi, mis on seotud parlamendi 
eelarve ja selle täitmisega, arutataks 
peasekretäriga parlamendi 
eelarvekontrollikomisjonis sagedamini; 
kutsub juhatust üles võtma vastu sise-
eeskirjad, mis kirjeldaksid selle otsuse 
tegemise protsessi;

Or. en
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Muudatusettepanek 13
Lara Wolters, Isabel García Muñoz

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 16

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

16. märgib asjaolu, et teatavate 
parlamendi 2018. aasta eelarve täitmisele 
heakskiidu andmist käsitlevas 
resolutsioonis esitatud soovituste suhtes ei 
ole võetud mingeid meetmeid ja et eelarve 
täitmisele heakskiidu andmise 
järelmeetmete dokumendis ei ole esitatud 
selle kohta ühtegi põhjendust; rõhutab, et 
küsimusi, mis on seotud parlamendi 
eelarve ja selle täitmisega, tuleb 
peasekretäriga parlamendi 
eelarvekontrollikomisjonis sagedamini 
arutada;

16. keeldub tunnistamast asjaolu, et 
teatavate parlamendi 2018. aasta eelarve 
täitmisele heakskiidu andmist käsitlevas 
resolutsioonis esitatud soovituste suhtes ei 
ole võetud mingeid meetmeid ja et eelarve 
täitmisele heakskiidu andmise 
järelmeetmete dokumendis ei ole esitatud 
selle kohta ühtegi põhjendust; nõuab, et 
küsimusi, mis on seotud parlamendi 
eelarve ja selle täitmisega, arutataks 
peasekretäriga parlamendi 
eelarvekontrollikomisjonis sagedamini; 
palub juhatusel jätkata nende soovituste 
rakendamist;

Or. en

Muudatusettepanek 14
Daniel Freund
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 16 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

16a. tunnustab samme, mis on võetud 
kasutusele selleks, et hõlbustada 
üleminekut uue teenuse osutaja 
kasutamisele parlamendi sõime jaoks 
teenuse pakkumisel; kutsub asjaomaseid 
talitusi üles pidevalt jälgima uue 
meeskonna tegevust, tagamaks teenuste 
taseme püsimine rahuldaval tasemel, 
tagades muuhulgas ka piisava lapsi 
hooldavate isikute ja laste suhtarvu 
järgimine;
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Or. en

Muudatusettepanek 15
Angelika Winzig

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 17

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

17. peab kahetsusväärseks, et 
vabatahtliku pensionifondi küsimuses ei 
ole astutud edasisi samme, kuna mitmed 
pensionifondi liikmed vaidlustasid juhatuse 
10. detsembri 2018. aasta otsuse Euroopa 
Kohtus; palub peasekretäril parlamendi 
eelarvekontrollikomisjoni Euroopa Kohtu 
otsusest viivitamata teavitada;

17. märgib, et vabatahtliku 
pensionifondi küsimuses ei ole astutud 
edasisi samme, kuna mitmed pensionifondi 
liikmed vaidlustasid juhatuse 10. detsembri 
2018. aasta otsuse Euroopa Kohtus; palub 
peasekretäril parlamendi 
eelarvekontrollikomisjoni Euroopa Kohtu 
otsusest viivitamata teavitada;

Or. en

Muudatusettepanek 16
Daniel Freund
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 18

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

18. tunneb heameelt selle üle, et 
sularahamaksete kasutamine on 
märkimisväärselt vähenenud ja et 
parlamendiliikmed on kasutanud 
läbivaadatud eeskirjades pakutud võimalust 
anda finantsvastutus toetust saavate 
külastuste eest spetsialistidele, st 
makseagentidele või reisibüroodele, mitte 
parlamendiliikme registreeritud 
assistentidele; märgib siiski murega, et 
peasekretär ei ole veel avaldanud uut 
eeskirja käsitlevat hinnangut; rõhutab, et 
olemasolevate menetluste hindamisel 
tuleks arvesse võtta siseaudiitori 
kogemust;

18. tunneb heameelt selle üle, et 
sularahamaksete kasutamine on 
märkimisväärselt vähenenud ja et 
parlamendiliikmed on kasutanud 
läbivaadatud eeskirjades pakutud võimalust 
anda finantsvastutus toetust saavate 
külastuste eest spetsialistidele, st 
makseagentidele või reisibüroodele, mitte 
parlamendiliikme registreeritud 
assistentidele; märgib siiski murega, et 
peasekretär ei ole veel avaldanud uut 
eeskirja käsitlevat hinnangut ja nõuab 
sellise hinnangu koostamist; rõhutab, et 
sellise hinnangu ettevalmistamisel tuleks 
siseaudiitoriga konsulteerida 
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olemasolevate menetluste osas, kui sellist 
hinnangut ette valmistatakse;

Or. en

Muudatusettepanek 17
Lara Wolters, Isabel García Muñoz

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 19

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

19. tunnistab positiivseid muutusi 
soolises tasakaalus ning väljendab 
heameelt uute ja ambitsioonikamate 
eesmärkide üle, mis tuleb saavutada 
2024. aastaks; tunnistab, et seda teemat on 
vaja pidevalt jälgida;

19. kahetseb juhatuse töötajate seas 
soolise tasakaalu puudumist; tunnistab 
selles osas toimunud positiivseid muutusi 
ja tunnistab uusi eesmärke; tunnistab, et 
seda teemat on vaja pidevalt jälgida;

Or. en

Muudatusettepanek 18
Ádám Kósa

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 19 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

19a. tuletab meelde 2018. aasta eelarve 
täitmisele heakskiidu andmise 
resolutsiooni, milles palutakse juhatusel 
suurendada parlamendi 
administratsioonis töötavate puuetega 
inimeste hulka;

Or. en

Muudatusettepanek 19
Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Raffaele Fitto, Joachim Stanisław 
Brudziński, Elżbieta Rafalska
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 20

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

20. kutsub peasekretäri veel kord üles 
nõudma, et kõik liikmesriigid oleksid kõigi 
tasandite töötajate seas, sealhulgas 
tippjuhtkonna tasandil, geograafiliselt ja 
proportsionaalselt esindatud; rõhutab, kui 
oluline on suurendada parlamendi kui 
tööandja atraktiivsust kõigis 
liikmesriikides;

20. kutsub peasekretäri veel kord üles 
nõudma, et kõik liikmesriigid oleksid kõigi 
tasandite töötajate seas, sealhulgas 
tippjuhtkonna tasandil, geograafiliselt ja 
proportsionaalselt esindatud; võtab 
teadmiseks parlamendi raskused mõnest 
rahvusest inimeste värbamisel; rõhutab, 
kui oluline on suurendada parlamendi kui 
tööandja atraktiivsust kõigis 
liikmesriikides;

Or. en

Muudatusettepanek 20
Ádám Kósa

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 20 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

20a. kiidab heaks peasekretäri 
märgukirja puuetega inimeste juhtimise 
kohta Euroopa Parlamendi halduses, 
rõhutab, et märgukirjas nimetatud 
kümme kohustust vajavad praegusel 
seadusandlikul perioodil täitmist 
digitaalse ja füüsilise juurdepääsetavuse 
valdkondades, palub hoida eelarve 
täitmisele heakskiidu andmise eest 
vastutavat institutsiooni kursis tehtud 
edusammudest;

Or. en

Muudatusettepanek 21
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Alin Mituța, Pierre Karleskind, Ramona Strugariu, 
Katalin Cseh, Pascal Durand

Resolutsiooni ettepanek
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Punkt 21

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

21. tuletab meelde, et kodukorra 
artikliga 11 on kehtestatud raportööridele, 
variraportööridele ja komisjonide 
esimeestele kohustus avaldada oma 
raportite puhul teave huvirühmade 
esindajatega peetavate kohtumiste kohta; 
märgib rahuloluga, et alates parlamendi 
uue koosseisu ametiaja algusest on 
parlamendi veebisaidil olemas vajalik 
infrastruktuur, mille kaudu 
parlamendiliikmed saavad huvirühmade 
esindajatega kavandatud kohtumised 
läbipaistvuse parandamiseks avaldada;

21. tuletab meelde, et kodukorra 
artikliga 11 on kehtestatud raportööridele, 
variraportööridele ja komisjonide 
esimeestele kohustus avaldada oma 
raportite puhul teave huvirühmade 
esindajatega peetavate kohtumiste kohta; 
märgib rahuloluga, et alates parlamendi 
uue koosseisu ametiaja algusest on 
parlamendi veebisaidil olemas vajalik 
infrastruktuur, mille kaudu 
parlamendiliikmed saavad huvirühmade 
esindajatega kavandatud kohtumised 
läbipaistvuse parandamiseks avaldada; 
rõhutab siiski, et koosolekute avaldamise 
vahendit tuleb veelgi täiendada, et see 
täidaks oma ülesannet muuta parlament 
avatumaks, läbipaistvamaks ja kodanike 
ees vastutavamaks;

Or. en

Muudatusettepanek 22
Daniel Freund
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Juan Fernando López Aguilar, Javier Nart, Peter Pollák, Alice Kuhnke, Ramona 
Strugariu, Katalin Cseh, Heidi Hautala, Lara Wolters, Michal Šimečka, Fabio Massimo 
Castaldo

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 21

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

21. tuletab meelde, et kodukorra 
artikliga 11 on kehtestatud raportööridele, 
variraportööridele ja komisjonide 
esimeestele kohustus avaldada oma 
raportite puhul teave huvirühmade 
esindajatega peetavate kohtumiste kohta; 
märgib rahuloluga, et alates parlamendi 
uue koosseisu ametiaja algusest on 
parlamendi veebisaidil olemas vajalik 
infrastruktuur, mille kaudu 

21. tuletab meelde, et kodukorra 
artikliga 11 on kehtestatud raportööridele, 
variraportööridele ja komisjonide 
esimeestele kohustus avaldada oma 
raportite puhul teave huvirühmade 
esindajatega peetavate kohtumiste kohta; 
märgib rahuloluga, et alates parlamendi 
uue koosseisu ametiaja algusest on 
parlamendi veebisaidil olemas vajalik 
infrastruktuur, mille kaudu 
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parlamendiliikmed saavad huvirühmade 
esindajatega kavandatud kohtumised 
läbipaistvuse parandamiseks avaldada;

parlamendiliikmed saavad huvirühmade 
esindajatega kavandatud kohtumised 
läbipaistvuse parandamiseks avaldada; 
rõhutab siiski, et koosolekute avaldamise 
vahendit tuleb veelgi täiendada, et see 
täidaks oma ülesannet muuta parlament 
avatumaks, läbipaistvamaks ja kodanike 
ees vastutavamaks;

Or. en

Muudatusettepanek 23
Petri Sarvamaa, Monika Hohlmeier, Tomáš Zdechovský

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 21

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

21. tuletab meelde, et kodukorra 
artikliga 11 on kehtestatud raportööridele, 
variraportööridele ja komisjonide 
esimeestele kohustus avaldada oma 
raportite puhul teave huvirühmade 
esindajatega peetavate kohtumiste kohta; 
märgib rahuloluga, et alates parlamendi 
uue koosseisu ametiaja algusest on 
parlamendi veebisaidil olemas vajalik 
infrastruktuur, mille kaudu 
parlamendiliikmed saavad huvirühmade 
esindajatega kavandatud kohtumised 
läbipaistvuse parandamiseks avaldada;

21. tuletab meelde, et kodukorra 
artikliga 11 on kehtestatud raportööridele, 
variraportööridele ja komisjonide 
esimeestele kohustus avaldada oma 
raportite puhul teave huvirühmade 
esindajatega peetavate kohtumiste kohta; 
märgib rahuloluga, et alates parlamendi 
uue koosseisu ametiaja algusest on 
parlamendi veebisaidil olemas vajalik 
infrastruktuur, mille kaudu 
parlamendiliikmed saavad huvirühmade 
esindajatega kavandatud kohtumised 
avaldada selleks, et muuta parlament 
avatumaks, läbipaistvamaks ja 
vastutavamaks kodanike ees; julgustab 
pingutama selle nimel, et parandada 
lihtsat juurdepääsu sellele vahendile ja 
selle kasutatavust;

Or. en

Muudatusettepanek 24
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Alin Mituța, Ramona Strugariu, Katalin Cseh, Pierre 
Karleskind, Pascal Durand

Resolutsiooni ettepanek
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Punkt 21 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

21a. märgib, et 324 parlamendiliiget 
praegusest 705 parlamendiliikmest, oli 
1. detsembriks 2020. aastal avaldanud 
parlamendi veebisaidil vähemalt ühe 
kohtumise huviesindajaga; nõuab 
tungivalt, et parlament võtaks kasutusele 
asjakohased meetmed, tagamaks selle, et 
kõik raportöörid, variraportöörid ja 
komisjonide esimehed täidaksid oma 
kohustust avaldada lobikohtumised, 
tõhustades sealhulgas 
parlamendiliikmetele sellise teabe 
avaldamise kohustusest teavitamist ja 
julgustades ka kõikidel muudel juhtudel 
veelgi lobikohtumiste avaldamist 
parlamendi veebisaidil;

Or. en

Muudatusettepanek 25
Younous Omarjee

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 21 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

21a. kordab oma nõuet, et lisaks 
parlamendi ja komisjoni ühisaruandele 
läbipaistvusregistri tegevuse kohta, 
koostaks parlament iga-aastase 
üksikasjaliku aruande huviesindajate ja 
muude parlamendi ruumidesse 
juurdepääsu saanud organisatsioonide 
kohta, avaldades selle aruande 
isikuandmete kaitse üldmääruse kohaselt;

Or. en

Muudatusettepanek 26
Daniel Freund
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fraktsiooni Verts/ALE nimel
Juan Fernando López Aguilar, Javier Nart, Peter Pollák, Alice Kuhnke, Ramona 
Strugariu, Katalin Cseh, Heidi Hautala, Lara Wolters, Michal Šimečka, Fabio Massimo 
Castaldo

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 21 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

21a. kordab, et parlamendi president on 
andnud parlamendi teenistustele 
korralduse rakendada vahendi suhtes 
mitmeid muudatusi, millega parandada 
selle kasutajasõbralikkust, ühendades 
selle esmalt ja eelkõige 
läbipaistvusregistri ja õigusloome 
vaatluspunktiga; kutsub parlamenti üles 
neid muudatusi täiendavalt viivitamata 
rakendama;

Or. en

Muudatusettepanek 27
Petri Sarvamaa, Tomáš Zdechovský, Monika Hohlmeier, Angelika Winzig

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 21 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

21a. tuletab meelde käitumisjuhendi 
artiklit 4 seoses finantshuvide ja huvide 
konfliktidega, mille kohaselt 
parlamendiliikmete finantshuvide 
deklaratsioonid peavad olema täpselt 
esitatud; märgib, et juhul, kui on alust 
arvata, et esitatud teave on aegunud, siis 
võib president vajaduse korral nõuda 
parlamendiliikmelt deklaratsiooni 
parandamist kümne päeva jooksul;

Or. en

Muudatusettepanek 28
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Daniel Freund
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Juan Fernando López Aguilar, Peter Pollák, Alice Kuhnke, Ramona Strugariu, Katalin 
Cseh, Heidi Hautala, Lara Wolters, Michal Šimečka, Fabio Massimo Castaldo

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 21 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

21b. märgib, et 324 parlamendiliiget 
praegusest 705 parlamendiliikmest, oli 
1. detsembriks 2020. aastal avaldanud 
parlamendi veebisaidil vähemalt ühe 
kohtumise huviesindajaga; nõuab 
tungivalt, et parlament võtaks kasutusele 
asjakohased meetmed, tagamaks selle, et 
kõik raportöörid, variraportöörid ja 
komisjonide esimehed täidaksid oma 
kohustust avaldada lobikohtumised, 
tõhustades sealhulgas 
parlamendiliikmetele sellise teabe 
avaldamise kohustusest teavitamist ja 
julgustades ka kõikidel muudel juhtudel 
veelgi lobikohtumiste avaldamist 
parlamendi veebisaidil;

Or. en

Muudatusettepanek 29
Gilles Boyer, Pierre Karleskind, Alin Mituța, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, 
Katalin Cseh, Martina Dlabajová

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 26 – lõik 1 (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

peab kahetsusväärseks 
parlamendiliikmete raskusi ametiaja 
alguses oma assistente kiirelt värvata, mis 
on tingitud personali peadirektoraadi 
suuremast töökoormusest; nõuab, et 
parlamendi haldusmeeskondi, kes 
vastutavad registreeritud assistentide 
töölevõtmise eest, suurendataks 
parlamendi iga uue ametiaja alguse ajal, 
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mis on vajalik selleks, et liikmed saaksid 
värvata endale assistendid ja oleks 
võimalik põhjalik koolitamine enne suure 
töökoormuse tekkimist, kuni suur 
töökoormus on möödunud;

Or. en

Muudatusettepanek 30
Younous Omarjee

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 28

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

28. tunneb heameelt, et 2019. aastal 
viidi Brüsselis ja Strasbourgis edukalt 
lõpule parlamendiliikmetele uue 
töökeskkonna loomine; tunnustab asjaolu, 
et kõikide parlamendiliikmete kabinetid 
Brüsselis (1 isiklik kabinet iga 
parlamendiliikme kohta + 2 töötajate 
kabinetti) ja Strasbourgis (1 isiklik kabinet 
+ 1 töötajate kabinet) renoveeriti 
rekordiliselt kiiresti ja kavandatust varem 
ning selleks eraldatud eelarvevahendite 
piires ning et uus mööbel ja varustus, 
sealhulgas integreeritud IT-lahendused, 
paigaldati algselt kavandatust väiksemate 
kuludega; märgib rahuloluga, et 
parlamendiliikmete ja fraktsioonide 
läbivaadatud kabinetiruumide jaotuse kava 
lähtus kabinettide jaoks olemas olnud 
ruumi kõige tõhusamast kasutusest;

28. tunneb heameelt, et 2019. aastal 
viidi Brüsselis ja Strasbourgis edukalt 
lõpule parlamendiliikmetele uue 
töökeskkonna loomine; tunnustab asjaolu, 
et kõikide parlamendiliikmete kabinetid 
Brüsselis (1 isiklik kabinet iga 
parlamendiliikme kohta + 2 töötajate 
kabinetti) ja Strasbourgis (1 isiklik kabinet 
+ 1 töötajate kabinet) renoveeriti 
rekordiliselt kiiresti ja kavandatust varem 
ning selleks eraldatud eelarvevahendite 
piires ning et uus mööbel ja varustus, 
sealhulgas integreeritud IT-lahendused, 
paigaldati algselt kavandatust väiksemate 
kuludega; märgib, et parlamendiliikmete ja 
fraktsioonide läbivaadatud kabinetiruumide 
jaotuse kava lähtus kabinettide jaoks 
olemas olnud ruumi kõige tõhusamast 
kasutusest; peab kahetsusväärseks, et see 
põhimõte on viinud selleni, et mõne 
fraktsiooni puhul on liikmed loogilise 
seoseta erinevate hoonete ja korruste 
vahel hajutatud, rikkudes nii 
fraktsioonide ühtsust; peab 
kahetsusväärseks ka seda, et 
fraktsioonidele kontorite jaotamine on 
sundinud teatavaid fraktsioone kolima 
välistesse hoonetesse, mis ei ole enam 
seotud parlamendi põhitegevusega, nii on 
personal struktuurselt isoleeritud 
omaenda parlamendiliikmetest; võtab 
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teadmiseks, et Trèves 1 hoones pakutavad 
teenused on kehvad ja esmatähtsaks 
tuleks pidada lahenduste leidmist selle 
ühendamiseks peahoonetega;

Or. en

Muudatusettepanek 31
Isabel García Muñoz

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 28

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

28. tunneb heameelt, et 2019. aastal 
viidi Brüsselis ja Strasbourgis edukalt 
lõpule parlamendiliikmetele uue 
töökeskkonna loomine; tunnustab asjaolu, 
et kõikide parlamendiliikmete kabinetid 
Brüsselis (1 isiklik kabinet iga 
parlamendiliikme kohta + 2 töötajate 
kabinetti) ja Strasbourgis (1 isiklik kabinet 
+ 1 töötajate kabinet) renoveeriti 
rekordiliselt kiiresti ja kavandatust varem 
ning selleks eraldatud eelarvevahendite 
piires ning et uus mööbel ja varustus, 
sealhulgas integreeritud IT-lahendused, 
paigaldati algselt kavandatust väiksemate 
kuludega; märgib rahuloluga, et 
parlamendiliikmete ja fraktsioonide 
läbivaadatud kabinetiruumide jaotuse kava 
lähtus kabinettide jaoks olemas olnud 
ruumi kõige tõhusamast kasutusest;

28. tunneb heameelt, et 2019. aastal 
viidi Brüsselis ja Strasbourgis edukalt 
lõpule parlamendiliikmetele uue 
töökeskkonna loomine; tunnustab asjaolu, 
et kõikide parlamendiliikmete kabinetid 
Brüsselis (1 isiklik kabinet iga 
parlamendiliikme kohta + 2 töötajate 
kabinetti) ja Strasbourgis (1 isiklik kabinet 
+ 1 töötajate kabinet) renoveeriti 
rekordiliselt kiiresti ja kavandatust varem 
ning selleks eraldatud eelarvevahendite 
piires ning et uus mööbel ja varustus, 
sealhulgas integreeritud IT-lahendused, 
paigaldati algselt kavandatust väiksemate 
kuludega; märgib rahuloluga, et 
parlamendiliikmete ja fraktsioonide 
läbivaadatud kabinetiruumide jaotuse kava 
lähtus kabinettide jaoks olemas olnud 
ruumi kõige tõhusamast kasutusest; 
kahetseb siiski täielikult seda, et 
administratsioon selle renoveerimise 
mööbli iganemise tõttu 2019. aasta 
valimiste perioodil läbi, hoolimata 
asjaolust, et parlament teatas täiskogul 
mitmel korral selgesõnaliselt, et selline 
muudatus ei ole vajalik;

Or. en

Muudatusettepanek 32
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David Lega, Petri Sarvamaa

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 28 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

28a. võtab teadmiseks 
parlamendiliikmete väga piiratud 
võimaluse kasutada vanemapuhkust; 
nõuab meetmete võtmist selleks, et 
hõlbustada asendusliikmete võimalust 
parlamendiliikmeid, nii naisi kui ka mehi, 
asendada parlamendiliikmete 
vanemapuhkusel viibimise ajal;

Or. en

Muudatusettepanek 33
Isabel García Muñoz

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 28 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

28a. tuletab meelde, et 2014. aasta 
halduskoostöö leping parlamendi ja 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 
ning Euroopa Regioonide Komitee (nn 
nõuandvate komiteede) vahel oli viimase 
jaoks väga tasakaalustamata, kuna nad 
viisid parlamendi koosseisu 60 tõlki ja 
said vastutasuks ainult võimaluse 
kasutada Euroopa Parlamendi 
Teadusteenistuse teenuseid; märgib 
murega, et selle tulemusena pidid 
nõuandvad komiteed palkama lepingulisi 
töötajaid ja hankima tõlketeenuseid 
allhanke korras; on teadlik nõuandvate 
komiteede eelarve täitmisele heakskiidu 
andmise menetluse raames esitatud 
taotlustest selle kohta, et parlament 
järgiks kehtivat kokkulepet ja annaks 
neile vastavalt nõuetekohase hüvitise; 
toetab nõuandvaid komiteesid seetõttu, et 
praeguse kokkuleppe pikendamine või 
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läbivaatamine peab lahendama kõik seni 
lahendama probleemid ja eelkõige 
küsimuse kokkuleppe 
tasakaalustamatusest; palub kolmel 
institutsioonil anda ühiselt aru 
parlamendi eelarvekomisjonile 
kokkuleppe käimasoleva läbivaatamise 
kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 34
Isabel García Muñoz

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 29

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

29. avaldab toetust sellele, kuidas 
parlament suurendas Euroopa Parlamendi 
valimiste nähtavust, mille aluseks oli laia 
meedia-, partnerite ja vabatahtlike 
võrgustiku loomine, elavdamine ja 
kaasamine, et need tegutseksid nende endi 
võrgustikes arvamuse mõjutajana;

29. avaldab toetust sellele, kuidas 
parlament suurendas Euroopa Parlamendi 
valimiste nähtavust, mille aluseks oli laia 
meedia-, partnerite ja vabatahtlike 
võrgustiku loomine, elavdamine ja 
kaasamine, et need tegutseksid nende endi 
võrgustikes arvamuse mõjutajana; märgib 
siiski murega, et osavõtt 2019. aasta 
Euroopa valimistest jäi teatud riikides 
liiga madalaks; on seisukohal, et Euroopa 
valimiste nähtavuskampaania ja 
parlamendi roll õigusloome protsessis 
peaksid olema püsivad, neile riikidele 
tuleks pöörata erilist tähelepanu;

Or. en

Muudatusettepanek 35
Lara Wolters, Isabel García Muñoz

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 30

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

30. tunneb heameelt selle üle, et 30. tunneb heameelt selle üle, et 
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valimistel osales üle 50 % hääleõiguslikest 
liidu kodanikest, ning märgib rahuloluga, 
et valimisaktiivsus kasvas esimest korda 
pärast 1979. aasta esimesi otsevalimisi;

valimistel osales üle 50 % hääleõiguslikest 
liidu kodanikest, ning märgib rahuloluga, 
et valimisaktiivsus kasvas esimest korda 
pärast 1979. aasta esimesi otsevalimisi; 
kahetseb aga, et erinevalt 2014. aasta 
valimistest, ei järgitud valimiste järel 
komisjoni presidendi ametisse 
nimetamisel esikandidaadi süsteemi; 
märgib, et süsteem suurendab komisjoni 
läbipaistvust ja aruandekohustust 
parlamendi ees; märgib, et Euroopa 
Komisjoni president tunnistab poliitilistes 
suunistes vajadust selles valdkonnas 
paranduste tegemise kohta; rõhutab, et nii 
nagu suunistes on esitatud, on vaja läbi 
vaadata protsess, kuidas institutsioonide 
juhte määratakse ja valitakse;

Or. en

Muudatusettepanek 36
Gilles Boyer, Pierre Karleskind, Alin Mituța, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, 
Katalin Cseh, Martina Dlabajová, Pascal Durand

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 30 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

30a. tuletab siiski meelde, et 
valimisaktiivsus jäi teatud riikides liiga 
madalaks; on seisukohal, et seda liiki 
teavituskampaania peaks jätkuma, 
pöörates erilist tähelepanu just nendele 
riikidele;

Or. en

Muudatusettepanek 37
Ádám Kósa

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 30 a (uus)
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

30a. rõhutab vajadust muuta Euroopa 
valimisprotsess puuetega inimeste jaoks 
kättesaadavamaks;

Or. en

Muudatusettepanek 38
Isabel García Muñoz

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 32 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

32a. on seisukohal, et parlamendi 
poliitilise olemuse ja selle liikmete tehtud 
töö edastamine liidu kodanikele on nüüd 
olulisem kui kunagi varem; julgustab 
kõigi parlamendi ja selle 
kommunikatsiooni peadirektoraadi 
jõupingutuste tegemist meedia, 
sidusrühmade ja üldsuse teadlikkuse 
suurendamiseks parlamendist, selle 
volitustest, otsustest ja tegevusest; palub 
kommunikatsiooni peadirektoraadil 
jätkata jõupingutuste tegemist selleks, et 
parlamendi veebisaiti kättesaadavamaks, 
intuitiivsemaks, sidusamaks ja 
kasutajasõbralikumaks muuta, kuna see 
on oluline institutsiooni kodanikele 
lähemale toomiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 39
Angelika Winzig

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 33

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

33. märgib, et parlamendi juhatus tegi 33. märgib, et parlamendi juhatus tegi 
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DG COMMile ülesandeks suurendada 
kogu liidu kodanike teadlikkust 
eelseisvatest valimistest, et suurendada 
demokraatlikku osalust; tunneb heameelt 
selle üle, et parlamendi 2019. aasta 
valimis- ja teavituskampaania aitas kaasa 
viimase 20 aasta suurimale 
valimisaktiivsusele; väljendab toetust 
2019. aasta Euroopa Parlamendi 
valimisteks loodud parlamendi 
uuenduslikule institutsioonilisele 
kommunikatsioonistrateegiale, mille 
eesmärk on suurendada teadlikkust 
valimistest ja julgustada inimesi valima 
minema; märgib, et strateegia raames 
täiustati ja tugevdati suhteid meediaga ja 
arendati välja tugev partnerite võrgustik; 
peab väga oluliseks, et parlament suhtleks 
liidu kodanikega eri 
kommunikatsioonikanalite kaudu pidevalt 
– mitte ainult valimiste aastal, vaid kogu 
parlamendi ametiaja jooksul;

DG COMMile ülesandeks suurendada 
kogu liidu kodanike teadlikkust 
eelseisvatest valimistest, et suurendada 
demokraatlikku osalust; tunneb heameelt 
selle üle, et parlamendi 2019. aasta 
valimis- ja teavituskampaania aitas kaasa 
viimase 20 aasta suurimale 
valimisaktiivsusele; väljendab toetust 
2019. aasta Euroopa Parlamendi 
valimisteks loodud parlamendi 
uuenduslikule institutsioonilisele 
kommunikatsioonistrateegiale, mille 
eesmärk on suurendada teadlikkust 
valimistest ja julgustada inimesi valima 
minema; märgib, et strateegia raames 
täiustati ja tugevdati suhteid meediaga ja 
arendati välja tugev partnerite võrgustik; 
peab väga oluliseks, et parlament suhtleks 
liidu kodanikega eri 
kommunikatsioonikanalite kaudu pidevalt 
– mitte ainult valimiste aastal, vaid kogu 
parlamendi ametiaja jooksul; rõhutab seda, 
kui oluline on luua sünergia 
olemasolevate kanalitega ja tugevdada 
koostööd Euroopa Parlamendi 
büroodega, et vältida dubleerimist ja 
kasutada maksumaksjate raha tõhusalt;

Or. en

Muudatusettepanek 40
Isabel García Muñoz

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 33 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

33a. on sügavalt mures veebisaidi EP 
Today ning parlamendi nime ja liidu 
sümboolika eksitava kasutamise pärast; 
märgib murega, et EUvsDesinfo leidis, et 
99 % veebisaidil EP Today ilmunud 
artiklitest olid tegelikult sündikeeritud 
teistelt veebisaitidelt, näiteks Voice of 
America või Russia Today; märgib 
murega, et EU DisinfoLabi järeluuringu 
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tuvastas ulatusliku 15-aastase 
mõjutamisoperatsiooni, mis on edukalt 
olnud liidu vastu suunatud, hõlmates 
enam kui 750 võltsitud kohaliku meedia 
väljaannet ja enam kui kümme nn zombi-
vabaühendust; on mures selle pärast, et 
see operatsioon jõudis 
parlamendiliikmeteni ja kaasas neid, enne 
selle operatsiooni tuvastamist ja uurimist; 
kutsub parlamendi kommunikatsiooni 
peadirektoraati kooskõlastama Euroopa 
välisteenistuse ja komisjoniga selles 
küsimuses tegutsemist;

Or. en

Muudatusettepanek 41
Lara Wolters, Isabel García Muñoz

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 34

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

34. märgib, et enne valimisi ja 
valimiste ajal hoiti kõiki asjaomaseid 
parlamendi sidusrühmi kursis parlamendi 
vastu suunatud desinformatsiooni ja 
ähvardustega, mida edastasid ühtsust ja 
Euroopa demokraatiat õõnestada 
püüdnud üksused ja osalejad; nõuab 
tungivalt, et parlament võtaks 
desinformatsiooni vastu võitlemiseks 
jõulisi meetmeid korrapärase teavitamise ja 
hoiatuste kaudu ning korraldaks 
parlamendiliikmetele, töötajatele ja 
külastajatele asjakohaseid koolitusi ja 
teadlikkuse suurendamise üritusi; kutsub 
parlamenti üles oma tegevust käsitlevat 
väliskommunikatsiooni veelgi tugevdama;

34. tunnustab parlamendi 
jõupingutusi desinformatsiooni 
tõkestamiseks enne valimisi ja valimiste 
ajal; nõuab tungivalt, et parlament võtaks 
desinformatsiooni vastu võitlemiseks 
jõulisi meetmeid korrapärase teavitamise ja 
hoiatuste kaudu ning korraldaks 
parlamendiliikmetele, töötajatele ja 
külastajatele asjakohaseid koolitusi ja 
teadlikkuse suurendamise üritusi; kutsub 
parlamenti üles oma tegevust käsitlevat 
väliskommunikatsiooni veelgi tugevdama;

Or. en

Muudatusettepanek 42
Isabel García Muñoz
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 35 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

35a. väljendab oma muret seoses 
Euroopa Andmekaitseinspektori 
uurimiseaga, mis puudutab parlamendi 
poolt Ameerika Ühendriikides asuva 
poliitiliste kampaaniate korraldamisega 
tegeleva ettevõtte kasutamist isikuandmete 
töötlemiseks osana oma 2019. aasta 
Euroopa valimistega seotud tegevustest; 
märgib, et parlamendi poolt 
NationBuilderi kasutamise kohta läbi 
viidud uurimise tulemusena tehti ajaloo 
esimene Euroopa Andmekaitseinspektori 
noomitus, mis anti liidu institutsioonile 
määruse (EL) 2018/1725 artikli 29 
rikkumise tõttu, mis hõlmas 
NationBuilderi kasutatavate alltöövõtjate 
valimist ja heakskiitmist; märgib lisaks, et 
Euroopa Andmekaitseinspektor tegi 
pärast seda teise noomituse, kui 
parlament ei avaldanud selle aja jooksul 
thistimeimvoting-veebisaidile vastavat 
privaatsuspoliitikat Euroopa 
Andmekaitseinspektori määratud tähtaja 
jooksul; märgib rahuloluga, et mõlemal 
juhul tegutses parlament kooskõlas 
Euroopa Andmekaitseinspektori 
soovitustega; kordab Euroopa 
Andmekaitseinspektori avaldusi 
veebipõhise manipuleerimise ohu ja selle 
kohta, miks ranged andmekaitse-eeskirjad 
on demokraatia jaoks olulised, eriti 
digitaalajastul;

Or. en

Muudatusettepanek 43
Sabrina Pignedoli

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 37



AM\1223505ET.docx 29/134 PE680.810v01-00

ET

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

37. märgib, et juhatus kinnitas oma 
11. veebruari 2019. aasta koosolekul 
Euroopa Parlamendi Büroo tegevuse 
jätkamist Londonis; märgib, et juhatus 
kinnitas 5. oktoobril 2020 Edinburghi 
esinduse sulgemist 2020. aasta lõpus; 
tunnistab, et Ühendkuningriigis asuval 
bürool on parlamendi jaoks jätkuvalt 
oluline roll Ühendkuningriiki saadetud 
delegatsioonides osalevatele 
parlamendiliikmetele teenuste osutamisel 
ning edasisel suhtlemisel selle riigi 
kodanike, kodanikuühiskonna, valitsuse, 
parlamentaarse keskkonna ja meediaga;

37. märgib, et juhatus kinnitas oma 
11. veebruari 2019. aasta koosolekul 
Euroopa Parlamendi Büroo tegevuse 
jätkamist Londonis; märgib, et juhatus 
kinnitas 5. oktoobril 2020 Edinburghi 
esinduse sulgemist 2020. aasta lõpus;

Or. it

Muudatusettepanek 44
Angelika Winzig, Petri Sarvamaa

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 37

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

37. märgib, et juhatus kinnitas oma 
11. veebruari 2019. aasta koosolekul 
Euroopa Parlamendi Büroo tegevuse 
jätkamist Londonis; märgib, et juhatus 
kinnitas 5. oktoobril 2020 Edinburghi 
esinduse sulgemist 2020. aasta lõpus; 
tunnistab, et Ühendkuningriigis asuval 
bürool on parlamendi jaoks jätkuvalt 
oluline roll Ühendkuningriiki saadetud 
delegatsioonides osalevatele 
parlamendiliikmetele teenuste osutamisel 
ning edasisel suhtlemisel selle riigi 
kodanike, kodanikuühiskonna, valitsuse, 
parlamentaarse keskkonna ja meediaga;

37. märgib, et juhatus kinnitas oma 
11. veebruari 2019. aasta koosolekul 
Euroopa Parlamendi Büroo tegevuse 
jätkamist Londonis; märgib, et juhatus 
kinnitas 5. oktoobril 2020 Edinburghi 
esinduse sulgemist 2020. aasta lõpus; 
tunnistab, et Ühendkuningriigis asuval 
bürool on parlamendi jaoks jätkuvalt 
oluline roll Ühendkuningriiki saadetud 
delegatsioonides osalevatele 
parlamendiliikmetele teenuste osutamisel 
ning edasisel suhtlemisel selle riigi 
kodanike, kodanikuühiskonna, valitsuse, 
parlamentaarse keskkonna ja meediaga; 
kutsub sellega seoses üles koordineerima 
Ühendkuningriigi büroo tööd Euroopa 
Liidu välisteenistusega, et vältida töö 
dubleerimist;

Or. en
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Muudatusettepanek 45
Lara Wolters, Isabel García Muñoz

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 37

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

37. märgib, et juhatus kinnitas oma 
11. veebruari 2019. aasta koosolekul 
Euroopa Parlamendi Büroo tegevuse 
jätkamist Londonis; märgib, et juhatus 
kinnitas 5. oktoobril 2020 Edinburghi 
esinduse sulgemist 2020. aasta lõpus; 
tunnistab, et Ühendkuningriigis asuval 
bürool on parlamendi jaoks jätkuvalt 
oluline roll Ühendkuningriiki saadetud 
delegatsioonides osalevatele 
parlamendiliikmetele teenuste osutamisel 
ning edasisel suhtlemisel selle riigi 
kodanike, kodanikuühiskonna, valitsuse, 
parlamentaarse keskkonna ja meediaga;

37. märgib, et juhatus kinnitas oma 
11. veebruari 2019. aasta koosolekul 
Euroopa Parlamendi Büroo tegevuse 
jätkamist Londonis; märgib, et juhatus 
kinnitas 5. oktoobril 2020 Edinburghi 
esinduse sulgemist 2020. aasta lõpus; 
tunnistab, et Ühendkuningriigis asuval 
bürool, nii nagu ka Euroopa Liidu 
delegatsioonil, on parlamendi jaoks 
jätkuvalt oluline roll Ühendkuningriiki 
saadetud delegatsioonides osalevatele 
parlamendiliikmetele teenuste osutamisel 
ning edasisel suhtlemisel selle riigi 
kodanike, kodanikuühiskonna, valitsuse, 
parlamentaarse keskkonna ja meediaga; 
kahetseb seetõttu Ühendkuningriigi 
valitsuse keeldumist tunnustada Euroopa 
Liidu suursaadiku täielikku diplomaatilist 
staatust Ühendkuningriigis;

Or. en

Muudatusettepanek 46
Monika Hohlmeier

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 37

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

37. märgib, et juhatus kinnitas oma 
11. veebruari 2019. aasta koosolekul 
Euroopa Parlamendi Büroo tegevuse 
jätkamist Londonis; märgib, et juhatus 
kinnitas 5. oktoobril 2020 Edinburghi 
esinduse sulgemist 2020. aasta lõpus; 
tunnistab, et Ühendkuningriigis asuval 

37. märgib, et juhatus kinnitas oma 
11. veebruari 2019. aasta koosolekul 
Euroopa Parlamendi Büroo tegevuse 
jätkamist Londonis; märgib, et juhatus 
kinnitas 5. oktoobril 2020 Edinburghi 
esinduse sulgemist 2020. aasta lõpus; 
tunnistab, et Ühendkuningriigis asuval 
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bürool on parlamendi jaoks jätkuvalt 
oluline roll Ühendkuningriiki saadetud 
delegatsioonides osalevatele 
parlamendiliikmetele teenuste osutamisel 
ning edasisel suhtlemisel selle riigi 
kodanike, kodanikuühiskonna, valitsuse, 
parlamentaarse keskkonna ja meediaga;

bürool on parlamendi jaoks jätkuvalt 
oluline roll Ühendkuningriiki saadetud 
delegatsioonides osalevatele 
parlamendiliikmetele teenuste osutamisel 
ning edasisel suhtlemisel selle riigi 
kodanike, kodanikuühiskonna, valitsuse, 
parlamentaarse keskkonna ja meediaga; 
kutsub juhatust ja Euroopa Liidu 
välisteenistust üles leidma Briti 
ametivõimudega praktiline lahendus 
Londoni büroos töötavatele parlamendi 
töötajatele diplomaatilise staatuse 
andmiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 47
Sabrina Pignedoli

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 37 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

37a. soovib teada, kas Euroopa 
Parlamendil on vaja pidada ülal bürood 
Londonis, rõhutades, et parlamendi 
kontaktasutuste ülesanne on üksnes 
suhete korraldamine ja teabevahetus 
valitud parlamendisaadikute 
liikmesriikides;

Or. it

Muudatusettepanek 48
Angelika Winzig

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 37 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

37a. rõhutab, et kõik uued otsused, mis 
käsitlevad parlamentaarset toetust 
Euroopa Liidu missioonile ASEANis 
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Jakartas, Euroopa Liidu delegatsioonile 
Aafrika Liidus Addis Abebas ja Euroopa 
Liidu delegatsioonile ÜROs New Yorgis, 
peavad põhinema põhjalikul kulude-
tulude analüüsil; tunnistab, et peasekretär 
kavatseb Euroopa Parlamendi 
strateegilise planeerimise, järelevalve ja 
aruandluse tsükli raames kehtestada iga-
aastase tulemuslikkuse hindamiseks 
mõõdetavad näitajad;

Or. en

Muudatusettepanek 49
Lara Wolters, Damian Boeselager, Karen Melchior, Daniel Freund, Claudia Gamon, 
Svenja Hahn, Irena Joveva, Sara Cerdas, Josianne Cutajar, Moritz Körner, Nicolae 
Ştefănuță, Sven Simon, Brando Benifei

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 37 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

37a. rõhutab vajadust taastada 
parlamendis arutelukultuur; tunneb 
heameelt otsuse üle nõuda liikmetelt 
kõnede andmist täiskogu ees asuvast 
kõnepuldist; usub, et arutelukultuuri saab 
parandada ka siis, kui jätta piisavalt aega 
argumentide ja vastuargumentide 
vahetamiseks, näiteks laiendades sinises 
kaardi menetlust;

Or. en

Muudatusettepanek 50
Isabel García Muñoz, Lara Wolters

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 40

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

40. märgib, et 1. jaanuaril 2017 jõustus 
muudetud eeskiri ametlikult kutsutud 

40. märgib, et 1. jaanuaril 2017 jõustus 
muudetud eeskiri ametlikult kutsutud 
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külastusrühmadele rahalise toetuse 
maksmise kohta; tuletab meelde, et 
vastavalt selles eeskirjas sätestatud kasumi 
taotlemise keelu põhimõttele on 
fraktsioonide juhtidel kohustus tagastada 
kasutamata jäänud rahaline toetus pärast 
seda, kui parlamendi teenistused on 
kontrollinud finantsdeklaratsiooni; soovib 
suuremat kindlust selle kohta, et toetust 
saavate külastusrühmade haldamine on 
rangelt kooskõlas kohaldatava eeskirjaga;

külastusrühmadele rahalise toetuse 
maksmise kohta; tuletab meelde, et 
vastavalt selles eeskirjas sätestatud kasumi 
taotlemise keelu põhimõttele on 
fraktsioonide juhtidel kohustus tagastada 
kasutamata jäänud rahaline toetus pärast 
seda, kui parlamendi teenistused on 
kontrollinud finantsdeklaratsiooni; soovib 
suuremat kindlust selle kohta, et toetust 
saavate külastusrühmade haldamine on 
rangelt kooskõlas kohaldatava eeskirjaga; 
kordab oma üleskutset kaotada võimalus 
nimetada registreeritud assistendid 
fraktsiooni juhiks ja anda finantsvastutus 
sponsoreeritud külastuste eest ainult 
fraktsiooni liikmele või spetsialistidele, st 
makseagentidele või reisibüroodele;

Or. en

Muudatusettepanek 51
Ádám Kósa

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 40

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

40. märgib, et 1. jaanuaril 2017 jõustus 
muudetud eeskiri ametlikult kutsutud 
külastusrühmadele rahalise toetuse 
maksmise kohta; tuletab meelde, et 
vastavalt selles eeskirjas sätestatud kasumi 
taotlemise keelu põhimõttele on 
fraktsioonide juhtidel kohustus tagastada 
kasutamata jäänud rahaline toetus pärast 
seda, kui parlamendi teenistused on 
kontrollinud finantsdeklaratsiooni; soovib 
suuremat kindlust selle kohta, et toetust 
saavate külastusrühmade haldamine on 
rangelt kooskõlas kohaldatava eeskirjaga;

40. märgib, et 1. jaanuaril 2017 jõustus 
muudetud eeskiri ametlikult kutsutud 
külastusrühmadele rahalise toetuse 
maksmise kohta; tuletab meelde, et 
vastavalt selles eeskirjas sätestatud kasumi 
taotlemise keelu põhimõttele on 
fraktsioonide juhtidel kohustus tagastada 
kasutamata jäänud rahaline toetus pärast 
seda, kui parlamendi teenistused on 
kontrollinud finantsdeklaratsiooni; soovib 
suuremat kindlust selle kohta, et toetust 
saavate külastusrühmade haldamine on 
rangelt kooskõlas kohaldatava eeskirjaga, 
sealhulgas puuetega külastajatega seotud 
kulude hüvitamise protsess;

Or. en
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Muudatusettepanek 52
Daniel Freund
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 41

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

41. tuletab meelde, et parlamendi 
siseaudiitor alustas 2019. aastal uue 
eeskirja rakendamise auditit ja et 
siseaudiitor rõhutas 2020. aastal lõpule 
viidud auditis välja toodu leidusid 
käsitledes, et külastusrühmadele makstavad 
rahalised toetused peaksid olema paremini 
kooskõlas rühmade tegelike kuludega, et 
esimese osamakse väljamaksmisel tuleks 
tugevdada eelkontrolle ning et 
olemasolevat järelkontrollisüsteemi tuleks 
tugevdada; kordab, et siseaudiitori leide 
tuleks võtta arvesse olemasolevate 
menetluste hindamisel ja rangemate 
eelkontrollide väljatöötamisel, et vältida 
selliseid raha kogumise võimalusi, mille 
üle puudub kontroll; nõuab 
järelkontrollide praeguse taseme 
põhjalikumat hindamist;

41. tuletab meelde, et parlamendi 
siseaudiitor alustas 2019. aastal uue 
eeskirja rakendamise auditit ja et 
siseaudiitor rõhutas 2020. aastal lõpule 
viidud auditis välja toodu leidusid 
käsitledes, et külastusrühmadele makstavad 
rahalised toetused peaksid olema paremini 
kooskõlas rühmade tegelike kuludega, et 
esimese osamakse väljamaksmisel tuleks 
tugevdada eelkontrolle ning et 
olemasolevat järelkontrollisüsteemi tuleks 
tugevdada; kordab, et siseaudiitori leide 
tuleks võtta arvesse; nõuab järelkontrollide 
praeguse taseme põhjalikumat hindamist;

Or. en

Muudatusettepanek 53
Ádám Kósa

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 41 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

41a. juhib tähelepanu asjaolule, et 
sponsoreeritud puuetega inimeste 
külastajate rühmade vastuvõtmine võib 
tuua kaasa lisakulusid ja nõuda suuremat 
rahalist toetust, seetõtu soovitab juhatusel 
uurida võimalust suuremate summade 
eraldamiseks selliste rühmade kõigi 
abikõlblike kulude katmiseks; 
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Or. en

Muudatusettepanek 54
Matteo Adinolfi, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 44

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

44. on teadlik, et juhatus kiitis 
11. märtsil 2019 heaks uue viisi, kuidas 
mitmes liikmesriigis asuvate Euroopa 
Parlamendi Büroode ja Euroopa 
Elamuskeskuste ruumide jaoks 
kinnisvaraturul tehtavaid pakkumisi 
edaspidi käsitleda;

44. on mures, et juhatus kiitis 
11. märtsil 2019 heaks uue viisi, kuidas 
mitmes liikmesriigis asuvate Euroopa 
Parlamendi Büroode ja Euroopa 
Elamuskeskuste ruumide jaoks 
kinnisvaraturul tehtavaid pakkumisi 
edaspidi käsitleda, kuna see saab olema 
koorem liidu eelarvele;

Or. en

Muudatusettepanek 55
Isabel García Muñoz, Lara Wolters

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 45

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

45. on teadlik kinnisvarapoliitika 
tähtsusest, eelkõige Brüsselis aadressil 
Montoyer 63 asuvas hoones viimaste 
paigaldustööde lõpule viimisest ja hoone 
kasutusele võtmisest 2019. aastal ning 
Adenaueri projektist Luxembourgis, mis 
peaks lõpule jõudma 2023. aasta juuni 
lõpuks; mõistab, et 2019. aastal kiitis 
eelarvekomisjon heaks 31 miljoni euro 
suuruse assigneeringute 
koondümberpaigutamise projekti 
eelrahastamiseks;

45. on teadlik kinnisvarapoliitika 
tähtsusest, eelkõige Brüsselis aadressil 
Montoyer 63 asuvas hoones viimaste 
paigaldustööde lõpule viimisest ja hoone 
kasutusele võtmisest 2019. aastal ning 
Adenaueri projektist Luxembourgis, mis 
peaks lõpule jõudma 2023. aasta juuni 
lõpuks; mõistab, et 2019. aastal kiitis 
eelarvekomisjon heaks 31 miljoni euro 
suuruse assigneeringute 
koondümberpaigutamise projekti 
eelrahastamiseks, mis ei hõlma 
projektijuhtimiskulusid, finantskulusid, 
sertifitseerimisasutusi jne; peab 
kahetsusväärseks ehitusviivitustest 
tingitud kulude suurenemist ja märgib, et 
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tehingud ehitusettevõtetega (mis on 
seotud projektiga viivitamisega) on olnud 
vajalikud edasiste viivituste ja kulude 
vältimiseks (5–15 % lepingu summast);

Or. en

Muudatusettepanek 56
Sabrina Pignedoli

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 45 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

45a. mõistab avalikult hukka viivitused, 
mis on tekkinud Luxembourgis Konrad 
Adenaueri hoone ehitamisel, mille 
üleandmine oli kavandatud 2018. aastaks, 
kuid mida ei ole hetkel oodata enne 
2023. aastat; palub parlamendi bürool 
kiiresti esitada teave viivituste põhjuste ja 
ehituskulude suurenemise kohta;

Or. it

Muudatusettepanek 57
Daniel Freund
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Lara Wolters

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 46 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

46a. pidades silmas üleminekut 
kaugtööle/kodust töötamisele, mis sai 
alguses COVID-19 pandeemia tagajärjel 
2020. aastal ja jääb vähemalt osaliselt 
püsima ka järgnevateks aastateks, kutsub 
juhatust üles ajakohastama 2019. aasta 
järgset ehitusstrateegiat, et vajalikul 
määral võtta arvesse töökeskkonnas 
hiljuti toimunud muudatusi;
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Or. en

Muudatusettepanek 58
Sabrina Pignedoli

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 46 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

46a. rõhutab vajadust ratsionaliseerida 
Euroopa Parlamendi kulusid, analüüsides 
võimaluse korral renditavate hoonete 
hulga vähendamist; esmane mure peab 
olema tulemuslik finantsjuhtimine ning 
eesmärk peab olema töö lõpuleviimine 
võimalikult väikeste kuludega;

Or. it

Muudatusettepanek 59
Daniel Freund
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Lara Wolters, Ramona Strugariu

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 47

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

47. väljendab muret siseaudiitoriga 
2018. aastal kokku lepitud tähtajaks 
võtmata meetmete pärast, mis käsitlevad 
hoonete korrashoiu, remondi ja 
käitamisega seotud märkimisväärseid 
jääkriske; kutsub juhatust üles võtma vastu 
laiaulatusliku korrashoiupoliitika; 
väljendab heameelt allhanke korras 
täidetavate juhtimisülesannetega seotud 
lepingute järkjärgulise kaotamise ja sellest 
tuleneva kokkuhoiu üle;

47. väljendab muret siseaudiitoriga 
2018. aastal kokku lepitud tähtajaks 
võtmata meetmete pärast, mis käsitlevad 
hoonete korrashoiu, remondi ja 
käitamisega seotud märkimisväärseid 
jääkriske; kutsub juhatust üles võtma vastu 
laiaulatusliku korrashoiupoliitika ja andma 
selle kohta aru eelarve täitmisele 
heakskiidu andmise eest vastutavale 
institutsioonile; väljendab heameelt 
allhanke korras täidetavate 
juhtimisülesannetega seotud lepingute 
järkjärgulise kaotamise ja sellest tuleneva 
kokkuhoiu üle;
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Or. en

Muudatusettepanek 60
Arnaud Danjean

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 50

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

50. tuletab meelde, et parlament algatas 
2020. aastal rahvusvahelise 
arhitektuurikonkursi kahe võimalusega: 
Spaaki hoone põhjalik keskkonnaalane 
renoveerimine või rekonstrueerimine; 
ootab kulude üksikasjalikku hindamist 
kokkuvõtliku eelprojekti alusel, mille 
võitnud arhitekt töötab välja 2021. aasta 
jooksul; nõuab, et renoveerimisel või 
rekonstrueerimisel võetaks arvesse 
parlamendi praeguseid vajadusi, mida on 
kirjeldatud 2019. aasta järgset aega 
käsitlevas ajakohastatud 
kinnisvarastrateegias;

50. tuletab meelde, et parlament algatas 
2020. aastal rahvusvahelise 
arhitektuurikonkursi kahe võimalusega: 
Spaaki hoone põhjalik keskkonnaalane 
renoveerimine või rekonstrueerimine; 
ootab kulude üksikasjalikku hindamist 
kokkuvõtliku eelprojekti alusel, mille 
võitnud arhitekt töötab välja 2021. aasta 
jooksul; nõuab, et renoveerimisel või 
rekonstrueerimisel võetaks arvesse 
parlamendi praeguseid vajadusi, mida on 
kirjeldatud 2019. aasta järgset aega 
käsitlevas ajakohastatud 
kinnisvarastrateegias; tuletab meelde, et 
parlamendil on Strasbourgi linnas, kus 
asub tema peakorter, funktsionaalne 
hoone; hoiatab Spaaki hoone täieliku 
rekonstrueerimisega kaasnevate 
võimalike suurte kulude eest ning nõuab, 
et Euroopa maksumaksja huvides tuleb 
piirduda üksnes hädavajaliku hooldus- ja 
renoveerimistööga;

Or. fr

Muudatusettepanek 61
Lara Wolters, Isabel García Muñoz

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 50

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

50. tuletab meelde, et parlament algatas 
2020. aastal rahvusvahelise 

50. tuletab meelde, et parlament algatas 
2020. aastal rahvusvahelise 
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arhitektuurikonkursi kahe võimalusega: 
Spaaki hoone põhjalik keskkonnaalane 
renoveerimine või rekonstrueerimine; 
ootab kulude üksikasjalikku hindamist 
kokkuvõtliku eelprojekti alusel, mille 
võitnud arhitekt töötab välja 2021. aasta 
jooksul; nõuab, et renoveerimisel või 
rekonstrueerimisel võetaks arvesse 
parlamendi praeguseid vajadusi, mida on 
kirjeldatud 2019. aasta järgset aega 
käsitlevas ajakohastatud 
kinnisvarastrateegias;

arhitektuurikonkursi kahe võimalusega: 
Spaaki hoone põhjalik keskkonnaalane 
renoveerimine või rekonstrueerimine; 
arvesse tuleb juhtkriteeriumidena võtta 
kulu- ja energiatõhusust; ootab valitud 
projekti kulude ja energiatõhususe 
üksikasjalikku ja avalikku hindamist 
kokkuvõtliku eelprojekti alusel, mille 
võitnud arhitekt töötab välja 2021. aasta 
jooksul; nõuab, et renoveerimisel või 
rekonstrueerimisel võetaks arvesse 
parlamendi praeguseid vajadusi, mida on 
kirjeldatud 2019. aasta järgset aega 
käsitlevas ajakohastatud 
kinnisvarastrateegias;

Or. en

Muudatusettepanek 62
Angelika Winzig

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 50

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

50. tuletab meelde, et parlament algatas 
2020. aastal rahvusvahelise 
arhitektuurikonkursi kahe võimalusega: 
Spaaki hoone põhjalik keskkonnaalane 
renoveerimine või rekonstrueerimine; 
ootab kulude üksikasjalikku hindamist 
kokkuvõtliku eelprojekti alusel, mille 
võitnud arhitekt töötab välja 2021. aasta 
jooksul; nõuab, et renoveerimisel või 
rekonstrueerimisel võetaks arvesse 
parlamendi praeguseid vajadusi, mida on 
kirjeldatud 2019. aasta järgset aega 
käsitlevas ajakohastatud 
kinnisvarastrateegias;

50. tuletab meelde, et parlament algatas 
2020. aastal rahvusvahelise 
arhitektuurikonkursi kahe võimalusega: 
Spaaki hoone põhjalik keskkonnaalane 
renoveerimine või rekonstrueerimine; 
ootab esimesel võimalusel kulude 
üksikasjalikku hindamist parlamendi 
eelarvekomisjonile ja 
eelarvekontrollikomisjonile esitletava 
kokkuvõtliku eelprojekti alusel, mille 
võitnud arhitekt töötab välja 2021. aasta 
jooksul; nõuab, et renoveerimisel või 
rekonstrueerimisel võetaks arvesse 
parlamendi praeguseid vajadusi, mida on 
kirjeldatud 2019. aasta järgset aega 
käsitlevas ajakohastatud 
kinnisvarastrateegias;

Or. en
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Muudatusettepanek 63
Matteo Adinolfi, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 50

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

50. tuletab meelde, et parlament algatas 
2020. aastal rahvusvahelise 
arhitektuurikonkursi kahe võimalusega: 
Spaaki hoone põhjalik keskkonnaalane 
renoveerimine või rekonstrueerimine; 
ootab kulude üksikasjalikku hindamist 
kokkuvõtliku eelprojekti alusel, mille 
võitnud arhitekt töötab välja 2021. aasta 
jooksul; nõuab, et renoveerimisel või 
rekonstrueerimisel võetaks arvesse 
parlamendi praeguseid vajadusi, mida on 
kirjeldatud 2019. aasta järgset aega 
käsitlevas ajakohastatud 
kinnisvarastrateegias;

50. tuletab meelde, et parlament algatas 
2020. aastal rahvusvahelise 
arhitektuurikonkursi kahe võimalusega: 
Spaaki hoone põhjalik keskkonnaalane 
renoveerimine või rekonstrueerimine; 
ootab kulude üksikasjalikku hindamist 
kokkuvõtliku eelprojekti alusel, mille 
võitnud arhitekt töötab välja 2021. aasta 
jooksul; rõhutab, et renoveerimisel või 
rekonstrueerimisel võetaks arvesse 
parlamendiliikmete ja personali 
praeguseid vajadusi, mis on seotud 
hiljutiste piirangute ja uue tervise ning 
turvalisuse vajaliku kohandamisega;

Or. en

Muudatusettepanek 64
Angelika Winzig, Petri Sarvamaa

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 51

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

51. võtab teadmiseks juhatuse 
25. novembri 2019. aasta otsuse luua 
praeguse ametiaja lõpuks (2024) Euroopa 
Elamuskeskused kõigis liikmesriikides ja 
selle otsuse praeguse rakendamise;

51. võtab teadmiseks juhatuse 
25. novembri 2019. aasta otsuse luua 
praeguse ametiaja lõpuks (2024) Euroopa 
Elamuskeskused kõigis liikmesriikides ja 
selle otsuse praeguse rakendamise; kutsub 
peasekretäri üles regulaarselt teavitama 
parlamendi eelarvekomisjoni ja 
eelarvekontrollikomisjoni eelarve 
rakendamise olukorrast;

Or. en
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Muudatusettepanek 65
Matteo Adinolfi, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 51

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

51. võtab teadmiseks juhatuse 
25. novembri 2019. aasta otsuse luua 
praeguse ametiaja lõpuks (2024) Euroopa 
Elamuskeskused kõigis liikmesriikides ja 
selle otsuse praeguse rakendamise;

51. on mures juhatuse 25. novembri 
2019. aasta otsusest praeguse ametiaja 
lõpuks (2024) Euroopa Elamuskeskused 
kõigis liikmesriikides ja selle otsuse 
praeguse rakendamise; on seisukohal, et 
see on Euroopa maksumaksjate jaoks 
tohutu kulu;

Or. en

Muudatusettepanek 66
David Lega

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 52

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

52. tunneb heameelt mõtte üle, et 
parlament on kohustunud kohandama ja 
renoveerima oma hooned selliselt, et luua 
kõigile kasutajatele juurdepääsetav 
keskkond kooskõlas liidu standardite ja 
riiklike õigusraamistikega; rõhutab, et tööd 
puuetega ja piiratud liikumisvõimega 
inimeste juurdepääsu parandamiseks on 
Strasbourgis juba alanud ning need 
projektid jätkuvad nii Brüsselis kui ka 
Strasbourgis, aga ka kuues Euroopa 
Parlamendi Büroos; palub jätkata sellist 
renoveerimist kõigis teistes parlamendi 
hoonetes, kohustudes täitma direktiivi (EL) 
2019/8829 III lisas sätestatud 
tehiskeskkonna funktsionaalseid 
ligipääsetavusnõudeid ning osutades 
asjakohastele rahvusvahelistele ja Euroopa 
standarditele, et täita need nõuded 
hankemenetlustes, nii et puudega 
parlamendiliikmed, töötajad ja külalised 

52. tunneb heameelt mõtte üle, et 
parlament on kohustunud kohandama ja 
renoveerima oma hooned selliselt, et luua 
kõigile kasutajatele juurdepääsetav 
keskkond kooskõlas liidu standardite ja 
riiklike õigusraamistikega; rõhutab, et tööd 
puuetega ja piiratud liikumisvõimega 
inimeste juurdepääsu parandamiseks on 
Strasbourgis juba alanud ning need 
projektid jätkuvad nii Brüsselis kui ka 
Strasbourgis, aga ka kuues Euroopa 
Parlamendi Büroos; nõuab, et jätkatakse 
sellist renoveerimist kõigis teistes 
parlamendi hoonetes, kohustudes täitma 
direktiivi (EL) 2019/8829 III lisas 
sätestatud tehiskeskkonna funktsionaalseid 
ligipääsetavusnõudeid ning osutades 
asjakohastele rahvusvahelistele ja Euroopa 
standarditele, et täita need nõuded 
hankemenetlustes, nii et puudega 
parlamendiliikmed, töötajad ja külalised 
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ning piiratud liikumisvõimega isikud 
saaksid hoonetesse pääseda ja kasutada 
parlamendi rajatisi teistega võrdsetel 
alustel kooskõlas ÜRO puuetega inimeste 
õiguste konventsioonis sätestatud 
kohustustega; rõhutab, et neid 
meetmeid/kulusid tuleks tõhusalt katta 
rahaliste vahenditega;

ning piiratud liikumisvõimega isikud 
saaksid hoonetesse pääseda ja kasutada 
parlamendi rajatisi teistega võrdsetel 
alustel kooskõlas ÜRO puuetega inimeste 
õiguste konventsioonis sätestatud 
kohustustega; rõhutab, et neid 
meetmeid/kulusid tuleks tõhusalt katta 
rahaliste vahenditega;

_________________ _________________
9 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
17. aprilli 2019. aasta direktiiv (EL) 
2019/882 toodete ja teenuste 
ligipääsetavusnõuete kohta (ELT L 151, 
7.6.2019, lk 70).

9 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
17. aprilli 2019. aasta direktiiv (EL) 
2019/882 toodete ja teenuste 
ligipääsetavusnõuete kohta (ELT L 151, 
7.6.2019, lk 70).

Or. en

Muudatusettepanek 67
Isabel García Muñoz

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 53 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

53a. märgib, et esimene 
pakkumismenetlus algatati 2019. aastal 
uute pangaasutuste lepingute sõlmimiseks 
ja lõppes sellega, et ainult üks pank 
otsustas esitada pakkumise panga poolt 
varem kasutatud ruumi kasutamiseks; 
märgib, et 2020. aastal korraldati teine 
pakkumismenetlus, mille eesmärk oli 
hõivata ülejäänud kaks pankadele 
kasutamiseks mõeldud ruumi, ja ühtegi 
pakkumist ei saadud; avaldab kahetsust, 
et ING esindus jäi avatuks ainult 
praeguse parlamendi ametiaja kaheks 
esimeseks kuuks, mis oli aeg paljude uute 
valitud liikmete ja lepinguliselt palgatud 
personaalsete assistentide jaoks, seejärel 
esindus suleti; märgib, et supermarket on 
samuti otsustanud oma 
kontsessioonilepingut mitte pikendada, 
kuid tervitab asjaolu, et tulevane 
toiduturu kontsessioon asub Spinelli 
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hoone esimesel korrusel; palub 
administratsioonil vaadata läbi ja muuta 
atraktiivsemaks kaubanduslike 
kontsessioonilepingute kasutamise 
tingimused, et meelitada ligi kvaliteetsete 
teenuste pakkujaid;

Or. en

Muudatusettepanek 68
Younous Omarjee

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 53 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

53a. väljendab muret Trèves 1 hoone 
pärast selles teenuste puudumise tõttu; 
kutsub parlamenti üles uurima seda 
olulise lahendusena, et selle hoone tõhus 
ühendus parlamendi peahoonetega, kus 
suurem osa parlamendi tegevusest 
toimub, oleks tagatud;

Or. en

Muudatusettepanek 69
Lara Wolters

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 53 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

53a. viitab hiljutisele 
meediakajastusele, et parlamendi 
ruumides kõigi parlamenti sisenevate 
inimeste temperatuuri mõõtmiseks 
kasutatavaid termokaameraid toodab 
Hiina Xinjiangi provintsist kaameraid 
importiv ja tootev ettevõtte Hikvision1a; 
tuletab meelde, et Hikvisioni on 
süüdistatud selles provintsis asuvate 
koonduslaagrite jaoks seireseadmete 
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tarnimises1b; märgib, et lubamatu on oht, 
et Hikvision aitab oma tegevuse kaudu 
Xinjiangis kaasa tõsistele inimõiguste 
rikkumistele; tuletab meelde, et parlament 
andis 2019. aasta Sahharovi auhinna 
mõttevabaduse eest Ilham Tohtile tema 
jõupingutuste eest Hiina uiguuri elanike 
õiguste kaitsmisel; peab seetõttu selle 
pakkuja soojuskaamerate kasutamist 
parlamendi ruumides vastuvõetamatuks; 
kutsub peasekretäri üles lõpetama lepingu 
Hikvisioniga ja eemaldama kõik 
Hikvisioni termokaamerad parlamendi 
ruumidest; rõhutab vajadust, et juhatus 
oleks tulevikus seadmete pakkujate 
valimisel mõistlikum;
_________________
1a https://www.dw.com/en/exclusive-eu-
taps-chinese-technology-linked-to-
muslim-internment-camps-in-xinjiang/a-
55362125
1b 
https://www.npr.org/2019/10/08/76815042
6/u-s-blacklists-chinese-tech-firms-over-
treatment-of-uighurs?t=1611915285989

Or. en

Muudatusettepanek 70
Matteo Adinolfi, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 55

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

55. peab kiiduväärseks, et parlamendi 
ruumides ei ole alates 2015. aastast 
toimunud ühtegi suurt turvaintsidenti; peab 
siiski murettekitavaks, et väga palju 
parlamendiliikmeid, fraktsioonide 
sekretariaate ja registreeritud assistente on 
andnud teada parlamendi ruumides 
toimunud vargustest; märgib, et varastatud 
esemete hinnanguline koguväärtus on 
püsinud viimased kolm aastat stabiilsena 

55. peab kiiduväärseks, et parlamendi 
ruumides ei ole alates 2015. aastast 
toimunud ühtegi suurt turvaintsidenti; peab 
siiski väga murettekitavaks, et väga palju 
parlamendiliikmeid, fraktsioonide 
sekretariaate ja registreeritud assistente on 
andnud teada parlamendi ruumides 
toimunud vargustest; on sügavalt mures, et 
varastatud esemete hinnanguline 
koguväärtus on püsinud viimased kolm 
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(ligikaudu 60 000 eurot aastas); eeldab, et 
turvameetmeid tulevikus pidevalt 
tugevdatakse;

aastat stabiilsena (ligikaudu 60 000 eurot 
aastas); eeldab, et turvameetmeid tulevikus 
pidevalt tugevdatakse; taunib praegu 
järjestikku asetleidnud varguseid ja 
ennekõike seda, et parlamendis toimunud 
varguste eest vastutavate isikutega seoses 
ei ole rakendatud meetmeid;

Or. en

Muudatusettepanek 71
Isabel García Muñoz, Lara Wolters

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 56

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

56. võtab teadmiseks juhatuse 22. juuli 
2020. aasta koosolekul heaks kiidetud 
kiirmeetmed, mis hõlmasid 
teavituskampaaniat, väärtuslike IT-
seadmete kaitset, hooldustöödest 
etteteatamist ning igale korrusele eraldi 
üldvõtmete valmistamist, mille saajate 
hulka rangelt piiratakse; ootab, et 
parlament võtaks varguste ärahoidmiseks 
vastu pikaajalised meetmed ja muu hulgas 
näeks parlamendi ruumides ette eri tasandi 
juurdepääsuõigusega alad, suurendaks 
videovalve leviala ning tegeleks edasi 
võtmete haldamise küsimustega, sh kaaluks 
võimalust paigaldada ustele elektroonilised 
lukud, kuid võtaks samal ajal hoolikalt 
arvesse, et investeeringud peaksid jääma 
proportsionaalseks varastatud esemete 
väärtusega;

56. võtab teadmiseks juhatuse 22. juuli 
2020. aasta koosolekul heaks kiidetud 
kiirmeetmed, mis hõlmasid 
teavituskampaaniat, väärtuslike IT-
seadmete kaitset, hooldustöödest 
etteteatamist ning igale korrusele eraldi 
üldvõtmete valmistamist, mille saajate 
hulka rangelt piiratakse; väljendab oma 
pettumust teadlikkuse tõstmise kampaania 
üldise tooni ja konkreetsete sõnumite üle, 
mis näivad pidavat parlamendiliikmeid ja 
töötajaid seadmete kaitsmise eest 
vastutavaks enam kui terve mõistus 
võimaldab, selle asemel, et pöörata 
tähelepanu turvameetmetele; ootab, et 
parlament võtaks varguste ärahoidmiseks 
vastu pikaajalised meetmed ja muu hulgas 
näeks parlamendi ruumides ette eri tasandi 
juurdepääsuõigusega alad, suurendaks 
videovalve leviala ning tegeleks edasi 
võtmete haldamise küsimustega, sh kaaluks 
võimalust paigaldada ustele elektroonilised 
lukud, kuid võtaks samal ajal hoolikalt 
arvesse, et investeeringud peaksid jääma 
proportsionaalseks varastatud esemete 
väärtusega;

Or. en
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Muudatusettepanek 72
Daniel Freund
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Marcel Kolaja, Mikuláš Peksa, Ramona Strugariu

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 56

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

56. võtab teadmiseks juhatuse 22. juuli 
2020. aasta koosolekul heaks kiidetud 
kiirmeetmed, mis hõlmasid 
teavituskampaaniat, väärtuslike IT-
seadmete kaitset, hooldustöödest 
etteteatamist ning igale korrusele eraldi 
üldvõtmete valmistamist, mille saajate 
hulka rangelt piiratakse; ootab, et 
parlament võtaks varguste ärahoidmiseks 
vastu pikaajalised meetmed ja muu hulgas 
näeks parlamendi ruumides ette eri tasandi 
juurdepääsuõigusega alad, suurendaks 
videovalve leviala ning tegeleks edasi 
võtmete haldamise küsimustega, sh kaaluks 
võimalust paigaldada ustele elektroonilised 
lukud, kuid võtaks samal ajal hoolikalt 
arvesse, et investeeringud peaksid jääma 
proportsionaalseks varastatud esemete 
väärtusega;

56. võtab teadmiseks juhatuse 22. juuli 
2020. aasta koosolekul heaks kiidetud 
kiirmeetmed, mis hõlmasid 
teavituskampaaniat, väärtuslike IT-
seadmete kaitset, hooldustöödest 
etteteatamist ning igale korrusele eraldi 
üldvõtmete valmistamist, mille saajate 
hulka rangelt piiratakse; ootab, et 
parlament kaaluks varguste ärahoidmiseks 
pikaajaliste meetmete vastuvõtmist ja muu 
hulgas pakuks parlamendi ruumides välja 
eri tasandi juurdepääsuõigusega alad, 
suurendaks videovalve leviala ning 
tegeleks edasi võtmete haldamise 
küsimustega, sh kaaluks võimalust 
paigaldada ustele elektroonilised lukud, 
kuid võtaks samal ajal hoolikalt arvesse, et 
investeeringud peaksid jääma 
proportsionaalseks varastatud esemete 
väärtusega ja ka privaatsuse säilitamisega;

Or. en

Muudatusettepanek 73
Lara Wolters

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 56

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

56. võtab teadmiseks juhatuse 22. juuli 
2020. aasta koosolekul heaks kiidetud 
kiirmeetmed, mis hõlmasid 
teavituskampaaniat, väärtuslike IT-

56. võtab teadmiseks juhatuse 22. juuli 
2020. aasta koosolekul heaks kiidetud 
kiirmeetmed, mis hõlmasid 
teavituskampaaniat, väärtuslike IT-
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seadmete kaitset, hooldustöödest 
etteteatamist ning igale korrusele eraldi 
üldvõtmete valmistamist, mille saajate 
hulka rangelt piiratakse; ootab, et 
parlament võtaks varguste ärahoidmiseks 
vastu pikaajalised meetmed ja muu hulgas 
näeks parlamendi ruumides ette eri tasandi 
juurdepääsuõigusega alad, suurendaks 
videovalve leviala ning tegeleks edasi 
võtmete haldamise küsimustega, sh kaaluks 
võimalust paigaldada ustele elektroonilised 
lukud, kuid võtaks samal ajal hoolikalt 
arvesse, et investeeringud peaksid jääma 
proportsionaalseks varastatud esemete 
väärtusega;

seadmete kaitset, hooldustöödest 
etteteatamist ning igale korrusele eraldi 
üldvõtmete valmistamist, mille saajate 
hulka rangelt piiratakse; kutsub parlamenti 
üles võtma varguste ärahoidmiseks vastu 
pikaajalised meetmed ja muu hulgas näeks 
parlamendi ruumides ette eri tasandi 
juurdepääsuõigusega alad, suurendaks 
videovalve leviala ning tegeleks edasi 
võtmete haldamise küsimustega, sh kaaluks 
võimalust paigaldada ustele elektroonilised 
lukud, kuid võtaks samal ajal hoolikalt 
arvesse, et investeeringud peaksid jääma 
proportsionaalseks varastatud esemete 
väärtusega;

Or. en

Muudatusettepanek 74
Ádám Kósa

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 56 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

56a. nõuab tungivalt, et hädaolukorras 
rakendataks liikumispuudega või 
puuetega inimeste jaoks hoonesisest 
väljapääsu strateegiat;

Or. en

Muudatusettepanek 75
Monika Hohlmeier

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 57

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

57. peab kiiduväärseks parlamendi 
hoonete turvalisuse parandamiseks võetud 
meetmeid, eriti väliste teenuseosutajate 
personali tausta kontrollimist ning üldiste 

57. peab kiiduväärseks parlamendi 
hoonete turvalisuse parandamiseks võetud 
meetmeid, eriti väliste teenuseosutajate 
personali tausta kontrollimist ning üldiste 
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turvateenuste institutsioonisiseseks 
muutmist Luxembourgis, mille juhatus 
kiitis heaks juba 2012. aastal, ent mida on 
mõjutanud uue Adenauer II hoone 
ehitustööd;

turvateenuste institutsioonisiseseks 
muutmist Luxembourgis, mille juhatus 
kiitis heaks juba 2012. aastal, ent mida on 
mõjutanud uue Adenauer II hoone 
ehitustööd; rõhutab, et liikmesriikide 
avalikesse asutustesse sisenevate 
vägivaldsete meeleavaldajate juhtumid ja 
töötajate ning parlamendiliikmete 
ähvardamine on murekohaks ja julgustab 
seetõttu turvalisuse ja ohutuse 
peadirektoraati hindama praeguseid 
ohutusmeetmeid ja andma soovitusi 
edasiste parenduste tegemiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 76
Isabel García Muñoz

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 59

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

59. märgib, et alustatud on 
hankemenetlust sõidukite automaatse 
tuvastamise süsteemi kasutuselevõtuks 
kõikide parklate sisse- ja väljapääsude 
juures, ning võtab teadmiseks kolimise 
Adenaueri II hoonesse;

59. võtab rahuloluga teadmiseks, et 
alustatud on hankemenetlust sõidukite 
automaatse tuvastamise süsteemi 
kasutuselevõtuks kõikide parklate sisse- ja 
väljapääsude juures, ning võtab teadmiseks 
kolimise Adenaueri II hoonesse;

Or. en

Muudatusettepanek 77
Ryszard Czarnecki

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 60 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

60a. märgib, et füüsiline kohalolek 
parlamendi ruumides on parlamendi töö 
nõuetekohaseks toimimiseks väga oluline;



AM\1223505ET.docx 49/134 PE680.810v01-00

ET

Or. en

Muudatusettepanek 78
Mikuláš Peksa, Marcel Kolaja

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 65 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

65a. rõhutab oma kohustust hallata 
oma olulist infrastruktuuri ning tundlikke 
ja konfidentsiaalseid andmeid otse või 
vähemalt nende üle otsest kontrolli 
teostades; annab oma administratsioonile 
ülesande seda kohustust täita;

Or. en

Muudatusettepanek 79
Daniel Freund
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Mikuláš Peksa, Marcel Kolaja

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 65 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

65b. tuletab meelde vaba ja avatud 
lähtekoodiga tarkvara lisandväärust 
turvalisuse parandamisel, kuna see 
võimaldab parlamendil tuvastada ja 
parandada puuduseid, säilitada kontrolli 
andmete üle, majutades selleks oma 
servereid ja kujundades lahendusi 
vastavalt oma spetsifikatsioonile, 
võimaldades samal ajal vältida müüja 
poolt endaga sidumise mõjusid;

Or. en

Muudatusettepanek 80
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Daniel Freund
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Mikuláš Peksa, Marcel Kolaja

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 65 c (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

65c. tuletab uute sisemiste rakenduste 
arvestamisel meelde oma eelistust 
kasutada omandiõigusega kaitstud 
tarkvaralahenduste asemel tasuta ja 
avatud lähtekoodiga lahendusi; palub 
IKT juhtorganitele teatada olukordadest, 
kui ei valita avatud lähtekoodiga 
lahendusi;

Or. en

Muudatusettepanek 81
Mikuláš Peksa, Marcel Kolaja

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 65 d (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

65d. tunnustab infoturbele ja 
privaatsusele omaseid riske, kui 
parlamendiliikmed ja töötajad kasutavad 
tundlike andmete jagamiseks 
kolmandatest isikutest sõltuvaid 
lahendusi, ilma selleta, et parlament saaks 
kontrollida, kuidas andmeid töödeldakse; 
vastavalt juhatuse poolt heaks kiidetud 
küberturvalisuse strateegilistele suunistele 
ja selle olukorra parandamiseks palub 
oma serverites majutada omaenda avatud 
lähtekoodil põhinevaid ja turvalisi 
lahendusi virtuaalsete koosolekute 
pidamise ja kiirsõnumite edastamise 
jaoks, nii nagu see on praegu 
põhimõtteliselt korraldatud liikmesriikide 
olulisemates institutsioonides, näiteks 
Prantsusmaa keskvalitsuses ja Saksamaa 
Bundeswehris;
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Or. en

Muudatusettepanek 82
Monika Hohlmeier

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 70

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

70. nõuab parlamendi teenistuste 
tegevusüksuste vahelise IT-alaste 
küsimuste tuvastus- ja jälgimissüsteemi 
parandamist, et suurendada tõhusust ja 
läbipaistvust;

70. nõuab parlamendi teenistuste 
tegevusüksuste vahelise IT-alaste 
küsimuste tuvastus- ja jälgimissüsteemi 
parandamist, et suurendada tõhusust ja 
läbipaistvust; rõhutab, et 
parlamendiliikmete ja nende kontorite 
jaoks võimaldatava kohapealse toe abil 
lahendatakse sageli IT-ga seotud 
probleemid kiiremini ja tõhusamalt kui 
telefonitoe abil;

Or. en

Muudatusettepanek 83
Mikuláš Peksa, Marcel Kolaja

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 71

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

71. nõuab asjakohaste turvameetmete 
võtmist parlamendi pilvelahenduste 
kasutamisel, et võimaldada töökoormuse 
jagunemist vastavalt muutuvatele 
vajadustele kohapealsete ja pilvepõhiste 
arvutite vahel kohandada ning luua 
hübriidpilvestrateegia kaudu suuremat 
paindlikkust ja rohkemaid andmekasutuse 
võimalusi;

71. nõuab asjakohaste turvameetmete 
võtmist parlamendi pilvelahenduste 
kasutamisel, sealhulgas nende 
institutsionaalse suveräänsuse 
võimaldamiseks; nõuab, et viimane tuleks 
saavutada, tagades omandiõigus andmete 
üle, andmete lokaliseerimine liidu 
territooriumil, pakkumistega sidumise 
mõjude puudumine ja mitme tarnijaga 
lähenemisviis, mis võimaldab 
töökoormuste ja andmete sujuvat 
liigutamist hübriidpilve erinevate kihtide 
vahel (koha peal, era- ja avalikus pilves), 
kuid ka pilveteenuse pakkujate vahel, 
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vastavalt vajadusele, ja mitte ainult 
pilveteenustest väljumise etapis, et 
saavutada suurem paindlikkus ja rohkem 
andmekasutuse võimalusi, nagu IKT 
innovatsioonistrateegia töörühm kokku 
leppis ja nii nagu juhatus eelmisel aastal 
kinnitas;

Or. en

Muudatusettepanek 84
Daniel Freund
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Mikuláš Peksa, Marcel Kolaja

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 71 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

71a. tuletab meelde, et neid 
pilvepoliitika olulisi nõudeid, s.t. 
kõrgeima taseme otsust selle kohta, 
millised andmekategooriad võivad pilve 
minna ja millised mitte, suveräänse pilve 
mõiste või pakkujate valikut, on 
väljendanud parlamendi asepresidendid ja 
enne kui mistahes pilveteenuse pakkujaga 
leping sõlmida, peab juhatus arvestama 
selle pilvepoliitika teenusepakkuja 
poliitika vastuvõtmisega;

Or. en

Muudatusettepanek 85
Daniel Freund
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Mikuláš Peksa, Marcel Kolaja

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 71 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

71b. nõuab, et tagataks 
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parlamendiliikmete ja assistentide õigus 
kasutada tasuta ja avatud lähtekoodiga 
kontoritarkvara;

Or. en

Muudatusettepanek 86
Daniel Freund
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Mikuláš Peksa, Marcel Kolaja, Lara Wolters, Ramona Strugariu

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 71 c (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

71c. tuletab meelde vajadust 
kasutajasõbralikuma, süstemaatilisema ja 
kooskõlastatuma lähenemisviisi järele 
avalikku huvi pakkuvate andmete 
loomiseks ja teisendamiseks avatud, 
masinloetavas vormingus, mis on 
kasutajate jaoks hõlpsasti kättesaadav ja 
korduvkasutatav; kordab oma 
nõuetekohase avatud andmete poliitika 
tähtsust; palub asjaomastel talitustel 
esitada juhatusele heakskiitmiseks 
eelnõu;

Or. en

Muudatusettepanek 87
Daniel Freund
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Mikuláš Peksa, Marcel Kolaja

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 71 e (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

71e. tuletab meelde selliste 
tehnoloogiliste vahendite väljatöötamise 
tähtsust, mis võimaldavad 
parlamendiliikmetele kodanikega 
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suhelda; palub oma asjakohastel talitustel 
katsetada ja arendada avatud standarditel 
põhinevaid avatud lähtekoodiga 
platvorme, kus kodanikud saavad suhelda 
ja jagada parlamendiliikmetega oma ideid 
ning pakkuda välja 
muudatusettepanekute eelnõusid tulevaste 
õigusaktide jaoks;

Or. en

Muudatusettepanek 88
Daniel Freund
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Mikuláš Peksa, Marcel Kolaja

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 71 f (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

71f. on seisukohal, et parlamendi 
administratsiooni kasutatav tehisintellekt 
tuleks riigihankemenetluse raames lasta 
avatud lähtekoodiga tarkvara vabaks, 
kusjuures tarkvara dokumentatsioon ja 
algoritmid oleksid kättesaadavad ning 
võimaldaksid pädevatel asutustel vaadata 
nii üle, kuidas tehisintellekti süsteem 
teatud järeldusele jõudis; rõhutab, et 
põhiõiguste audit peaks olema osa 
nõuetelevastavuse eelhindamisest;

Or. en

Muudatusettepanek 89
Daniel Freund
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Mikuláš Peksa, Marcel Kolaja

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 71 g (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek
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71g. tuletab meelde, et pilvestrateegia 
üldpõhimõtteks on teabe turvalisuse 
tagamine ja andmete kaitsmine, mis 
nõuab andmete konkreetset liigitamist 
andmekaitse ja turbehinnangute põhjal; 
palub juhatusel pärast asjaomaste 
talituste koostatud riskianalüüsi 
kaalumist kiita heaks, millised 
andmekategooriad ja rakendused võivad 
pilve minna ja mida tuleks säilitada ainult 
parlamendis;

Or. en

Muudatusettepanek 90
Daniel Freund
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Mikuláš Peksa, Marcel Kolaja

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 71 h (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

71h. tuletab meelde vajadust tagada 
pilveteenuste pakkujate sidumise mõjude 
vältimine ja saavutada kõrgem turvalisus, 
kasutades võimalusel avatud lähtekoodiga 
tarkvara ja avatud standardeid;

Or. en

Muudatusettepanek 91
Daniel Freund
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Juan Fernando López Aguilar, Peter Pollák, Alice Kuhnke, Ramona Strugariu, Katalin 
Cseh, Heidi Hautala, Lara Wolters, Michal Šimečka, Fabio Massimo Castaldo

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 71 d (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

71d. nõuab, et parlamendi veebisaidil 
loodaks ruum, kus oleks olemas iga 
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parlamendiliikme täiskogu istungjärgu 
hääletusprotokoll ja näha oleks võimalik 
häälte jagunemist fraktsioonide ja 
parlamendiliikmete kodakondsuse kaupa; 
kutsub asjaomaseid talitusi üles uurima ja 
katsetama viimati komiteedes, ja 
vabatahtlikult täiskogu istungitel 
osalevate parlamendiliikmete, 
allkirjastatud muudatusettepanekute 
visualiseerimist;

Or. en

Muudatusettepanek 92
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Alin Mituța, Ramona Strugariu, Katalin Cseh

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 71 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

71a. palub oma administratsioonil luua 
parlamendi veebisaidil ruum, kus oleks 
olemas iga parlamendiliikme täiskogu 
istungjärgu hääletusprotokoll ning 
vaadata ja võrrelda oleks võimalik häälte 
jagunemist fraktsioonide ja 
parlamendiliikmete kodakondsuse kaupa; 
kutsub asjaomaseid talitusi üles uurima ja 
katsetama viimati komiteedes, ja 
vabatahtlikult täiskogu istungitel 
osalevate parlamendiliikmete, 
allkirjastatud muudatusettepanekute 
visualiseerimist;

Or. en

Muudatusettepanek 93
Isabel García Muñoz, Lara Wolters

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 72 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek
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72a. juhib tähelepanu neljale olulisele 
Euroopa Andmekaitseinspektori teostatud 
uurimisele, mis viidi läbi seoses 
parlamendiga, nimelt NationBuilderi 
kasutamine isikuandmete töötlemiseks 
osana oma 2019. aasta Euroopa 
valimistega seotud tegevustest, jättes 
Andmekaitseinspektori määratud 
tähtajaks avaldamata nõuetele vastava 
privaatsuspoliitika thistimeimvoting-
veebisaidil, kuid ka kehatemperatuuri 
kontroll ja testide broneerimise veebisait 
COVID-19 kriisi kontekstis; märgib seda, 
et kahel esimesel juhul tegutses parlament 
kooskõlas Euroopa 
Andmekaitseinspektori soovitustega; 
tuletab meelde eelnevalt nimetatud 
parlamendi andmekaitseraamistikku 
esialgset läbivaatamist; kutsub 
parlamendi administratsiooni 
asjaomaseid talitusi üles nimetatud 
uurimistest tulevikuks kasu saama;

Or. en

Muudatusettepanek 94
Daniel Freund
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Ramona Strugariu, Katalin Cseh

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 72 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

72a. märgib, et Brüsselis parlamendi 
ruumes pakutav Wi-Fi on sageli 
mittestabiilne ega võimalda takistusteta 
korraldada virtuaalvideokõnede vormis 
koosolekuid; palub parlamendil täiustada 
praeguse parlamendi süsteemi taset 
niivõrd, et parlamendis oleks võimalik 
täiel määral kasutada kaugtöö meetodit;

Or. en
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Muudatusettepanek 95
Matteo Adinolfi

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 72 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

72a. rõhutab digitaalsüsteemide 
olemasolu tähtsust, mis suudaksid tulla 
toime parlamendiliikmete ja töötajate 
kaug- ja kontoritegevusega;

Or. en

Muudatusettepanek 96
Marian-Jean Marinescu

Resolutsiooni ettepanek
Alapealkiri 11 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

Juurdepääs pakkumistele
tunneb heameelt parlamendi jaoks 
pakkumistele parema juurdepääsu 
võimaldamise üle; püüab oma 
digitaliseerimise protsessi veelgi 
tugevdada, pakkudes võimalust 
pakkumismenetluste kohta tutvuda üldiste 
korduma kippuvate küsimustega ja 
tagades kasutajasõbraliku juurdepääsu 
pakkumismenetlusele;

Or. en

Muudatusettepanek 97
Marian-Jean Marinescu

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 72 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

72a. võtab praeguse pakkumise 
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teadmiseks internetipõhise vahendi TED 
osana riigihangete digipöörde protsessist, 
rõhutades samas mitmekeelsete küsimuste 
ja vastuste jaotise vajadust, mida samuti 
õigeaegselt värskendataks;

Or. en

Muudatusettepanek 98
Marian-Jean Marinescu

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 72 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

72b. märgib, et e-arved toovad 
märkimisväärset kasu säästude, väiksema 
keskkonnamõju ja halduskoormuse 
vähendamise kaudu; julgustab e-arvete 
laiendatud kasutamist parlamendis;

Or. en

Muudatusettepanek 99
Marian-Jean Marinescu

Resolutsiooni ettepanek
Alapealkiri 11 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

Kujunemisjärgus tehnoloogiad 
riigihankemenetlustes
kordab parlamendi pühendumust 
digipöörde läbiviimisele riigihangete 
korraldamisel, et hõlbustada juurdepääsu 
riigihankemenetlustele ja edendada 
digitaalset tehnilist innovatsiooni; on 
seisukohal, et pilvemudeli vastuvõtmine 
tehnoloogiliste uuenduste ja tugiteenuste 
peadirektoraadi poolt näitab, kui tähtis on 
hakata uurima kujunemisjärgus 
tehnoloogiate potentsiaali riigihangete 
jaoks;
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Or. en

Muudatusettepanek 100
Marian-Jean Marinescu

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 72 c (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

72c. märgib, et avalik sektor soetas 
kaupu ja teenuseid hinnanguliselt 
2 triljoni euro ehk 13,3 % väärtuses 
SKPst1a; märgib, et 2020. aastal 
värskendatud uuring näitas, kuidas uued 
tehnoloogiad, nagu näiteks plokiahel, 
suurandmed, tehisintellekt, asjade 
internet ja 3D-printimine, on kasutusel eri 
ülesannete täitmiseks: tehisintellekt ja 
masinõpe on suutelised prognoosima 
tuleviku nõudlust, kategoriseerima 
hankekulutusi ja Chatboti skaneerimise 
abil on võimalik saada abi kasutajate 
küsimustele vastamisel; märgib ka seda, 
et plokiahelat kasutatakse riigihangete eri 
etappide läbipaistvuse tagamiseks ning 
kõigi lepingute, protsesside, maksete ja 
ühe ühise andmeallika digitaalse 
registreerimise tagamiseks; märgib, et 
lõpuks tagab 3D-printimine erinevate 
osade otsetootmise1b; juhib tähelepanu 
asjaolule, et uute tehnoloogiate 
rakendamine riigihangete korraldamisel 
viimaks toetab riigihangete protsessi jaoks 
väga vajalikku digipööret;
_________________
1a 
https://ec.europa.eu/trade/policy/accessin
g-markets/public-procurement/
1b 
https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/fil
es/news/2020-
06/D.01.06_Final_report_v3.00.pdf

Or. en
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Muudatusettepanek 101
Daniel Freund
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Juan Fernando López Aguilar, Javier Nart, Alice Kuhnke, Ramona Strugariu, Katalin 
Cseh, Lara Wolters, Michal Šimečka, Fabio Massimo Castaldo, Heidi Hautala

Resolutsiooni ettepanek
Alapealkiri 11 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

Läbipaistvus

Or. en

Muudatusettepanek 102
Daniel Freund
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Juan Fernando López Aguilar, Peter Pollák, Alice Kuhnke, Katalin Cseh, Heidi 
Hautala, Michal Šimečka, Fabio Massimo Castaldo, Ramona Strugariu, Lara Wolters

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 72 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

72b. märgib tõsise murega, et 
läbipaistvusregistri viimaste aastate 
aastaaruannete järgi on ligi pooled kõigist 
registrisse tehtud kannetest ebaõiged; 
kardab, et register ei ole võimeline täitma 
oma eesmärki huviesindajate tegevuse 
suurema läbipaistvuse tagamiseks, kui 
pooled registrikannetest annavad 
puudulikku või ebaõiget teavet; nõuab 
tungivalt, et parlament ja komisjon 
tegeleksid valede kannete suure osakaalu 
küsimusega, suurendades vähemalt 
ajutiselt läbipaistvusregistri sekretariaadi 
personali, süstemaatiliselt kõigi kirjete 
õigsust ja täielikkust skaneerides, ning 
tagades selle, et ainult õiged kanded 
sisestatakse registrisse;

Or. en
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Muudatusettepanek 103
Daniel Freund
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Juan Fernando López Aguilar, Peter Pollák, Alice Kuhnke, Katalin Cseh, Heidi 
Hautala, Michal Šimečka, Fabio Massimo Castaldo, Ramona Strugariu

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 72 c (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

72c. tuletab meelde, et 
parlamendiliikmed olid 2017. aastal 
kohustatud esitama oma majanduslike 
huvide deklaratsioonis rohkem teavet 
seoses viienda palgaastmega; peab 
kahetsusväärseks, et parlamendiliikmetelt 
ei nõuta endiselt piisavalt üksikasju 
tasustatud või tasustamata välistegevuse 
kohta, mis muudab võimatuks kontrollida 
seda, kas selline tegevus võib tuua kaasa 
huvide konflikti parlamendi tegevusega; 
kutsub juhatust üles uuendama 
deklaratsioonide vormi, et nõuda seda, et 
parlamendiliikmed deklareeriksid oma 
välistegevust piisava detailsusega; 
julgustab sellega seoses konsulteerima 
liikmesriikide asjaomaste 
ametiasutustega, et vahetada parimaid 
tavasid; kutsub juhatust üles volitama 
parlamenditeenistusi nõudma 
parlamendiliikmete 
parlamenditeenistustelt täiendavat teavet 
deklaratsioonide järelevalve- ja 
kontrollimehhanismide parandamiseks, 
mis hõlmaks vähemalt nende 
deklaratsioonide üksikasjalikku 
kontrollist, kuhu on märgitud suhteliselt 
kõrged sissetulekud;

Or. en

Muudatusettepanek 104
Marian-Jean Marinescu
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 72 d (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

72d. tunneb heameelt kahe Euroopa 
projekti, Red Flags ja Digiwhist, üle, mis 
kasutavad korruptsiooni vähendamiseks 
suurandmeid ja julgustabuute 
tehnoloogiate kasutamist digitaliseerimise 
osana;

Or. en

Muudatusettepanek 105
Daniel Freund
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Peter Pollák, Alice Kuhnke, Ramona Strugariu, Katalin Cseh, Heidi Hautala, Lara 
Wolters, Michal Šimečka, Fabio Massimo Castaldo, Juan Fernando López Aguilar

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 73 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

73a. märgib, et 2019. aasta valimiste 
tulemusel saavutas uute 
parlamendiliikmete osakaal üheksanda 
seadusandliku koosseisu liikmete seas 
rekordilise taseme 61 %; rõhutab, et 
endiste parlamendiliikmete arvu 
suurenemise kontekstis peaksid 
peasekretär ja juhatus kehtestama 
pöördukse efekti reguleerimiseks ranged 
eeskirjad, nõudes endistel 
parlamendiliikmetelt parlamendi 
teavitamist oma ametiajajärgsest 
tegevusest ja tööhõivest aja vahemikul, 
mis kestab vähemalt üle aja, mil endised 
parlamendiliikmed saavad tähtajalist 
üleminekutoetust; nõuab sõltumatut 
hindamist selle kohta, kas selline tegevus 
tekitab huvide konflikte;

Or. en
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Muudatusettepanek 106
Lara Wolters, Isabel García Muñoz

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 74

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

74. on veendunud, et parlamendi kui 
tööandja atraktiivsus on institutsiooni 
edukaks toimimiseks väga oluline; peab 
äärmiselt murettekitavaks, et teatud 
riikidest on väga raske töötajaid leida ning 
samuti on problemaatiline teatud 
ülesannete institutsioonisisene täitmine; 
peab kahetsusväärseks, et parlament sõltub 
nii suurel määral välisekspertidest; märgib, 
et DG PERS on käivitanud 
tippspetsialistide leidmise ja hoidmise 
projekti, mille eesmärk on täiustada 
parlamendi tööpõhimõtteid nii, et see 
veenaks andekaid inimesi parlamenti tööle 
tulema ja jääma, ning aidata välja töötada 
parlamendi pikaajaline strateegiline visioon 
tuleviku töökohtadest; palub, et peasekretär 
teeks kõik endast oleneva, et saavutada 
parlamendi töötajaskonnas tasakaalustatud 
geograafiline esindatus (arvesse tuleks 
võtta nii igast riigist pärit töötajate üldarvu 
kui ka juhtivate ametikohtade jagunemist), 
ning uuriks kõiki võimalusi parlamendi 
konkurentsivõime parandamiseks 
tööandjate seas;

74. on veendunud, et parlamendi kui 
tööandja atraktiivsus on institutsiooni 
edukaks toimimiseks väga oluline; peab 
äärmiselt murettekitavaks, et teatud 
riikidest on väga raske töötajaid leida ning 
samuti on problemaatiline teatud 
ülesannete institutsioonisisene täitmine; 
peab kahetsusväärseks, et parlament sõltub 
nii suurel määral välisekspertidest; märgib, 
et DG PERS on käivitanud 
tippspetsialistide leidmise ja hoidmise 
projekti, mille eesmärk on täiustada 
parlamendi tööpõhimõtteid nii, et see 
veenaks andekaid inimesi parlamenti tööle 
tulema ja jääma, ning aidata välja töötada 
parlamendi pikaajaline strateegiline visioon 
tuleviku töökohtadest; palub, et peasekretär 
teeks kõik endast oleneva, et parandada 
parlamendi töötajaskonnas mitmekesisust 
ja geograafilise esindatuse 
tasakaalustatust (arvesse tuleks võtta nii 
igast riigist pärit töötajate üldarvu kui ka 
juhtivate ametikohtade jagunemist), ning 
uuriks kõiki võimalusi parlamendi 
atraktiivsuse parandamiseks tööandjana;

Or. en

Muudatusettepanek 107
Daniel Freund
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 74

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

74. on veendunud, et parlamendi kui 
tööandja atraktiivsus on institutsiooni 

74. on veendunud, et parlamendi kui 
tööandja atraktiivsus on institutsiooni 
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edukaks toimimiseks väga oluline; peab 
äärmiselt murettekitavaks, et teatud 
riikidest on väga raske töötajaid leida ning 
samuti on problemaatiline teatud 
ülesannete institutsioonisisene täitmine; 
peab kahetsusväärseks, et parlament 
sõltub nii suurel määral välisekspertidest; 
märgib, et DG PERS on käivitanud 
tippspetsialistide leidmise ja hoidmise 
projekti, mille eesmärk on täiustada 
parlamendi tööpõhimõtteid nii, et see 
veenaks andekaid inimesi parlamenti tööle 
tulema ja jääma, ning aidata välja töötada 
parlamendi pikaajaline strateegiline visioon 
tuleviku töökohtadest; palub, et peasekretär 
teeks kõik endast oleneva, et saavutada 
parlamendi töötajaskonnas tasakaalustatud 
geograafiline esindatus (arvesse tuleks 
võtta nii igast riigist pärit töötajate üldarvu 
kui ka juhtivate ametikohtade jagunemist), 
ning uuriks kõiki võimalusi parlamendi 
konkurentsivõime parandamiseks 
tööandjate seas;

edukaks toimimiseks väga oluline; peab 
murettekitavaks, et teatud riikidest on väga 
raske töötajaid leida ning samuti on 
problemaatiline teatud ülesannete 
institutsioonisisene täitmine; on vastu 
sellele, et parlament sõltub nii suurel 
määral välisekspertidest; märgib, et DG 
PERS on käivitanud tippspetsialistide 
leidmise ja hoidmise projekti, mille 
eesmärk on täiustada parlamendi 
tööpõhimõtteid nii, et see veenaks 
andekaid inimesi parlamenti tööle tulema 
ja jääma, ning aidata välja töötada 
parlamendi pikaajaline strateegiline visioon 
tuleviku töökohtadest; palub, et peasekretär 
teeks kõik endast oleneva, et saavutada 
parlamendi töötajaskonnas tasakaalustatud 
geograafiline esindatus (arvesse tuleks 
võtta nii igast liikmesriigist pärit töötajate 
proportsionaalset arvu kui ka juhtivate 
ametikohtade jagunemist), ning uuriks 
kõiki võimalusi parlamendi 
konkurentsivõime parandamiseks 
tööandjate seas;

Or. en

Muudatusettepanek 108
Isabel García Muñoz

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 75

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

75. peab murettekitavaks, et IT- ja 
finantsspetsialistide ning madalama 
palgaastmega töötajate leidmine 
Luxembourgis (eriti AST-SC kategoorias) 
on osutunud problemaatiliseks; rõhutab, et 
kontrollikoja poolt peasekretärile esitatud 
esialgse faktilise analüüsi kohaselt ei sobi 
Euroopa Personalivaliku Ameti 
valikumenetlused väikesemahuliste 
sihipäraste konkursside jaoks, mis vastavad 
praegu liidu institutsioonide 
värbamisvajadustele kõige paremini; 

75. peab murettekitavaks, et IT- ja 
finantsspetsialistide ning madalama 
palgaastmega töötajate leidmine 
Luxembourgis (eriti AST-SC kategoorias) 
on osutunud problemaatiliseks; rõhutab, et 
selle struktuurse probleemi 
lahendamiseks on vaja võtta kasutusele 
paranduskoefitsient, mis arvestab selle 
töökohaga kaasnevaid kõrgemaid 
elamiskulusid, ja tegeleda värbamisega 
kõrgemates palgaastmetes, selliselt kordab 
ta oma 2018. aasta eelarve täitmisele 
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märgib rahuloluga, et parlament on 
aktiivselt osalenud 
institutsioonidevahelistes jõupingutustes, 
mille eesmärk on vaadata läbi Euroopa 
Personalivaliku Ameti valikumenetluste 
korraldamine; nõuab, et spetsialistide 
konkursside jaoks töötataks välja uus 
raamistik ning et valikuprotsessi 
regulaarseks läbivaatamiseks töötataks 
välja uus mehhanism; palub, et peasekretär 
lubaks korraldada spetsialistide 
valikumenetlusi vajaduse korral 
institutsioonis;

heakskiidu andmise menetluses esitatud 
taotlust; rõhutab, et kontrollikoja poolt 
peasekretärile esitatud esialgse faktilise 
analüüsi kohaselt ei sobi Euroopa 
Personalivaliku Ameti valikumenetlused 
väikesemahuliste sihipäraste konkursside 
jaoks, mis vastavad praegu liidu 
institutsioonide värbamisvajadustele kõige 
paremini; märgib rahuloluga, et parlament 
on aktiivselt osalenud 
institutsioonidevahelistes jõupingutustes, 
mille eesmärk on vaadata läbi Euroopa 
Personalivaliku Ameti valikumenetluste 
korraldamine; nõuab, et spetsialistide 
konkursside jaoks töötataks välja uus 
raamistik ning et valikuprotsessi 
regulaarseks läbivaatamiseks töötataks 
välja uus mehhanism; palub, et peasekretär 
lubaks korraldada spetsialistide 
valikumenetlusi vajaduse korral 
institutsioonis;

Or. en

Muudatusettepanek 109
Lara Wolters

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 75

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

75. peab murettekitavaks, et IT- ja 
finantsspetsialistide ning madalama 
palgaastmega töötajate leidmine 
Luxembourgis (eriti AST-SC kategoorias) 
on osutunud problemaatiliseks; rõhutab, et 
kontrollikoja poolt peasekretärile esitatud 
esialgse faktilise analüüsi kohaselt ei sobi 
Euroopa Personalivaliku Ameti 
valikumenetlused väikesemahuliste 
sihipäraste konkursside jaoks, mis vastavad 
praegu liidu institutsioonide 
värbamisvajadustele kõige paremini; 
märgib rahuloluga, et parlament on 
aktiivselt osalenud 
institutsioonidevahelistes jõupingutustes, 

75. peab murettekitavaks parlamendi 
töötajate vähest mitmekesisust; kutsub 
peasekretäri üles seadma mitmekesisuse 
suurendamine prioriteediks; võtab 
teadmiseks, et IT- ja finantsspetsialistide 
ning madalama palgaastmega töötajate 
leidmine Luxembourgis (eriti AST-SC 
kategoorias) on osutunud 
problemaatiliseks; rõhutab, et kontrollikoja 
poolt peasekretärile esitatud esialgse 
faktilise analüüsi kohaselt ei sobi Euroopa 
Personalivaliku Ameti valikumenetlused 
väikesemahuliste sihipäraste konkursside 
jaoks, mis vastavad praegu liidu 
institutsioonide värbamisvajadustele kõige 
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mille eesmärk on vaadata läbi Euroopa 
Personalivaliku Ameti valikumenetluste 
korraldamine; nõuab, et spetsialistide 
konkursside jaoks töötataks välja uus 
raamistik ning et valikuprotsessi 
regulaarseks läbivaatamiseks töötataks 
välja uus mehhanism; palub, et peasekretär 
lubaks korraldada spetsialistide 
valikumenetlusi vajaduse korral 
institutsioonis;

paremini; märgib rahuloluga, et parlament 
on aktiivselt osalenud 
institutsioonidevahelistes jõupingutustes, 
mille eesmärk on vaadata läbi Euroopa 
Personalivaliku Ameti valikumenetluste 
korraldamine; nõuab, et spetsialistide 
konkursside jaoks töötataks välja uus 
raamistik ning et valikuprotsessi 
regulaarseks läbivaatamiseks töötataks 
välja uus mehhanism; palub, et peasekretär 
lubaks korraldada spetsialistide 
valikumenetlusi vajaduse korral 
institutsioonis;

Or. en

Muudatusettepanek 110
Daniel Freund
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 76

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

76. peab lisaks äärmiselt 
murettekitavaks, et tehnoloogiliste 
uuenduste ja tugiteenuste peadirektoraadil 
on väga raske värvata piisaval hulgal kõrge 
kvalifikatsiooniga eksperte, kellel oleks 
spetsiifiline profiil, teadmised ja 
kogemused; palub parlamendil tagada 
nende tähelepanekute nõuetekohane 
edastamine Euroopa Personalivaliku 
Ametile, et liidu institutsioonide 
spetsiifiliste vajadustega paremini 
tegeletaks, eriti mis puutub 
küberturvalisuse, pilvandmetöötluse ja 
tehisintellekti küsimusi tundvatesse IKT 
ekspertidesse parlamendis; taunib 
parlamendi liigset väliskonsultantide 
kasutamist ning rõhutab, et DG ITEC peab 
oma väliskonsultantide lepinguliste 
töötajatega asendamise strateegiat edasi 
arendama, et parlamendi turvariskid 
minimeerida;

76. peab lisaks äärmiselt 
murettekitavaks, et tehnoloogiliste 
uuenduste ja tugiteenuste peadirektoraadil 
on väga raske värvata piisaval hulgal kõrge 
kvalifikatsiooniga eksperte, kellel oleks 
spetsiifiline profiil, teadmised ja 
kogemused; palub parlamendil tagada 
nende tähelepanekute nõuetekohane 
edastamine Euroopa Personalivaliku 
Ametile, et liidu institutsioonide 
spetsiifiliste vajadustega paremini 
tegeletaks, eriti mis puutub 
küberturvalisuse, pilvandmetöötluse ja 
tehisintellekti küsimusi tundvatesse IKT 
ekspertidesse parlamendis; ei ole kindlasti 
päri parlamendi poolt liigse 
väliskonsultantide kasutamisega ning 
rõhutab, et DG ITEC peab oma 
väliskonsultantide lepinguliste töötajatega 
asendamise strateegiat edasi arendama, et 
parlamendi turvariskid minimeerida;



PE680.810v01-00 68/134 AM\1223505ET.docx

ET

Or. en

Muudatusettepanek 111
Lara Wolters

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 78

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

78. väljendab heameelt selle üle, et 
parlamendi personalipoliitikas pööratakse 
suurt tähelepanu võrdsete võimaluste 
loomisele; on rahul, et soolise 
võrdõiguslikkuse tegevuskava 
rakendamine konkreetsete meetmete kaudu 
jätkub ning et juhatus kiitis 13. jaanuaril 
2020 heaks ambitsioonikamad keskastme 
ja tippjuhtide ametikohtade täitmist 
puudutavad soolise tasakaalu eesmärgid, 
mis tuleb parlamendi peasekretariaadis 
täita 2024. aastaks ja mille kohaselt peavad 
naised tulevikus moodustama 50 % 
osakonnajuhatajatest ja direktoritest ning 
40 % peadirektoritest;

78. väljendab heameelt selle üle, et 
parlamendi personalipoliitikas pööratakse 
suurt tähelepanu võrdsete võimaluste 
loomisele; on rahul, et soolise 
võrdõiguslikkuse tegevuskava 
rakendamine konkreetsete meetmete kaudu 
jätkub ning et juhatus kiitis 13. jaanuaril 
2020 heaks keskastme ja tippjuhtide 
ametikohtade täitmist puudutavad soolise 
tasakaalu eesmärgid, mis tuleb parlamendi 
peasekretariaadis täita 2024. aastaks ja 
mille kohaselt peavad naised tulevikus 
moodustama 50 % osakonnajuhatajatest ja 
direktoritest ning 40 % peadirektoritest; 
rõhutab, et juhatus peab veelgi 
suurendama oma pühendumust soolise 
võrdõiguslikkuse edendamisele, 
pühendudes ambitsioonikamate 
eesmärkide saavutamisele aastaks 2022: 
naised peavad tulevikus moodustama 
50 % osakonnajuhatajatest ja direktoritest 
ning 50 % peadirektoritest; kutsub 
juhatust üles sõnastama ka 
ambitsioonikad eesmärgid madalama 
juhtkonna ametikohtadele;

Or. en

Muudatusettepanek 112
Ádám Kósa

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 78
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

78. väljendab heameelt selle üle, et 
parlamendi personalipoliitikas pööratakse 
suurt tähelepanu võrdsete võimaluste 
loomisele; on rahul, et soolise 
võrdõiguslikkuse tegevuskava 
rakendamine konkreetsete meetmete kaudu 
jätkub ning et juhatus kiitis 13. jaanuaril 
2020 heaks ambitsioonikamad keskastme 
ja tippjuhtide ametikohtade täitmist 
puudutavad soolise tasakaalu eesmärgid, 
mis tuleb parlamendi peasekretariaadis 
täita 2024. aastaks ja mille kohaselt peavad 
naised tulevikus moodustama 50 % 
osakonnajuhatajatest ja direktoritest ning 
40 % peadirektoritest;

78. väljendab heameelt selle üle, et 
parlamendi personalipoliitikas pööratakse 
suurt tähelepanu võrdsete võimaluste 
loomisele; toetatakse puuetega inimeste 
tööhõive hõlbustamist ja integratsiooni 
tugevdamist; on rahul, et soolise 
võrdõiguslikkuse tegevuskava 
rakendamine konkreetsete meetmete kaudu 
jätkub ning et juhatus kiitis 13. jaanuaril 
2020 heaks ambitsioonikamad keskastme 
ja tippjuhtide ametikohtade täitmist 
puudutavad soolise tasakaalu eesmärgid, 
mis tuleb parlamendi peasekretariaadis 
täita 2024. aastaks ja mille kohaselt peavad 
naised tulevikus moodustama 50 % 
osakonnajuhatajatest ja direktoritest ning 
40 % peadirektoritest;

Or. en

Muudatusettepanek 113
Isabel García Muñoz, Lara Wolters

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 78 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

78a. tuletab meelde, et oluline on 
kuulata ära töötajate esindajad, kui 
juhatus arutab üldisi oma 
personalipoliitikat mõjutavaid küsimusi, 
ning palub peasekretäril taas võtta 
asjakohased meetmed selle olulise 
lähenemise täitmiseks; kordab oma palvet 
peasekretärile, et astuda täiendavaid 
samme läbipaistvuse ja õigluse 
tagamiseks kõrgema juhtkonna ametisse 
nimetamise menetluste ajal; nõuab 
parlamendi 18. aprilli 2018. aasta 
resolutsioonis soovitatud meetmete 
täielikku rakendamist, eriti osas, milles 
töötajate esindusorganite ametnikud 
oleksid kõrgema juhtkonna 
nimetamiskomisjonides; nõuab lisaks, et 
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tagataks järjepidevus kõrgema juhtkonna 
vabade ametikohtade institutsioonist 
väljaspool avaldamise puhul ja hoolsus 
nende ametikohtade avaldamisel, kui need 
vabanevad;

Or. en

Muudatusettepanek 114
Younous Omarjee

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 78 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

78a. tuletab meelde Euroopa 
Ombudsmani järeldusi ja soovitusi 
liidetud juhtumites 488/2018/KR ja 
514/2018/K ning kutsub peasekretäri üles 
veelgi parandama kõrgete ametnike 
ametisse nimetamise menetlusi, et 
saavutada suurem läbipaistvus ja võrdsus; 
palub parlamendi administratsioonil 
esitada igal aastal aruanne kõrgete 
ametnike ametisse nimetamise kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 115
Sabrina Pignedoli

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 78 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

78a. palub peasekretäril veelgi 
parandada kõrgetasemeliste ametnike 
ametisse nimetamise korda, taotledes 
suuremat läbipaistvust ja võrdsust; palub 
parlamendi administratsioonil esitada igal 
aastal aruanne kõrgete ametnike ametisse 
nimetamise kohta;
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Or. it

Muudatusettepanek 116
Lara Wolters, Isabel García Muñoz, Damian Boeselager, Karen Melchior, Daniel 
Freund, Claudia Gamon, Svenja Hahn, Irena Joveva, Sara Cerdas, Josianne Cutajar, 
Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Sven Simon, Brando Benifei

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 78 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

78a. märgib, et kaugtöö korraldamine 
ja internetihääletamine on nüüd osa 
parlamendi parlamendiliikmete 
töökorraldusest; kutsub parlamendi 
sekretariaati üles jätkata rasedus-, 
lapsehooldus-, hooldus-, haigus- või 
eripuhkusel olevate parlamendiliikmete 
jaoks sellise töökorralduse jätkuvat 
pakkumist ja sellise töökorralduse 
uurimist, et võimaldada 
parlamendiliikmetel nn hübriidnädalatel 
pidada koosolekuid nii oma 
valimisringkonnas kui ka kolleegidega;

Or. en

Muudatusettepanek 117
Katalin Cseh, Ramona Strugariu

Resolutsiooni ettepanek
Alapealkiri 13

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

Töötajad ning parlamendiliikmete 
registreeritud ja kohalikud assistendid

Parlamendiliikmed, töötajad ning 
parlamendiliikmete registreeritud ja 
kohalikud assistendid

Or. en

Muudatusettepanek 118



PE680.810v01-00 72/134 AM\1223505ET.docx

ET

Isabel García Muñoz

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 79

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

79. juhib tähelepanu töötajate arvu 6 % 
suuruse vähendamise eesmärgile, mille 
kohaselt pidi parlament 2019. aastal 
ametikohtade loetelust kaotama 59 
ametikohta; võtab teadmiseks, et samal ajal 
on lepinguliste töötajate arv kasvanud; 
peab murettekitavaks, et parlamendi töö 
tulemuslikkus kannatab seetõttu kõvasti nii 
lühikeses kui ka pikas perspektiivis; nõuab 
personaliolukorra ümberhindamist;

79. juhib tähelepanu kontrollikoja 
eriaruandele 2014. aasta töötajate 
pensionireformi paketi kohta12a; võtab 
murega teatavaks kontrollikoja 
tähelepanekud parlamendi kohta; taunib 
2014. aasta reformipaketi väga negatiivset 
mõju liidu institutsioonide 
inimressursside mitmetele olulistele 
aspektidele; juhib samuti tähelepanu 
töötajate arvu 6 % suuruse vähendamise 
eesmärgile, mille kohaselt pidi parlament 
2019. aastal ametikohtade loetelust 
kaotama 59 ametikohta; võtab teadmiseks, 
et samal ajal on lepinguliste töötajate arv 
kasvanud; hoiatab tõsiste tagajärgede eest, 
mida mis tahes eelarvekärped halduses 
või töötajate arvu vähendamine võivad 
Euroopa Liidu avaliku teenistusele ja 
liidu poliitika rakendamisele kaasa tuua; 
peab eriti murettekitavaks, et parlamendi 
töö tulemuslikkus kannatab seetõttu 
kõvasti nii lühikeses kui ka pikas 
perspektiivis; nõuab personaliolukorra 
kiiret, kuid täielikku ümberhindamist;

_________________
12a Kontrollikoja eriaruanne nr 15/2019: 
Personalieeskirjade 2014. aasta 
reformipaketi rakendamine komisjonis – 
suur rahaline kokkuhoid, kuid sellega 
kaasnesid tagajärjed personalile.

Or. en

Muudatusettepanek 119
Petri Sarvamaa, Monika Hohlmeier, Markus Pieper

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 79
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

79. juhib tähelepanu töötajate arvu 6 % 
suuruse vähendamise eesmärgile, mille 
kohaselt pidi parlament 2019. aastal 
ametikohtade loetelust kaotama 59 
ametikohta; võtab teadmiseks, et samal ajal 
on lepinguliste töötajate arv kasvanud; 
peab murettekitavaks, et parlamendi töö 
tulemuslikkus kannatab seetõttu kõvasti nii 
lühikeses kui ka pikas perspektiivis; nõuab 
personaliolukorra ümberhindamist;

79. juhib tähelepanu töötajate arvu 6 % 
suuruse vähendamise eesmärgile, mille 
kohaselt pidi parlament 2019. aastal 
ametikohtade loetelust kaotama 59 
ametikohta; võtab teadmiseks, et samal ajal 
on lepinguliste töötajate arv kasvanud; 
peab murettekitavaks, et parlamendi töö 
tulemuslikkus kannatab seetõttu kõvasti nii 
lühikeses kui ka pikas perspektiivis; võtab 
teatavaks, et teatavate 
parlamendikomisjonide töö ja vastutus on 
suurenenud tänu ELi uue põlvkonna 
taasterahastule „NextGenerationEU“ 
750 miljardi euro võtta, mis koos 
mitmeaastase finantsraamisikuga 2021-
2027 (MFF) moodustab 1,8 triljonit 
eurot; on mures asjaomaste 
sekretariaatide puuduva haldustöö 
võimekuse pärast; nõuab personaliolukorra 
ümberhindamist;

Or. en

Muudatusettepanek 120
Gilles Boyer, Alin Mituța, Olivier Chastel, Martina Dlabajová, Katalin Cseh, Ramona 
Strugariu

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 79

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

79. juhib tähelepanu töötajate arvu 6 % 
suuruse vähendamise eesmärgile, mille 
kohaselt pidi parlament 2019. aastal 
ametikohtade loetelust kaotama 59 
ametikohta; võtab teadmiseks, et samal ajal 
on lepinguliste töötajate arv kasvanud; 
peab murettekitavaks, et parlamendi töö 
tulemuslikkus kannatab seetõttu kõvasti nii 
lühikeses kui ka pikas perspektiivis; nõuab 
personaliolukorra ümberhindamist;

79. juhib tähelepanu töötajate arvu 6 % 
suuruse vähendamise eesmärgile, mille 
kohaselt pidi parlament 2019. aastal 
ametikohtade loetelust kaotama 59 
ametikohta; võtab teadmiseks, et samal ajal 
on lepinguliste töötajate arv kasvanud; 
peab murettekitavaks, et parlamendi töö 
tulemuslikkus kannatab seetõttu kõvasti nii 
lühikeses kui ka pikas perspektiivis, 
tagades samas ka vastutustundliku 
eelarve haldamise ja vajaduse korral 
kokkuhoiu; usub, et kavandada võiks 
lisakokkuhoidu;



PE680.810v01-00 74/134 AM\1223505ET.docx

ET

Or. en

Muudatusettepanek 121
Daniel Freund
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 79

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

79. juhib tähelepanu töötajate arvu 6 % 
suuruse vähendamise eesmärgile, mille 
kohaselt pidi parlament 2019. aastal 
ametikohtade loetelust kaotama 59 
ametikohta; võtab teadmiseks, et samal ajal 
on lepinguliste töötajate arv kasvanud; 
peab murettekitavaks, et parlamendi töö 
tulemuslikkus kannatab seetõttu kõvasti 
nii lühikeses kui ka pikas perspektiivis; 
nõuab personaliolukorra ümberhindamist;

79. juhib tähelepanu töötajate arvu 6 % 
suuruse vähendamise eesmärgile, mille 
kohaselt pidi parlament 2019. aastal 
ametikohtade loetelust kaotama 59 
ametikohta; võtab teadmiseks, et samal ajal 
on lepinguliste töötajate arv kasvanud; 
nõuab personaliolukorra ümberhindamist;

Or. en

Muudatusettepanek 122
Gilles Boyer, Pascal Durand, Pierre Karleskind, Alin Mituța, Olivier Chastel, Ramona 
Strugariu, Katalin Cseh

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 79 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

79a. rõhutab, et parlamendi 
ametikohtade loetelud on aastast 2012 
püsinud suhteliselt stabiilsena, samal ajal 
on suurenenud ajutiste töötajate hulk; 
juhib tähelepanu sellele, et Euroopa 
Parlamendi lepinguliste töötajate arv on 
ajavahemikus 2012–2018 suurenenud 
121 %, et kompenseerida alaliste töötajate 
asendamist, sarnane trend esineb ka 
aastal 2019; võtab teatavaks, et 
kontrollikoja aastaaruandes liidu 
2019. aasta eelarve täitmise kohta ei 
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uuritud, kas need asendused on tulenenud 
Strasbourgis või Luxembourgis asuvate 
töötajate liikumisest Brüsselisse; kutsub 
parlamendi personaliosakonda üles 
jagama teavet personali 
ümberpaigutamise kohta parlamendi 
kolmes töökohas alates aastast 2012, kas 
osana iga-aastasest eelarve täitmisele 
heakskiidu andmise menetlusest või 
jagades asjakohast teavet kontrollikojaga, 
et see sisalduks järgmistes eelarve täitmise 
teemalistes aastaaruannetes;

Or. en

Muudatusettepanek 123
Isabel García Muñoz

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 79 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

79a. võtab teatavaks, et kontrollikoda 
leidis, et Euroopa institutsioonid on 
vähendanud ametnike (st alaliste ja 
ajutiste töötajate) ametikohtade arvu, 
suurendades samal ajal järk-järgult 
lepinguliste töötajate hulka, mille 
tulemuseks on lepinguliste töötajate 
osakaalu märkimisväärne suurenemine 
kogu tööjõus; kordab, et kahetseb 
sügavalt lepinguliste töötajate 
karjäärivõimaluste puudumist parlamendi 
administratsioonis; palub peasekretäril 
hinnata riske, mis on seotud lepinguliste 
töötajate arvu suurenemisega, sealhulgas 
ohtu, et parlamendis luuakse 
kahetasandiline personalistruktuur; 
nõuab, et põhilisi alalisi ametikohti ja 
ülesandeid täidaksid alalised töötajad;

Or. en

Muudatusettepanek 124
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Younous Omarjee

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 79 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

79a. palub peasekretäril hinnata riske, 
mis on seotud lepinguliste agentide arvu 
suurenemisega, sealhulgas ohtu, et 
parlamendis luuakse kahetasandiline 
personalistruktuur; nõuab, et põhilisi 
alalisi ametikohti ja ülesandeid täidaksid 
alalised töötajad;

Or. en

Muudatusettepanek 125
Lara Wolters, Isabel García Muñoz

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 79 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

79a. rõhutab asjaolu, et registreeritud 
assistentide lepingu lõpetamise praegused 
reeglid ei näe ette lepingu lõpetamise 
võimalust vastastikusel nõusolekul, mis 
oleks viis tunnustada parlamendiliikmete 
ja assistentide erisuhet, kus mõlemad 
pooled saavad tunnistada, et vastastikust 
usaldust enam ei ole, ning saada kasu 
ühisest lahendusest; märgib, et seda 
küsimust on rõhutatud mitmes 
parlamendi eelarve täitmisele heakskiidu 
andmise aruandes, ja loodab, et meetmed 
võetakse võimalikult kiiresti vastu;

Or. en

Muudatusettepanek 126
Lara Wolters

Resolutsiooni ettepanek



AM\1223505ET.docx 77/134 PE680.810v01-00

ET

Punkt 79 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

79b. märgib, et töötajad, kes on 
töötanud liidu institutsioonides vähem kui 
10 aastat, ei saa liidu pensioni taotleda, 
vaid peavad oma sissemaksed üle kandma 
teise fondi, mis vastab parlamendi 
reeglitele fondi tüübi ja vanuse osas, 
millal väljamakseid võib saada; märgib, et 
paljud briti registreeritud assistendid ei 
ole saanud kanda sissemakseid üle 
Ühendkuningriigi pensionifondidesse, mis 
parlamendi hinnangul ei vasta seatud 
nõuetele; palub peasekretäril seda 
küsimust kiiresti uurida, et tagada, et 
kõikidel töötajatel oleks oma 
sissemaksetele juurdepääs;

Or. en

Muudatusettepanek 127
Lara Wolters, Agnes Jongerius

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 79 c (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

79c. tuletab meelde, et on nõudnud 
selliste õigusaktide kehtestamist liidus, 
mis annaksid töötajale õiguse negatiivsete 
tagajärgedeta digitaalselt tööst lahti 
ühenduda; palub parlamendil seda 
põhimõtet ka endale kohalduvalt 
edendada ja rakendada;

Or. en

Muudatusettepanek 128
Isabel García Muñoz

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 80
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

80. peab murettekitavaks pikaajalisel 
haiguslehel olevate töötajate arvu; kardab, 
et osad neist juhtumitest võivad olla 
tingitud ülekoormusest või halvast töö- ja 
eraelu tasakaalust; palub administratsioonil 
toimida töötajate suhtes ennetavalt, hinnata 
hoolikalt nende töökoormust ja tagada 
ülesannete tasakaalustatud jagunemine; 
peab kiiduväärseks 2018. aastal käivitatud 
DG PERSi kampaaniat „Mind Matters“, 
mille eesmärk on suurendada teadlikkust 
vaimse tervisega seotud küsimustest ning 
võidelda nendega seotud häbimärgistamise 
vastu; nõuab tungivalt, et parlament 
hindaks töökeskkonnas esinevaid 
psühholoogilisi ohtusid ning koostaks 
nende kõrvaldamiseks või nende kahjuliku 
mõju leevendamiseks sihipärased 
tegevuskavad; nõuab kohaldatavate 
eeskirjade ümberhindamist, et kiirendada 
pikaajalisel haiguspuhkusel viibijate 
asemele asendajate palkamist;

80. peab murettekitavaks pikaajalisel 
haiguslehel olevate töötajate arvu; kardab, 
et osad neist juhtumitest võivad olla 
tingitud ülekoormusest või halvast töö- ja 
eraelu tasakaalust; palub administratsioonil 
toimida töötajate suhtes ennetavalt, hinnata 
hoolikalt nende töökoormust ja tagada 
ülesannete tasakaalustatud jagunemine; 
rõhutab sellega seoses mõistliku 
töögraafiku olulisust ja väljaspool 
tööaega läbiviidavate koosolekute 
vältimise vajalikkust, mis takistaksid 
parlamendiliikmetel ja töötajatel säilitada 
töö ja eraelu vahelist tasakaalu; peab 
kiiduväärseks 2018. aastal käivitatud DG 
PERSi kampaaniat „Mind Matters“, mille 
eesmärk on suurendada teadlikkust vaimse 
tervisega seotud küsimustest ning võidelda 
nendega seotud häbimärgistamise vastu; 
nõuab tungivalt, et parlament hindaks 
töökeskkonnas esinevaid psühholoogilisi 
ohtusid ning koostaks nende 
kõrvaldamiseks või nende kahjuliku mõju 
leevendamiseks sihipärased tegevuskavad; 
nõuab kohaldatavate eeskirjade 
ümberhindamist, et kiirendada pikaajalisel 
haiguspuhkusel viibijate asemele 
asendajate palkamist;

Or. en

Muudatusettepanek 129
Matteo Adinolfi, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 80

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

80. peab murettekitavaks pikaajalisel 
haiguslehel olevate töötajate arvu; kardab, 
et osad neist juhtumitest võivad olla 
tingitud ülekoormusest või halvast töö- ja 
eraelu tasakaalust; palub administratsioonil 

80. peab äärmiselt murettekitavaks 
pikaajalisel haiguslehel olevate töötajate 
arvu; kardab, et osad neist juhtumitest 
võivad olla tingitud ülekoormusest või 
halvast töö- ja eraelu tasakaalust; palub 
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toimida töötajate suhtes ennetavalt, hinnata 
hoolikalt nende töökoormust ja tagada 
ülesannete tasakaalustatud jagunemine; 
peab kiiduväärseks 2018. aastal käivitatud 
DG PERSi kampaaniat „Mind Matters“, 
mille eesmärk on suurendada teadlikkust 
vaimse tervisega seotud küsimustest ning 
võidelda nendega seotud häbimärgistamise 
vastu; nõuab tungivalt, et parlament 
hindaks töökeskkonnas esinevaid 
psühholoogilisi ohtusid ning koostaks 
nende kõrvaldamiseks või nende kahjuliku 
mõju leevendamiseks sihipärased 
tegevuskavad; nõuab kohaldatavate 
eeskirjade ümberhindamist, et kiirendada 
pikaajalisel haiguspuhkusel viibijate 
asemele asendajate palkamist;

administratsioonil toimida töötajate suhtes 
ennetavalt, hinnata hoolikalt nende 
töökoormust ja tagada ülesannete 
tasakaalustatud jagunemine; peab 
kiiduväärseks 2018. aastal käivitatud DG 
PERSi kampaaniat „Mind Matters“, mille 
eesmärk on suurendada teadlikkust vaimse 
tervisega seotud küsimustest ning võidelda 
nendega seotud häbimärgistamise vastu; 
nõuab tungivalt, et parlament hindaks 
töökeskkonnas esinevaid psühholoogilisi 
ohtusid ning koostaks nende 
kõrvaldamiseks või nende kahjuliku mõju 
leevendamiseks sihipärased tegevuskavad; 
nõuab tungivalt, et parlament jälgiks 
pikaajaliste haiguspuhkuste kasutamist, et 
vältida väärkohtlemist ja põhjendamata 
puudumist töölt, nõuab kohaldatavate 
eeskirjade ümberhindamist, et kiirendada 
pikaajalisel haiguspuhkusel viibijate 
asemele asendajate palkamist;

Or. en

Muudatusettepanek 130
Daniel Freund
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Katalin Cseh, Ramona Strugariu

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 80

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

80. peab murettekitavaks pikaajalisel 
haiguslehel olevate töötajate arvu; kardab, 
et osad neist juhtumitest võivad olla 
tingitud ülekoormusest või halvast töö- ja 
eraelu tasakaalust; palub administratsioonil 
toimida töötajate suhtes ennetavalt, hinnata 
hoolikalt nende töökoormust ja tagada 
ülesannete tasakaalustatud jagunemine; 
peab kiiduväärseks 2018. aastal käivitatud 
DG PERSi kampaaniat „Mind Matters“, 
mille eesmärk on suurendada teadlikkust 
vaimse tervisega seotud küsimustest ning 
võidelda nendega seotud häbimärgistamise 

80. on sügavalt mures pikaajalisel 
haiguspuhkusel olevate töötajate arvu 
pärast ja tunneb muret, et mõned neist 
juhtumitest võivad olla tingitud 
ülekoormusest või halvast töö- ja eraelu 
tasakaalust; palub administratsioonil ja 
fraktsioonide juhtkondadel toimida 
töötajate suhtes ennetavalt, hinnata 
hoolikalt nende töökoormust ja tagada 
ülesannete tasakaalustatud jagunemine, 
peab kiiduväärseks 2018. aastal käivitatud 
DG PERSi kampaaniat „Mind Matters“, 
mille eesmärk on suurendada teadlikkust 
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vastu; nõuab tungivalt, et parlament 
hindaks töökeskkonnas esinevaid 
psühholoogilisi ohtusid ning koostaks 
nende kõrvaldamiseks või nende kahjuliku 
mõju leevendamiseks sihipärased 
tegevuskavad; nõuab kohaldatavate 
eeskirjade ümberhindamist, et kiirendada 
pikaajalisel haiguspuhkusel viibijate 
asemele asendajate palkamist;

vaimse tervisega seotud küsimustest ning 
võidelda nendega seotud häbimärgistamise 
vastu; nõuab tungivalt, et parlament ja 
fraktsioonide juhtkonnad hindaks 
töökeskkonnas esinevaid psühholoogilisi 
ohtusid ning koostaks nende 
kõrvaldamiseks või nende kahjuliku mõju 
leevendamiseks sihipärased tegevuskavad; 
nõuab kohaldatavate eeskirjade 
ümberhindamist, et kiirendada pikaajalisel 
haiguspuhkusel viibijate asemele 
asendajate palkamist;

Or. en

Muudatusettepanek 131
Isabel García Muñoz

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 80 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

80a. rõhutab tungivat vajadust vaadata 
uuesti üle juhatuse otsus, millega 
määratakse kindlaks komisjonide 
kategooriad seadusandliku töökoormuse 
alusel, et arvesse oleks võetud ka nende 
eelarvega seotud töö; märgib, et praegusel 
olukorral on eriti negatiivne mõju 
eelarvekontrollikomisjonile, millel on 
eelarve täitmisele heakskiidu andmise 
menetluse tõttu suur töökoormus, kuid 
mille seadusandlik töökoormus on väike; 
julgustab parlamendi administratsiooni 
täiendavalt mõtlema olukorra 
parandamiseks uuenduslikele 
lahendustele;

Or. en

Muudatusettepanek 132
Gilles Boyer, Pierre Karleskind, Alin Mituța, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, 
Katalin Cseh, Martina Dlabajová
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 80 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

80a. palub peasekretäril leida lahendus 
asjaolule, et registreeritud assistentide 
palgad võivad minna üksnes Belgia 
pangakontodele, mis on vastuolus ühtse 
raha- ja makseliidu ideega;

Or. en

Muudatusettepanek 133
Lara Wolters, Karen Melchior, Damian Boeselager, Daniel Freund, Claudia Gamon, 
Svenja Hahn, Irena Joveva, Sara Cerdas, Josianne Cutajar, Moritz Körner, Nicolae 
Ştefănuță, Sven Simon, Brando Benifei

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 81

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

81. peab kiiduväärseks töö- ja eraelu 
paremat tasakaalu toetavate meetmete 
väljatöötamist, sh parlamendi töötajatele 
pakutavate kaugtöö võimaluste laiendamist 
ja tööheaolu edendavaid meetmeid; juhib 
siiski tähelepanu sellele, et parlamendi 
ruumides füüsiliselt kohal viibimisel on 
oma eelised;

81. peab kiiduväärseks töö- ja eraelu 
paremat tasakaalu toetavate meetmete 
väljatöötamist, sh parlamendi töötajatele 
pakutavate kaugtöö võimaluste laiendamist 
ja tööheaolu edendavaid meetmeid; juhib 
siiski tähelepanu sellele, et parlamendi 
ruumides füüsiliselt kohal viibimisel on 
oma eelised; rõhutab kaugtöö 
korraldamise ja internetihääletamise 
panust parlamendi süsinikujalajälje 
edasisse vähendamisse; rõhutab vajadust, 
et parlamendi töötajatele ja 
parlamendiliikmetele oleks antud 
võimalus jätkata nii nn 
hübriidkoosolekute pidamist kui ka 
internetihääletuste läbiviimist; kutsub 
juhatust üles jätkama vahendite 
pakkumist sellise korra hõlbustamiseks 
tulevikus;

Or. en
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Muudatusettepanek 134
Isabel García Muñoz

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 82

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

82. toetab soolise võrdõiguslikkuse ja 
mitmekesisuse tegevuskava 2014–2019 
meetmete jätkuvat rakendamist ning ka 
juhatuse poolt 3. aprillil 2019 vastu võetud 
dokumendi „Diversities other than gender 
in the Parliament’s Secretariat – state of 
play and roadmap“ (parlamendi 
peasekretariaadis lisaks soolisele 
mitmekesisusele esineva mitmekesisuse 
olukorra ja edasise tegevuskava kohta) 
meetmete edasist rakendamist;

82. toetab soolise võrdõiguslikkuse ja 
mitmekesisuse tegevuskava 2014–2019 
meetmete jätkuvat rakendamist; rõhutab 
parema soolise tasakaalu tähtsust kõigil 
tasanditel, sealhulgas peadirektorite 
tasandil; toetab ka juhatuse poolt 3. aprillil 
2019 vastu võetud dokumendi „Diversities 
other than gender in the Parliament’s 
Secretariat – state of play and roadmap“ 
(parlamendi peasekretariaadis lisaks 
soolisele mitmekesisusele esineva 
mitmekesisuse olukorra ja edasise 
tegevuskava kohta) meetmete edasist 
rakendamist; rõõmustab eelkõige selle üle, 
et 2020. aastal loodi parlamendis kaks 
kontaktpunkti, üks LGBTI+ ja teine 
rassilise diskrimineerimise küsimustega 
seoses, mida mõlemat haldab personali 
peadirektoraadi võrdsuse, kaasamise ja 
mitmekesisuse üksus;

Or. en

Muudatusettepanek 135
Katalin Cseh, Ramona Strugariu, Daniel Freund

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 82 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

82a. taunib asjaolu, et puudub süsteem, 
mille abil saaksid rasedus- ja 
sünnituspuhkusel või pikaajalisel 
haiguspuhkusel viibivad 
parlamendiliikmed jätkata töötamist 
ajutiselt kaugtöö vormis; on arvamusel, et 
sellise võimaluse puudumine on 
põhimõtteliselt vastuolus liidu 
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põhiväärtustega, sest saadab signaali, et 
naiskandidaadi poolt hääletamisega võib 
kaasneda ajutine esindatuse puudumine; 
nõuab seetõttu, tuginedes COVID-
19 pandeemia ajal saadud kogemustele, 
hübriidse töömeetodi väljaarendamist, mis 
võimaldaks rasedus- ja sünnituspuhkusel 
või pikaajalisel haiguspuhkusel viibivatel 
parlamendiliikmetel osaleda koosolekutel 
ja soovi korral hääletada interneti kaudu;

Or. en

Muudatusettepanek 136
Lara Wolters

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 82 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

82a. taunib asjaolu, et rasedus- ja 
sünnituspuhkusel olevaid 
parlamendiliikmeid ei saa asendada; on 
arvamusel, et see on põhimõtteliselt 
vastuolus liidu põhiväärtustega, sest viitab 
sellele, et naiskandidaadi poolt 
hääletamisega võib kaasneda ajutine 
esindatuse puudumine; on arvamusel, et 
lahendamata on probleem, et täiskogu 
istungitel ja parlamendi komisjonides 
(tavalistes tingimustes) ei ole võimalik 
hääletada, kui parlamendiliige viibib ema- 
või vanemapuhkusel, hooldaja puhkusel, 
pikaajalisel haiguspuhkusel või eemal 
vääramatu jõu tõttu; palub nõukogul 
olukorra parandamiseks muuta otsestel ja 
üldistel valimistel Euroopa Parlamendi 
liikmete valimist käsitleva akti (Euroopa 
Parlamendi valimiste akt) artiklit 6; palub 
juhatusel vastavalt kodukorda muuta;

Or. en

Muudatusettepanek 137
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Daniel Freund
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 82 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

82a. kahetseb asjaolu, et puudub 
süsteem, mis tagaks selle, et põhjendatud 
põhjusel ajutiselt eemalviibivad 
parlamendiliikmed, näiteks vanema- või 
pikaajalisel haiguspuhkusel viibivad 
parlamendiliikmed, saaksid jätkata oma 
põhiülesannete täitmist, eelkõige osaleda 
aruteludes ja hääletada; kutsub 
parlamenti üles lubama sellises olukorras 
olevatel parlamendiliikmetel täita oma 
põhiülesandeid, lubades neil näiteks 
ajutiselt osaleda eemalt või pakkudes 
võimalust määrata volitatud isik, kes 
asendab seda parlamendiliiget hääletuste 
ajal;

Or. en

Muudatusettepanek 138
Ádám Kósa

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 82 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

82a. tunneb heameelt parlamendi kahe 
positiivse tegevuskava üle, mille raames 
viimase kahe aasta jooksul on värvatud 12 
puudega lepingulist töötajat ja kaks 
puudega praktikanti;

Or. en

Muudatusettepanek 139
Daniel Freund
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ramona Strugariu

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 83

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

83. toetab 2019. aastal alustatud 
teadlikkuse tõstmise kampaaniat, mille 
eesmärk on nulltolerantsi saavutamine 
töökohal toimuva ahistamise suhtes; 
märgib, et parlamendis kehtib kõigil 
tasanditel, sh parlamendiliikmete, töötajate 
ja registreeritud assistentide puhul töökohal 
toimuva ahistamise suhtes täielik 
nulltolerantsi poliitika; märgib, et pärast 
2019. aasta valimisi pidid kõik 
parlamendiliikmed allkirjastama 
deklaratsiooni, millega nad kohustusid 
täitma 2019. aasta jaanuaris parlamendi 
kodukorrale lisatud Euroopa Parlamendi 
liikme ülesannete täitmisel sobiliku 
käitumise juhendit; peab siiski 
kahetsusväärseks, et 2019. aastal avati 
kümme uut ahistamisjuhtumit, millest neli 
olid seotud seksuaalse ahistamisega;

83. toetab 2019. aastal alustatud 
teadlikkuse tõstmise kampaaniat, mille 
eesmärk on nulltolerantsi saavutamine 
töökohal toimuva ahistamise suhtes; 
märgib, et parlamendis kehtib kõigil 
tasanditel, sh parlamendiliikmete, töötajate 
ja registreeritud assistentide puhul töökohal 
toimuva ahistamise suhtes täielik 
nulltolerantsi poliitika; märgib, et pärast 
2019. aasta valimisi pidid kõik 
parlamendiliikmed allkirjastama 
deklaratsiooni, millega nad kohustusid 
täitma 2019. aasta jaanuaris parlamendi 
kodukorrale lisatud Euroopa Parlamendi 
liikme ülesannete täitmisel sobiliku 
käitumise juhendit; peab siiski 
kahetsusväärseks, et 2019. aastal avati 
kümme uut ahistamisjuhtumit, millest neli 
olid seotud seksuaalse ahistamisega; 
kahetseb sellega seoses sügavalt, et 
juhatus on keeldunud mitmel korral 
rakendamast täiskogu tahet1a korraldada 
kõigile töötajatele ja parlamendiliikmetele 
kohustuslikult ahistamisvastaseid 
koolitusi; nõuab tungivalt, et juhatus 
täidaks selle taotluse viivitamata;
_________________
1a Euroopa Parlamendi 14. mai 
2020. aasta resolutsioon koos 
tähelepanekutega, mis on Euroopa Liidu 
2018. aasta üldeelarve täitmisele 
heakskiidu andmist käsitleva otsuse 
lahutamatu osa, § 115; Euroopa 
Parlamendi 26. oktoobri 2017. aasta 
resolutsioon seksuaalse ahistamise ja 
väärkohtlemise vastase võitluse kohta 
Euroopa Liidus, § 17.

Or. en
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Muudatusettepanek 140
Petri Sarvamaa, Monika Hohlmeier, Tomáš Zdechovský

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 83

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

83. toetab 2019. aastal alustatud 
teadlikkuse tõstmise kampaaniat, mille 
eesmärk on nulltolerantsi saavutamine 
töökohal toimuva ahistamise suhtes; 
märgib, et parlamendis kehtib kõigil 
tasanditel, sh parlamendiliikmete, töötajate 
ja registreeritud assistentide puhul töökohal 
toimuva ahistamise suhtes täielik 
nulltolerantsi poliitika; märgib, et pärast 
2019. aasta valimisi pidid kõik 
parlamendiliikmed allkirjastama 
deklaratsiooni, millega nad kohustusid 
täitma 2019. aasta jaanuaris parlamendi 
kodukorrale lisatud Euroopa Parlamendi 
liikme ülesannete täitmisel sobiliku 
käitumise juhendit; peab siiski 
kahetsusväärseks, et 2019. aastal avati 
kümme uut ahistamisjuhtumit, millest neli 
olid seotud seksuaalse ahistamisega;

83. toetab 2019. aastal alustatud 
teadlikkuse tõstmise kampaaniat, mille 
eesmärk on nulltolerantsi saavutamine 
töökohal toimuva ahistamise suhtes; 
märgib, et parlamendis kehtib kõigil 
tasanditel, sh parlamendiliikmete, töötajate 
ja registreeritud assistentide puhul töökohal 
toimuva ahistamise suhtes täielik 
nulltolerantsi poliitika; märgib, et pärast 
2019. aasta valimisi pidid kõik 
parlamendiliikmed allkirjastama 
deklaratsiooni, millega nad kohustusid 
täitma 2019. aasta jaanuaris parlamendi 
kodukorrale lisatud Euroopa Parlamendi 
liikme ülesannete täitmisel sobiliku 
käitumise juhendit; peab siiski 
kahetsusväärseks, et 2019. aastal avati 
kümme uut ahistamisjuhtumit, millest neli 
olid seotud seksuaalse ahistamisega; 
tunneb heameelt selle üle, et parlament 
pakub parlamendiliikmetele 
vabatahtlikkuse koolitust väärikuse ja 
austuse kohta töökohal, et olla teistele 
eeskujuks;

Or. en

Muudatusettepanek 141
Isabel García Muñoz

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 83

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

83. toetab 2019. aastal alustatud 
teadlikkuse tõstmise kampaaniat, mille 
eesmärk on nulltolerantsi saavutamine 
töökohal toimuva ahistamise suhtes; 

83. toetab 2019. aastal alustatud 
teadlikkuse tõstmise kampaaniat, mille 
eesmärk on nulltolerantsi saavutamine 
töökohal toimuva ahistamise suhtes; 
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märgib, et parlamendis kehtib kõigil 
tasanditel, sh parlamendiliikmete, töötajate 
ja registreeritud assistentide puhul töökohal 
toimuva ahistamise suhtes täielik 
nulltolerantsi poliitika; märgib, et pärast 
2019. aasta valimisi pidid kõik 
parlamendiliikmed allkirjastama 
deklaratsiooni, millega nad kohustusid 
täitma 2019. aasta jaanuaris parlamendi 
kodukorrale lisatud Euroopa Parlamendi 
liikme ülesannete täitmisel sobiliku 
käitumise juhendit; peab siiski 
kahetsusväärseks, et 2019. aastal avati 
kümme uut ahistamisjuhtumit, millest neli 
olid seotud seksuaalse ahistamisega;

märgib, et parlamendis kehtib kõigil 
tasanditel, sh parlamendiliikmete, töötajate 
ja registreeritud assistentide puhul töökohal 
toimuva ahistamise suhtes täielik 
nulltolerantsi poliitika; märgib, et pärast 
2019. aasta valimisi pidid kõik 
parlamendiliikmed allkirjastama 
deklaratsiooni, millega nad kohustusid 
täitma 2019. aasta jaanuaris parlamendi 
kodukorrale lisatud Euroopa Parlamendi 
liikme ülesannete täitmisel sobiliku 
käitumise juhendit; peab siiski 
kahetsusväärseks, et kõigi töötajate ja 
parlamendiliikmete ennetuskoolitus ei ole 
endiselt kohustuslik; on mures, et 
2019. aastal avati kümme uut 
ahistamisjuhtumit, millest neli olid seotud 
seksuaalse ahistamisega;

Or. en

Muudatusettepanek 142
Katalin Cseh, Ramona Strugariu, Daniel Freund

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 83

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

83. toetab 2019. aastal alustatud 
teadlikkuse tõstmise kampaaniat, mille 
eesmärk on nulltolerantsi saavutamine 
töökohal toimuva ahistamise suhtes; 
märgib, et parlamendis kehtib kõigil 
tasanditel, sh parlamendiliikmete, töötajate 
ja registreeritud assistentide puhul töökohal 
toimuva ahistamise suhtes täielik 
nulltolerantsi poliitika; märgib, et pärast 
2019. aasta valimisi pidid kõik 
parlamendiliikmed allkirjastama 
deklaratsiooni, millega nad kohustusid 
täitma 2019. aasta jaanuaris parlamendi 
kodukorrale lisatud Euroopa Parlamendi 
liikme ülesannete täitmisel sobiliku 
käitumise juhendit; peab siiski 
kahetsusväärseks, et 2019. aastal avati 
kümme uut ahistamisjuhtumit, millest neli 

83. toetab 2019. aastal alustatud 
teadlikkuse tõstmise kampaaniat, mille 
eesmärk on nulltolerantsi saavutamine 
töökohal toimuva ahistamise suhtes; 
märgib, et parlamendis kehtib kõigil 
tasanditel, sh parlamendiliikmete, töötajate 
ja registreeritud assistentide puhul töökohal 
toimuva ahistamise suhtes täielik 
nulltolerantsi poliitika; märgib, et pärast 
2019. aasta valimisi pidid kõik 
parlamendiliikmed allkirjastama 
deklaratsiooni, millega nad kohustusid 
täitma 2019. aasta jaanuaris parlamendi 
kodukorrale lisatud Euroopa Parlamendi 
liikme ülesannete täitmisel sobiliku 
käitumise juhendit; peab siiski 
kahetsusväärseks, et 2019. aastal avati 
kümme uut ahistamisjuhtumit, millest neli 
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olid seotud seksuaalse ahistamisega; olid seotud seksuaalse ahistamisega; nõuab 
kohustuslike koolituste läbiviimist 
parlamendiliikmetele ja töötajatele;

Or. en

Muudatusettepanek 143
Katalin Cseh, Ramona Strugariu, Daniel Freund

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 83 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

83a. on arvamusel, et parlament peaks 
pakkuma imetavatele emadele põhilisi 
mugavusi töökohal, eelkõige aega ja 
privaatset ruumi, mis ei oleks vannituba;

Or. en

Muudatusettepanek 144
Daniel Freund
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Ramona Strugariu

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 84

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

84. on teadlik asjaolust, et 2019. aastal 
oli Euroopa Pettustevastases Ametis 
pooleli 38 parlamendiga seotud uurimist, 
mille teemad ulatusid hüvitiste 
nõuetekohasest kasutamisest ja töötajate 
käitumisest kuni Euroopa tasandi 
poliitiliste struktuuride rahastamiseni; juhib 
tähelepanu tõigale, et 2019. aastal lõpetati 
14 juhtumi käsitlemine;

84. on teadlik asjaolust, et 2019. aastal 
oli Euroopa Pettustevastases Ametis 
pooleli 38 parlamendiga seotud uurimist, 
mille teemad ulatusid hüvitiste 
nõuetekohasest kasutamisest ja töötajate 
käitumisest kuni Euroopa tasandi 
poliitiliste struktuuride rahastamiseni; juhib 
tähelepanu tõigale, et 2019. aastal lõpetati 
14 juhtumi käsitlemine; väljendab oma 
tugevat muret juhtumite suure arvu 
pärast; palub parlamenditeenistustel viia 
läbi need juhtumid põhjustanud finants-, 
õigus-, eetika- ja terviklikkusriskide 
põhjalik analüüs ning teha ettepanek 
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ennetusmeetmete võtmiseks, et selliseid 
juhtumeid ei korduks;

Or. en

Muudatusettepanek 145
Isabel García Muñoz, Lara Wolters

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 84

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

84. on teadlik asjaolust, et 2019. aastal 
oli Euroopa Pettustevastases Ametis 
pooleli 38 parlamendiga seotud uurimist, 
mille teemad ulatusid hüvitiste 
nõuetekohasest kasutamisest ja töötajate 
käitumisest kuni Euroopa tasandi 
poliitiliste struktuuride rahastamiseni; juhib 
tähelepanu tõigale, et 2019. aastal lõpetati 
14 juhtumi käsitlemine;

84. peab kahetsusväärseks, et 
2019. aastal oli Euroopa Pettustevastases 
Ametis pooleli 38 parlamendiga seotud 
uurimist, mille teemad ulatusid hüvitiste 
nõuetekohasest kasutamisest ja töötajate 
käitumisest kuni Euroopa tasandi 
poliitiliste struktuuride rahastamiseni; juhib 
tähelepanu tõigale, et 2019. aastal lõpetati 
14 juhtumi käsitlemine;

Or. en

Muudatusettepanek 146
Daniel Freund
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Juan Fernando López Aguilar, Peter Pollák, Alice Kuhnke, Ramona Strugariu, Katalin 
Cseh, Heidi Hautala, Lara Wolters, Michal Šimečka, Fabio Massimo Castaldo

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 85

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

85. peab kiiduväärseks, et parlamendis 
ei registreeritud 2019. aastal ühtegi 
rikkumisest teatamise juhtumit;

85. märgib, et parlamendis ei 
registreeritud 2019. aastal ühtegi 
rikkumisest teatamise juhtumit; tuletab 
meelde, et rikkumistest teatamise 
eeskirjad kehtivad ainult töötajate kohta, 
kuid ei laiene registreeritud ega 
kohalikele assistentidel ning praegused 
eeskirjad ei taga sellistes olukordades 
piisavat töötajate kaitset; kutsub 
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peasekretäri ja juhatust üles töötama välja 
rikkumistest teavitamise igakülgsed 
eeskirjad ja ohutud protseduurid, mis 
kehtiksid kõigi parlamendi töötajate 
kategooriate jaoks; kordab oma üleskutset 
parlamendile, et kohandada omaenda 
personalieeskirjades sisalduvad 
sisereeglid täielikult vastavaks direktiivile 
(EL) 2019/19371a, sealhulgas luua 
turvalised aruandluskanalid; nõuab 
lisaks, et parlament tagaks rikkumisest 
teatajatele samasuguse kaitse kui 
ahistamise ohvritele, sealhulgas 
rikkumisest teatajate kaitsega tegeleva 
nõuandekomitee loomise; kordab oma 
nõuet korraldada teavituskampaaniad ja 
kohustuslik koolitus kõigi 
parlamenditöötajate kategooriate, 
sealhulgas otseste juhtide jaoks, et 
suurendada parlamenditöötajate 
teadlikkust rikkumisest teatajate kaitsmise 
ja personalieeskirjade kohase kohustuse 
kohta teatada ebaseaduslikust tegevusest 
või halduslikust omavolist;
_________________
1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
23. oktoobri 2019. aasta direktiiv 
(EL) 2019/1937 liidu õiguse rikkumisest 
teavitavate isikute kaitse kohta 
(ELT L 305, 26.11.2019, lk 170).

Or. en

Muudatusettepanek 147
Younous Omarjee

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 85

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

85. peab kiiduväärseks, et parlamendis 
ei registreeritud 2019. aastal ühtegi 
rikkumisest teatamise juhtumit;

85. märgib, et parlamendis ei 
registreeritud 2019. aastal ühtegi 
rikkumisest teatamise juhtumit;

Or. en
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Muudatusettepanek 148
Isabel García Muñoz

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 85 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

85b. on arvamusel, et rikkumisest 
teatajate kaitse on demokraatia 
lahutamatu osa ning ebaseadusliku 
tegevuse ja väärtegude ennetamisel ja 
tõkestamisel väga oluline; tuletab meelde, 
et muu hulgas on registreeritud 
assistendid oma töölepingu tõttu 
haavatavas seisundis; võtab murelikult 
teadmiseks peasekretäri tõdemuse, et 
„rikkumisest teatamise reegleid 
kohaldatakse ka registreeritud assistentide 
suhtes, kuid parlament ei saa tagada 
tööhõivekaitset“, kuna nad on sõltuvad 
oma konkreetsest parlamendiliikmest; 
kutsub peasekretäri üles võtma seda 
tegurit arvesse, kui registreeritud 
assistendid tegutsevad rikkumisest 
teatajatena, ning otsima ja laiendama 
parlamendi poolt registreeritud 
assistentidest tagakiusamise ohvritele 
antud lepingukaitse võimalusi ka 
rikkumisest teatajatena tegutsevatele 
registreeritud assistentidele;

Or. en

Muudatusettepanek 149
Younous Omarjee

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 85 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

85a. on arvamusel, et rikkumisest 
teatajate kaitse on demokraatia 
lahutamatu osa ning ebaseadusliku 
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tegevuse ja väärtegude ennetamisel ja 
tõkestamisel väga oluline; tuletab meelde, 
et muu hulgas on registreeritud 
assistendid oma töölepingu tõttu 
haavatavas seisundis; võtab murelikult 
teadmiseks peasekretäri tõdemuse, et 
rikkumisest teatamise reegleid 
kohaldatakse ka registreeritud assistentide 
suhtes, kuid parlament ei saa tagada 
tööhõivekaitset, kuna nad sõltuvad oma 
konkreetsest parlamendiliikmest; kutsub 
peasekretäri üles võtma seda spetsiifilisust 
arvesse, kui registreeritud assistendid 
tegutsevad rikkumisest teatajatena, ning 
otsima ja laiendama parlamendi poolt 
registreeritud assistentidest tagakiusamise 
ohvritele antud lepingukaitse võimalusi 
ka rikkumisest teatajatena tegutsevatele 
registreeritud assistentidele;

Or. en

Muudatusettepanek 150
Petri Sarvamaa, Monika Hohlmeier, Tomáš Zdechovský

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 85 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

85a. kutsub parlamenti üles kohanda 
omaenda personalieeskirjades sisalduvad 
sisereeglid täielikult vastavaks hiljuti 
vastu võetud direktiivile (EL) 2019/19371a, 
sealhulgas luues turvalised 
aruandluskanalid; märgib lisaks, et 
rikkumisest teatajad väärivad korralikku 
kaitset, sarnaselt ahistamise ohvritele; 
nõuab, et parlament suurendaks 
võimalusel parlamendi töötajate 
teadlikkust rikkumisest teatajate kaitse 
kohta;
_________________
1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
23. oktoobri 2019. aasta direktiiv 
(EL) 2019/1937 liidu õiguse rikkumisest 
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teavitavate isikute kaitse kohta 
(ELT L 305, 26.11.2019, lk 17).

Or. en

Muudatusettepanek 151
Isabel García Muñoz

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 85 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

85a. kordab oma üleskutset, et 
parlamendi administratsioon pakuks 
võimalikult varakult järgmise parlamendi 
ametiaja jooksul eelkõige uutele 
registreeritud assistentidele võimalikult 
vara kohustuslikke koolituskursusi ja 
väljaandeid, eelkõige majandus- ja 
haldusalaste küsimuste kohta 
(lähetuskorraldused, arstlikud 
läbivaatused, akrediteerimine, 
parkimiskleebised, külastusrühmad, 
näitused jne), et hoida ära süsteemseid 
vigu, mis takistavad registreeritud 
assistente hõlmavate haldusmenetluste 
sujuvat läbiviimist; rõhutab sellega seoses 
parlamendikomisjonide töö tehnilise 
väljaõppe vajalikkust ning võimalust 
osaleda keelekursustel väljaspool tööaega;

Or. en

Muudatusettepanek 152
Monika Hohlmeier

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 86

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

86. peab kiiduväärseks, et parlamendi 
iseteenindussööklas hakati pakkuma 
suuremat ja keskkonnasõbralikumat 

86. peab kiiduväärseks, et parlamendi 
iseteenindussööklas hakati pakkuma 
suuremat ja keskkonnasõbralikumat 
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toiduvalikut; märgib, et Brüsseli, 
Strasbourgi ja Luxembourgi peamistesse 
toitlustuskohtadesse paigutati klientide 
rahulolu uurimiseks terminalid („Happy or 
Not“ terminalid), mille eesmärk on teha 
kindlaks muutmist ja parandamist vajavad 
paigad; märgib, et terminalid on näidanud 
Kohli ja Martensi hoonete 
toitlustusteenuste pidevat ja kindlat 
paranemist, ent Spinelli ja Paul-Henri 
Spaaki hoonetes ei olda teenustega nii 
rahul; nõuab muudatuste tegemist, et 
vastata klientide vajadustele;

toiduvalikut; märgib, et Brüsseli, 
Strasbourgi ja Luxembourgi peamistesse 
toitlustuskohtadesse paigutati klientide 
rahulolu uurimiseks terminalid („Happy or 
Not“ terminalid), mille eesmärk on teha 
kindlaks muutmist ja parandamist vajavad 
paigad; märgib, et terminalid on näidanud 
Kohli ja Martensi hoonete 
toitlustusteenuste pidevat ja kindlat 
paranemist, ent Spinelli ja Paul-Henri 
Spaaki hoonetes ei olda teenustega nii 
rahul; nõuab muudatuste tegemist, et 
vastata klientide vajadustele; tunneb muret 
selle pärast, et mittetaimetoitlaste eined 
maksavad sageli rohkem kui 
taimetoitlaste eined; nõuab, et kõikides 
sööklates oleks leti kõrval piisavalt 
nähtavad allergiamenüüd ja igas sööklas 
pakutaks üht gluteenivaba sööki päevas;

Or. en

Muudatusettepanek 153
Daniel Freund
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Katalin Cseh

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 86

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

86. peab kiiduväärseks, et parlamendi 
iseteenindussööklas hakati pakkuma 
suuremat ja keskkonnasõbralikumat 
toiduvalikut; märgib, et Brüsseli, 
Strasbourgi ja Luxembourgi peamistesse 
toitlustuskohtadesse paigutati klientide 
rahulolu uurimiseks terminalid („Happy or 
Not“ terminalid), mille eesmärk on teha 
kindlaks muutmist ja parandamist vajavad 
paigad; märgib, et terminalid on näidanud 
Kohli ja Martensi hoonete 
toitlustusteenuste pidevat ja kindlat 
paranemist, ent Spinelli ja Paul-Henri 
Spaaki hoonetes ei olda teenustega nii 
rahul; nõuab muudatuste tegemist, et 

86. peab kiiduväärseks, et parlamendi 
iseteenindussööklas hakati pakkuma 
suuremat ja keskkonnasõbralikumat 
toiduvalikut, võttes sealhulgas kasutusele 
suuremas hulgas taimetoitlaste ja 
veganite jaoks mõeldud tooteid; märgib, et 
Brüsseli, Strasbourgi ja Luxembourgi 
peamistesse toitlustuskohtadesse paigutati 
klientide rahulolu uurimiseks terminalid 
(„Happy or Not“ terminalid), mille 
eesmärk on teha kindlaks muutmist ja 
parandamist vajavad paigad; märgib, et 
terminalid on näidanud Kohli ja Martensi 
hoonete toitlustusteenuste pidevat ja 
kindlat paranemist, ent Spinelli ja Paul-
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vastata klientide vajadustele; Henri Spaaki hoonetes ei olda teenustega 
nii rahul; nõuab muudatuste tegemist, et 
vastata klientide vajadustele;

Or. en

Muudatusettepanek 154
Lara Wolters, Isabel García Muñoz

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 86 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

86b. Väljavaade
rõhutab asjaolu, et COVID-19 kriis on 
nõudnud selliste otsuste tegemist, millel 
on otsene mõju parlamendi personalile, 
sealhulgas alltöövõtjatest ja 
vabakutselistele töötajatele; juhib sellega 
seoses muu hulgas tähelepanu otsusele 
sulgeda Euroopa Ajaloo Maja, Euroopa 
Elamuskeskused ja ELi bürood ning 
vabakutseliste tõlkide ning puhastus- ja 
toitlustustöötajate olukorra muutumisele; 
tunnistab, et praeguses COVID-19 
levimisega seotud olukorras peavad 
institutsioonid, sealhulgas parlament 
tegema otsuseid kiiresti ja 
bürokraatiavabalt, et vältida viiruse 
edasist levikut ja hoida oma töötajad 
tervena; kutsub parlamenti üles järgima 
oma iga otsuse puhul sotsiaalseid 
kohustusi, et vältida sissetulekute 
muutumist või neid kompenseerida, ning 
vältida igal juhul Euroopa Parlamendis 
töötavate isikute vallandamist 
koroonaviiruse tõttu;

Or. en

Muudatusettepanek 155
Lara Wolters, Isabel García Muñoz, Agnes Jongerius, Daniel Freund
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 86 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

86a. väljendab suurt muret 
parlamendiga sõlmitud kahe välise 
kontsessioonilepinguga seotud töötajate 
töötingimuste pärast, nimelt parlamendi 
koristus- ja restoranitöötajad, ning 
soovitab tungivalt, et DG INLO 
korraldaks sõltumatu uuringu selle kohta, 
kui rahul on oma töötingimustega need 
parlamendiga sõlmitud 
alltöövõtulepingute alusel töötavad 
töötajad, et tagada tööl austus ja väärikus; 
märgib, et sellise uuringu läbiviimist 
soovitati eelmises parlamendi eelarve 
täitmisele heakskiidu andmise aruandes, 
kuid sellele ei järgnenud järelmeetmeid; 
kordab seda soovitust ja nõuab tungivalt, 
et juhatus seda järgiks; nõuab parlamendi 
avalike hangete poliitika hindamist, et 
muuta kõigi alltöövõtu korras 
teenuseosutajate töötingimused 
läbipaistvamaks ja prognoositavamaks; 
palub parlamendil anda eelarve täitmisele 
heakskiidu andmise eest vastutavale 
institutsioonile selle hindamise 
tulemustest aru;

Or. en

Muudatusettepanek 156
Lara Wolters, Isabel García Muñoz, Agnes Jongerius, Marc Botenga, Alicia Homs Ginel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 86 c (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

86c. meenutab pettumusega 
parlamendi toitlustusteenistuses töötanud 
60 töötaja vallandamist 2021. aasta 
jaanuari seisuga; märgib, et vallandatud 
töötajaid teavitati vahetult enne 
2020. aasta jõule ja keset pandeemiat; 
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rõhutab, et osa vallandatud töötajatest oli 
parlamendi ruumides töötanud 
aastakümneid; tuletab meelde parlamendi 
korduvaid üleskutseid kogu liidus 
asuvatele ettevõtetele säilitada pandeemia 
ajal töötajate töökohad; nõuab tungivalt, 
et peasekretär vastaks viivitamata 355 
parlamendiliikme poolt allkirjastatult 
saadetud kirjale vallandamiste kohta; 
palub kaaluda, kas parlament saaks 
tagada nende töötajate töökindluse 
toitlustusteenuse asutusesisese pakkumise 
ja toitlustustöötajate otsepalkamise abil, 
järgides parlamendi autojuhtide head 
eeskuju;

Or. en

Muudatusettepanek 157
Isabel García Muñoz

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 86 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

86a. on mures välise toitlustusettevõtte 
poolt ajutiste ja teisi töötajaid asendavate 
töötajate suureneva kasutamise pärast 
ning selle mõju üle pakutavate teenuste 
kvaliteedile ning püsitöötajatele 
pakutavatele hüvedele, nende 
elukvaliteedile ja töötingimustele; mõistab 
hukka hiljutised massilised koondamised 
välises toitlustusettevõttes ja palub 
parlamendi administratsioonil leida 
lahendusi sotsiaaldialoogi raames;

Or. en

Muudatusettepanek 158
Younous Omarjee

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 86 d (uus)
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

86d. taunib ettevõtte COMPASS Group 
otsust vallandada 2021. aasta jaanuariks 
80 toitlustusteenust pakkunud töötajat; 
tunneb heameelt ettevõttega COMPASS 
Group peetud läbirääkimiste üle, mis 
vähendasid vallandamiste koguarvu 50-le, 
kuid väljendab täielikku rahulolematust, 
et töötajad siiski vallandati;

Or. en

Muudatusettepanek 159
Younous Omarjee

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 86 e (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

86e. peab 50 töötaja küsimuses osas 
langetatud radikaalse vallandamisotsuse 
osas saadud lahendust ebapiisavaks, nii 
nagu juhatuse 12. detsembri koosolekul 
mitu asepresidenti juba rõhutasid;

Or. en

Muudatusettepanek 160
Younous Omarjee

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 86 f (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

86f. tuletab meelde eeltingimust, mille 
parlament seadis kõigi töötajate 
töökohtade alleshoidmiseks, kui 
COMPASS parlamendiga lepingu 
allkirjastas; kutsub asjaomaseid 
parlamendi ametivõime üles uurima kõiki 
võimalikke alternatiivseid lahendusi, mis 
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tagaksid kõigi sööklatöötajate tööhõive; 
kutsub juhatust üldiselt üle vaatama 
parlamendi eksternaliseerimispoliitikat; 
tuletab meelde selles küsimuses enam kui 
300 parlamendiliikme poolt allkirjastatud 
kirja parlamendi presidendile ja 
peasekretärile;

Or. en

Muudatusettepanek 161
Daniel Freund
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Juan Fernando López Aguilar, Peter Pollák, Alice Kuhnke, Heidi Hautala, Lara 
Wolters, Michal Šimečka, Fabio Massimo Castaldo

Resolutsiooni ettepanek
Alapealkiri 15 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

Strasbourgis toimuvad täiskogu 
istungjärgud

Or. en

Muudatusettepanek 162
Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Raffaele Fitto, Joachim Stanisław 
Brudziński, Elżbieta Rafalska

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 86 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

86a. Parlamendi geograafiline 
hajutatus – üksainus asukoht

Or. en

Muudatusettepanek 163
Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Raffaele Fitto, Joachim Stanisław 
Brudziński, Elżbieta Rafalska
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 86 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

86b. tuletab meelde, et parlamendi 
valdav enamus on mitmes resolutsioonis 
toetanud parlamendi ühtainust asukohta, 
et tagada liidu maksumaksjate raha tõhus 
kasutamine;

Or. en

Muudatusettepanek 164
Markus Pieper, Petri Sarvamaa, Marian-Jean Marinescu

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 86 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

86a. tuletab meelde, et vastavalt 
Euroopa Liidu lepingule, eeskätt selle 
protokollile (nr 6) Euroopa Liidu 
institutsioonide asukoha kohta, mille järgi 
Euroopa Parlamendi asukoht on 
Strasbourgis, kus peetakse 12 igakuist 
täisistungjärku, sealhulgas 
eelarveistungjärk; rõhutab, et parlamendi 
tööd mõjutavad erakorralised asjaolud on 
oma olemuselt ajutised; rõhutab 
parlamendi tahet taastada aluslepingutel 
põhinev tavapärane toimimine niipea, kui 
olukord seda võimaldab; märgib, et 
püsivate muudatuste tegemine nõuaks 
aluslepingu muutmist, mille jaoks on 
tarvis ühehäälset otsust;

Or. en

Muudatusettepanek 165
Lara Wolters, Daniel Freund

Resolutsiooni ettepanek
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Punkt 86 d (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

86d. Üksainus asukoht
juhib tähelepanu hiljutisele parlamendi 
keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse 
komisjonile esitatud uuringule1a; rõhutab 
uuringu järeldust, et „süsinikdioksiidi 
neutraalsuse saavutamiseks on ilmne, et 
parlament peab kaaluma tegutsemist ühes 
kohas“; tuletab meelde, et parlament on 
oma 28. novembri 2019. aasta 
resolutsioonis1b võtnud kohustuse 
vähendada oma CO2 jalajälge; tuletab 
meelde, et samas resolutsioonis kuulutas 
parlament välja kliima- ja 
keskkonnaalase hädaolukorra; märgib, et 
Brüssel on parlamendi suurim 
tegevuskeskus, kus asuvad nõukogu ja 
komisjon, aga ka muud sidusrühmad, 
valitsusvälised organisatsioonid, 
kodanikuühiskonna organisatsioonid ja 
liikmesriikide esindused; on seetõttu 
seisukohal, et Strasbourgi säilitamine 
asukohana on jätkusuutmatu ja 
põhjendamatu;
_________________
1a 
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/
2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI
/DV/2020/11-
16/IPOL_STU2020652735_EN.pdf
1b 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/TA-9-2019-0078_ET.html

Or. en

Muudatusettepanek 166
Lara Wolters

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 86 e (uus)
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

86e. tuletab meelde, et enamus 
parlamendiliikmeid on korduvalt 
väljendanud arvamust, et igakuine 
kolimine Brüsselist Strasbourgi põhjustab 
liigseid finants-ja keskkonnakulusid, 
mida ei saa valijatele ja maksumaksjatele 
põhjendada; nõuab tungivalt, et 
liikmesriigid hindaksid, kas kohustus 
korraldada aastas teises töökohas 12 
parlamendi istungit on rahalisest, 
keskkonna- ja tervishoiualasest 
perspektiivist lähtudes muutunud 
üleilmses kontekstis mõistlik;

Or. en

Muudatusettepanek 167
Lara Wolters

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 86 f (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

86f. kordab, et COVID-19 kriis on 
vääramatu jõud, mis on sundinud 
Euroopa Parlamenti ära jätma 
märkimisväärse osa 2020. aasta 
parlamendi töökalendris esitatud 12 
Strasbourgi istungist; kinnitab, et kulukad 
kolimised Strasbourgi ei tohiks 
suurendada COVID-19 kriisist tingitud 
kulusid ja tervisemõjusid; nõuab 
tungivalt, et liikmesriigid, tehes erandi 
aluslepingutest, ei nõuaks 
kompenseerivate istungjärkude 
korraldamist Strasbourgis;

Or. en

Muudatusettepanek 168
Daniel Freund
fraktsiooni Verts/ALE nimel



AM\1223505ET.docx 103/134 PE680.810v01-00

ET

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 86 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

86a. juhib tähelepanu sellele, et 
üheainsa asukoha puudumisega 
kaasnevad lisakulud on vastuolus 
usaldusväärse finantsjuhtimise 
eelarvedistsipliini põhimõtetega; tuletab 
meelde, et parlamendi valdav enamus on 
mitmes resolutsioonis toetanud 
parlamendi ühtainust asukohta, et tagada 
liidu maksumaksjate raha tõhus 
kasutamine; märgib, et kontrollikoja 
hinnangul võib Strasbourgist Brüsselisse 
käimise ärakaotamine tuua kaasa 
114 miljoni euro suuruse kokkuhoiu 
aastas ja 616 miljoni euro suuruse 
ühekordse kokkuhoiu, kui Strasbourgi 
hooned võõrandatakse edukalt, või 
40 miljoni euro suuruse ühekordse kulu, 
kui neid ei võõrandata; märgib, et 
üksainus asukoht on saavutatav vaid 
aluslepingu ühehäälse muutmise korral; 
nõuab tungivalt, et ülemkogu võtaks 
parlamendi seisukoha teadmiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 169
Sabrina Pignedoli

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 86 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

86a. tuletab meelde, et parlamendi 
valdav enamus on mitmes resolutsioonis 
toetanud parlamendi ühtainust asukohta, 
et tagada liidu maksumaksjate raha tõhus 
kasutamine; nendib, et üksainus asukoht 
võiks aastas säästa umbes 114 miljonit 
eurot ning et Strasbourgi hoonete tõhusa 
müügi korral oleks võimalik säästa 
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616 miljonit eurot; märgib, et üksainus 
asukoht on saavutatav vaid aluslepingu 
ühehäälse muutmise korral; nõuab 
tungivalt, et nõukogu võtaks parlamendi 
seisukoha teadmiseks, võtaks endale 
vastutuse ja tegutseks asjakohaselt;

Or. it

Muudatusettepanek 170
Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Raffaele Fitto, Joachim Stanisław 
Brudziński, Elżbieta Rafalska

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 86 c (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

86c. märgib, et kontrollikoja hinnangul 
võib Strasbourgist Brüsselisse kolimine 
kaasa tuua 114 miljoni suuruse 
kokkuhoiu aastas;

Or. en

Muudatusettepanek 171
Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Raffaele Fitto, Joachim Stanisław 
Brudziński, Elżbieta Rafalska

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 86 d (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

86d. tuletab meelde, et Strasbourgi 
reisimisega kaasnevad lisakulud on 
vastuolus usaldusväärse finantsjuhtimise 
põhimõttega;

Or. en

Muudatusettepanek 172
Younous Omarjee
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 86 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

86a. kutsub esimeeste konverentsi ja 
juhatust uuesti üles veel kord kaaluma, 
kas registreeritud assistentidel võiks 
teatavatel tingimustel lubada saata 
parlamendiliikmeid parlamendi ametlikes 
delegatsioonides ja lähetustel, nagu 
mitmes heakskiitu saada soovinud 
resolutsioonis on juba taotletud; palub 
peasekretäril uurida, kuidas need 
lähetused mõjutaksid eelarvet ning millist 
korraldust ja logistikat need vajaksid;

Or. en

Muudatusettepanek 173
Isabel García Muñoz

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 86 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

86b. kordab oma nõudmist, et 
registreeritud assistendid saaksid 
Strasbourgi osaistungjärkudel osalevate 
koosseisuliste töötajatega võrdset 
päevaraha; võtab teadmiseks peasekretäri 
esitatud järelvastuse erinevate eeskirjade 
kohta, mis puudutavad parlamendi 
sekretariaadile ja registreeritud 
assistendile parlamendi kolme töökoha 
vahel teenistusreiside tegemise 
hüvitamist; nõuab oma nõudmise täitmist 
ja peasekretäri mainitud asjakohaste 
eeskirjade hilisemat muutmist;

Or. en

Muudatusettepanek 174
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Isabel García Muñoz, Lara Wolters

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 86 c (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

86c. väljendab veel kord muret 
parlamendiliikmete väidetava tava pärast 
kohustada registreeritud assistente 
minema lähetustele, eriti Strasbourgi, 
ilma lähetuskorralduseta ning 
lähetuskulude ja isegi sõidukulude 
hüvitamiseta; on arvamusel, et selline 
käitumine loob kuritarvitusvõimaluse: kui 
registreeritud assistendid reisivad ilma 
lähetuskorralduseta, peavad nad kulud ise 
katma ja neil puudub ka tööga seotud 
kindlustus; palub peasekretäril sellist 
väidetavat tava uurida ja sellest aasta 
lõpuks aru anda;

Or. en

Muudatusettepanek 175
Isabel García Muñoz, Lara Wolters

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 86 d (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

86d. kordab, et kutsub esimeeste 
konverentsi ja juhatust üles veel kord 
kaaluma, kas registreeritud assistentidel 
võiks teatavatel tingimustel, mida ei ole 
veel kehtestatud, lubada saata 
parlamendiliikmeid parlamendi ametlikes 
delegatsioonides ja lähetustel, nagu mitu 
parlamendiliiget on juba taotlenud; võtab 
teadmiseks hinnangulise finantsmõju, 
mille suurust peasekretär selgitas oma 
2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu 
andmise menetluse käigus antud 
järelvastuses, kuid nõuab selle võimalused 
piiratud laiendamist; soovitab uut arutelu 
juhatuse ja esimeeste konverentsi 
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tasandil;

Or. en

Muudatusettepanek 176
Younous Omarjee

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 86 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

86b. väljendab veel kord muret 
parlamendiliikmete väidetava tava pärast 
kohustada registreeritud assistente 
minema lähetustele, eriti Strasbourgi, 
ilma lähetuskorralduseta ning 
lähetuskulude ja isegi sõidukulude 
hüvitamiseta; on arvamusel, et selline 
käitumine loob võimaluse kuritarvitusteks 
– kui registreeritud assistendid reisivad 
ilma lähetuskorralduseta, peavad nad 
katma kulud oma vahenditest ja samuti 
puudub neil tööga seotud kindlustus; 
kordab oma üleskutset peasekretärile 
sellist väidetavat tava uurida ja sellest 
aasta lõpuks aru anda;

Or. en

Muudatusettepanek 177
Younous Omarjee

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 86 c (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

86c. võtab teadmiseks lahendused, mis 
on leitud registreeritud assistentide jaoks, 
kes olid kaks parlamendi ametiaega 
järjest katkematult töötanud, kuid kellel 
jäi kuni kaks kuud puudu kümne 
teenistusaasta läbimisest, mis andnuks 
neile õiguse liidu institutsioonide 
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pensioniõiguste skeemi alusel pensioni 
saada; kritiseerib asjaolu, et lahendus 
esitati liiga hilja, vaatamata arvukatele ja 
pidevatele hoiatustele parlamendi eelmise 
koosseisu ametiajal; kritiseerib ka 
asjaolu, et ainus leitud lahendus sõltus 
üksnes teatavate parlamendiliikmete heast 
tahtest, kes olid olukorrast teadlikud ja 
olid registreeritud assistentidega 
solidaarsed; kritiseerib samuti asjaolu, et 
administratsioon ei teavitanud sellest 
küsimusest uueks parlamendi ametiajaks 
valitud parlamendiliikmeid ega asjaolust, 
et neil oli sellistel juhtudel võimalik 
sõlmida vähem kui kuue kuu pikkuseid 
lepinguid, mille tulemusena olid paljud 
neist registreeritud assistentidest raskustes 
parlamendiliikme leidmisega, kes 
soovinuks neid lühiajaliselt katkestusteta 
sõlmitud lepingu alusel tööle võtta, mõni 
ei olnud suuteline isegi selle tegemiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 178
Younous Omarjee

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 86 g (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

86g. tuletab meelde, et Euroopa Liidu 
privileegide ja immuniteetide protokolli 
artikkel 6 järgi tuleks liidu teenistujatele 
ja muudele töötajatele anda 17. detsembri 
2013. aasta määruses (EL) nr 1417/20131a 
sätestatud tingimuste alusel Euroopa 
Liidu reisiluba; tuletab meelde, et 
kodukorra artikkel 5.3 sätestab kõigile 
liikmetele õiguse taotleda liidu Euroopa 
Liidu reisiluba, mis „võimaldab 
parlamendiliikmel vabalt liikuda 
liikmesriikides ja seda kehtiva 
reisidokumendina tunnistavates muudes 
riikides“, kuna „liikmesriikide 
ametiasutused tunnustavad reisiluba 
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kehtiva reisidokumendina“; peab 
kahetsusväärseks mõnede 
parlamendiliikmete teateid, et mõnes 
liikmesriigis ei tunnustata Euroopa Liidu 
reisiluba täielikult reisidokumendina; 
palub parlamendil neid olukordi uurida ja 
kooskõlastada asjaomaste 
ametiasutustega oma tegevus, et tagada 
see, et parlamendi koosolekutele minnes 
või neilt naastes ei oleks 
parlamendiliikmete vaba liikumine 
piiratud;
_________________
1a Nõukogu 17. detsembri 2013. aasta 
määrus (EL) nr 1417/2013, millega 
kehtestatakse Euroopa Liidu väljastatava 
reisiloa (laissez-passer) vorm (ELT L 353, 
28.12.2013, lk 26).

Or. en

Muudatusettepanek 179
Lara Wolters, Daniel Freund

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 87

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

87. tuletab meelde Euroopa Parlamendi 
liikmete põhimääruse artikli 27 lõikeid 1 
ja 2, milles on sätestatud, et „Euroopa 
Parlamendi loodud vabatahtlik 
pensionifond kehtib pärast käesoleva 
põhimääruse jõustumist edasi nende 
parlamendiliikmete või endiste 
parlamendiliikmete jaoks, kes on 
kõnealuses fondis juba omandanud õigusi 
või ooteõigusi“, ning et „omandatud 
õigused ja ooteõigused säilivad täies 
ulatuses“;

87. tuletab meelde Euroopa Parlamendi 
liikmete põhimääruse artikli 27 lõikeid 1 
ja 2, milles on sätestatud, et „Euroopa 
Parlamendi loodud vabatahtlik 
pensionifond kehtib pärast käesoleva 
põhimääruse jõustumist edasi nende 
parlamendiliikmete või endiste 
parlamendiliikmete jaoks, kes on 
kõnealuses fondis juba omandanud õigusi 
või ooteõigusi“, ning et „omandatud 
õigused ja ooteõigused säilivad täies 
ulatuses“; on siiski veendunud, et 
eeskirjade õiguslikke tagajärgi tuleb veel 
selgitada ja/või reegleid muuta; palub 
peasekretäril tagada, et tulevaste maksete 
tegemiseks ei kasutataks maksumaksja 
raha;
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Or. en

Muudatusettepanek 180
Lara Wolters, Petri Sarvamaa, Daniel Freund

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 87 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

87a. tuletab meelde parlamendi 
2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu 
andmise resolutsiooni punkti 118, milles 
kutsuti üles uurima vabatahtlik 
pensionifondi õiguslikke aluseid ja 
eelkõige seda, kas parlamendil on 
seaduslik kohustus tagada, et tulevased 
õigused säiliksid täielikult ja kas 
võimalikud eelarve puudujäägid oleksid 
täidetavad või tuleks paigutada täiendavat 
raha fondi või sinna raha lisada, 
arvestades seda, et vabatahtlik 
pensionifond on Luksemburgi seaduste 
järgi pigem SICAV investeerimisfond kui 
tavaline pensionifond, mis tähendaks 
seda, et sellist kohustust põhimõtteliselt ei 
ole; avaldab kahetsust, et peasekretär ei 
ole veel nõudmistega seoses vastusena 
esitanud ühtegi uurimistulemust;

Or. en

Muudatusettepanek 181
Lara Wolters, Daniel Freund

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 87 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

87b. juhib tähelepanu hiljutisele 
uuringule, milles jõuti järeldusele, et seda 
tüüpi fondid võivad anda teatud rahalisi 
tagatisi ainult siis, kui pooled on selle 
lepingu alusel kindlaks teinud1a; tuletab 
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meelde, et 10. novembril 2020. aastal 
kinnitas parlamendi esindaja avalikul 
istungil, et parlamendi ja fondi vahel 
sellist lepingut ei ole1b; sellest järeldub, et 
parlamendil ei ole fondi tagamiseks 
seaduslikku alust ja fondi finantsolukord 
on selline, et see ei suuda oma tulevasi 
kohustusi täita;
_________________
1a https://europa.pvda.nl/wp-
content/uploads/sites/458/2020/11/The-
legal-status-of-the-guarantees-for-the-
MEP-Pension-Fund.pdf
1b 
https://multimedia.europarl.europa.eu/et/c
ommittee-on-budgetary-
control_20201110-1645-COMMITTEE-
CONT-1_vd

Or. en

Muudatusettepanek 182
Lara Wolters, Daniel Freund

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 87 c (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

87c. tuletab meelde, et kõigile 
vabatahtliku pensionifondi kasusaajatele 
on hüvitised pigem täiendav kui ainus 
sissetulekuallikas; rõhutab, et madala 
intressimääraga keskkonna tõttu on 
määratud väljamaksega pensioniskeemide 
hulk kogu liidus radikaalselt vähenenud; 
on vastu sellele, et endiseid 
parlamendiliikmeid selle dünaamika eest 
kaitsta; seisab vastu igasugusele 
olukorrale, kus fondi 
kindlustusmatemaatiline puudujääk toob 
kaasa maksumaksja rahaga mistahes 
suguse päästmise;

Or. en
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Muudatusettepanek 183
Petri Sarvamaa

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 88

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

88. märgib ühtlasi, et 2019. aasta lõpu 
seisuga oli arvesse minevate netovarade 
summa 111 miljonit eurot ja 
kindlustusmatemaatiliste kulukohustuste 
summa 439,6 miljonit eurot, mis teeb 
hinnanguliseks kindlustusmatemaatiliseks 
puudujäägiks 328,6 miljonit eurot; peab 
vabatahtliku pensionifondi võimalikku 
ammendumist äärmiselt murettekitavaks;

88. märgib ühtlasi, et 2019. aasta lõpu 
seisuga oli arvesse minevate netovarade 
summa 111 miljonit eurot ja 
kindlustusmatemaatiliste kulukohustuste 
summa 439,6 miljonit eurot, mis teeb 
hinnanguliseks kindlustusmatemaatiliseks 
puudujäägiks 328,6 miljonit eurot; peab 
vabatahtliku pensionifondi võimalikku 
ammendumist äärmiselt murettekitavaks; 
tuletab meelde, et puudub selge säte selle 
kohta, mis juhtuks, kui vahenditest ei 
piisa; rõhutab fondi praegust olukorda, 
mis ei võimalda tulevasi kohustusi täita;

Or. en

Muudatusettepanek 184
Lara Wolters

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 90

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

90. tuletab meelde, et juhatus otsustas 
oma 10. detsembri 2018. aasta koosolekul 
muuta pensioniskeemi suhtes 
kohaldatavaid eeskirju, tõstes pensioniiga 
63 eluaastalt 65 eluaastale ja kehtestades 
tulevaste pensionäride pensionimaksetele 5 
% suuruse maksu, et parandada 
pensioniskeemi jätkusuutlikkust; väljendab 
heameelt selle üle, et eeskirjade muutmise 
vahetu tulemusena hoiti 2019. aastal 
pensionimakseid kokku ligikaudu 325 000 
eurot, sellest 306 000 eurot pensioniea 
tõstmise tõttu ja 19 000 eurot 5 % suuruse 

90. tuletab meelde, et juhatus otsustas 
oma 10. detsembri 2018. aasta koosolekul 
muuta pensioniskeemi suhtes 
kohaldatavaid eeskirju, tõstes pensioniiga 
63 eluaastalt 65 eluaastale ja kehtestades 
tulevaste pensionäride pensionimaksetele 
5 % suuruse maksu, et parandada 
pensioniskeemi jätkusuutlikkust; väljendab 
heameelt selle üle, et eeskirjade muutmise 
vahetu tulemusena hoiti 2019. aastal 
pensionimakseid kokku ligikaudu 325 
000 eurot, sellest 306 000 eurot pensioniea 
tõstmise tõttu ja 19 000 eurot 5 % suuruse 
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maksu tõttu, mis kehtestati alates 1. 
jaanuarist 2019 kõikidele uutele 
pensionitele; palub juhatusel hinnata kõiki 
võimalusi kohe, kui Euroopa Kohus on 
praeguste meetmete kohta oma otsuse 
teinud, et leida vabatahtlikule 
pensioniskeemile ja fondile õiglane 
lahendus ning hoida samas parlamendi 
kohustused võimalikult väikesed;

maksu tõttu, mis kehtestati alates 
1. jaanuarist 2019 kõikidele uutele 
pensionitele; palub juhatusel hinnata kõiki 
võimalusi kohe, kui Euroopa Kohus on 
praeguste meetmete kohta oma otsuse 
teinud, et leida vabatahtlikule 
pensioniskeemile ja fondile õiglane 
lahendus ning hoida samas parlamendi 
kohustused võimalikult väikesed; 
sealhulgas fondi likvideerimine, 
pensioniea edasine tõstmine ja 
väljamakstud pensionihüvitiste 
vähendamine; 

Or. en

Muudatusettepanek 185
Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Raffaele Fitto, Joachim Stanisław 
Brudziński, Elżbieta Rafalska

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 90

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

90. tuletab meelde, et juhatus otsustas 
oma 10. detsembri 2018. aasta koosolekul 
muuta pensioniskeemi suhtes 
kohaldatavaid eeskirju, tõstes pensioniiga 
63 eluaastalt 65 eluaastale ja kehtestades 
tulevaste pensionäride pensionimaksetele 5 
% suuruse maksu, et parandada 
pensioniskeemi jätkusuutlikkust; väljendab 
heameelt selle üle, et eeskirjade muutmise 
vahetu tulemusena hoiti 2019. aastal 
pensionimakseid kokku ligikaudu 325 000 
eurot, sellest 306 000 eurot pensioniea 
tõstmise tõttu ja 19 000 eurot 5 % suuruse 
maksu tõttu, mis kehtestati alates 1. 
jaanuarist 2019 kõikidele uutele 
pensionitele; palub juhatusel hinnata kõiki 
võimalusi kohe, kui Euroopa Kohus on 
praeguste meetmete kohta oma otsuse 
teinud, et leida vabatahtlikule 
pensioniskeemile ja fondile õiglane 
lahendus ning hoida samas parlamendi 

90. tuletab meelde, et juhatus otsustas 
oma 10. detsembri 2018. aasta koosolekul 
muuta pensioniskeemi suhtes 
kohaldatavaid eeskirju, tõstes pensioniiga 
63 eluaastalt 65 eluaastale ja kehtestades 
tulevaste pensionäride pensionimaksetele 
5 % suuruse maksu, et parandada 
pensioniskeemi jätkusuutlikkust; väljendab 
heameelt selle üle, et eeskirjade muutmise 
vahetu tulemusena hoiti 2019. aastal 
pensionimakseid kokku ligikaudu 325 
000 eurot, sellest 306 000 eurot pensioniea 
tõstmise tõttu ja 19 000 eurot 5 % suuruse 
maksu tõttu, mis kehtestati alates 
1. jaanuarist 2019 kõikidele uutele 
pensionitele; palub juhatusel hinnata kõiki 
võimalusi kohe, kui Euroopa Kohus on 
praeguste meetmete kohta oma otsuse 
teinud, et leida vabatahtlikule 
pensioniskeemile ja fondile õiglane 
lahendus ning hoida samas parlamendi 
kohustused võimalikult väikesed, kuna 
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kohustused võimalikult väikesed; sellega on seotud liidu maksumaksjate 
raha;

Or. en

Muudatusettepanek 186
Lara Wolters

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 91

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

91. palub peasekretäril ja juhatusel 
Euroopa Parlamendi liikmete 
põhimäärust täielikult järgida ning 
koostada pensionifondi kohta selge kava, 
mille alusel tunnistab parlament oma 
liikmete vabatahtliku pensioniskeemiga 
seotud kohustusi ja võtab need üle; toetab 
juhatuse poolt peasekretärile esitatud 
taotlust uurida võimalusi vabatahtliku 
pensionifondi kestliku rahastamise 
tagamiseks kooskõlas Euroopa Parlamendi 
liikmete põhimääruse sätetega, tagades 
samal ajal täieliku läbipaistvuse; kutsub 
juhatust ja vabatahtliku pensionifondi 
liikmeid üles toetama meetmeid, mille 
eesmärk on vähendada vabatahtliku 
pensionifondi puudujääki;

91. toetab juhatuse poolt peasekretärile 
esitatud taotlust uurida võimalusi 
vabatahtliku pensionifondi kestliku 
rahastamise tagamiseks kooskõlas Euroopa 
Parlamendi liikmete põhimääruse sätetega, 
tagades samal ajal liidu maksumaksjate 
kaitse ja täieliku läbipaistvuse; kutsub 
juhatust ja vabatahtliku pensionifondi 
liikmeid üles toetama meetmeid, mille 
eesmärk on vähendada vabatahtliku 
pensionifondi puudujääki;

Or. en

Muudatusettepanek 187
Younous Omarjee

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 91 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

91a. kutsub kontrollikorda üles esitama 
vabatahtlike pensionifondide kohta uue 
arvamuse, mis puudutab kõigi võimalke 
optsioonide investeerimist selle 
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puudujäägi piiramiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 188
Daniel Freund
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Lara Wolters

Resolutsiooni ettepanek
Alapealkiri 15

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

Roheline parlament ja jätkusuutlikkus Parlamendi tegevuse ökoloogiline ja 
kestlikkuse aspekt

Or. en

Muudatusettepanek 189
Daniel Freund
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Katalin Cseh, Lara Wolters, Ramona Strugariu

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 92

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

92. toetab ühenduse 
keskkonnajuhtimis- ja -
auditeerimissüsteemi (EMAS) kasutamist, 
mis on Euroopa Liidu haldusvahend era- ja 
avalik-õiguslike organisatsioonide jaoks, et 
hinnata ja parandada nende 
keskkonnatoimet kooskõlas määrusega 
(EÜ) nr 1221/200910 ; märgib, et parlament 
on alates 2016. aastast esimene täielikult 
CO2-neutraalne liidu institutsioon, mis 
kompenseerib 100% oma vältimatust 
heitest; toetab parlamendi heite 
täiendavaks vähendamiseks võetud 
meetmeid;

92. toetab ühenduse 
keskkonnajuhtimis- ja -
auditeerimissüsteemi (EMAS) kasutamist, 
mis on Euroopa Liidu haldusvahend era- ja 
avalik-õiguslike organisatsioonide jaoks, et 
hinnata ja parandada nende 
keskkonnatoimet kooskõlas määrusega 
(EÜ) nr 1221/200910; märgib, et parlament 
on alates 2016. aastast esimene täielikult 
CO2-neutraalne liidu institutsioon, mis 
kompenseerib 100 % oma vältimatust 
heitest; toetab parlamendi heite 
täiendavaks vähendamiseks võetud 
meetmeid, sealhulgas kaugtöö eesmärkide 
suurendamist erinevates 
peadirektoraatides, ülesannete täitmiseks 
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tehtavate reiside piiramist ja reisimisele 
kuluva aja optimeerimist ja säästvate 
transpordiliikluse režiimide kasutamise 
soodustamist, nt suurendades jalgrataste 
parkimiskohtade arvu;

_________________ _________________
10 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
25. novembri 2009. aasta määrus 
(EÜ) nr 1221/2009 organisatsioonide 
vabatahtliku osalemise kohta ühenduse 
keskkonnajuhtimis- ja -
auditeerimissüsteemis (EMAS) ning 
millega tunnistatakse kehtetuks määrus 
(EÜ) nr 761/2001 ning komisjoni otsused 
2001/681/EÜ ja 2006/193/EÜ (ELT L 342, 
22.12.2009, lk 1).

10 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
25. novembri 2009. aasta määrus (EÜ) 
nr 1221/2009 organisatsioonide 
vabatahtliku osalemise kohta ühenduse 
keskkonnajuhtimis- ja -
auditeerimissüsteemis (EMAS) ning 
millega tunnistatakse kehtetuks määrus 
(EÜ) nr 761/2001 ning komisjoni otsused 
2001/681/EÜ ja 2006/193/EÜ (ELT L 342, 
22.12.2009, lk 1).

Or. en

Muudatusettepanek 190
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Alin Mituța, Martina Dlabajová, Ramona Strugariu, 
Katalin Cseh, Pierre Karleskind, Pascal Durand

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 92 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

92a. tunneb heameelt selle üle, et 
100 % kogu parlamendi kontorites 
kasutatavast A4-formaadis paberist 
taaskasutatakse ning tunneb heameelt 
paberiostu märkimisväärse vähenemise 
üle 2019. aastal võrreldes 2018. aastaga; 
tunneb heameelt parlamendi pingutuste 
üle selleks, et suurendada paberivabade 
koosolekute hulka ja nõuda, et kõigile 
parlamendiliikmetele, töötajatele ja 
registreeritud assistentidele korraldatakse 
rohkem koolitusi paberivabade tööriistade 
kohta, mis on loodud väiksema hulga 
dokumentide printimiseks ja 
teavituskampaaniate edasiarendamiseks;

Or. en
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Muudatusettepanek 191
Sabrina Pignedoli

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 92 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

92a. on seisukohal, et parlament peaks 
olema eeskujuks ja võtma endale 
kohustuse saavutada 2030. aastaks CO2-
neutraalsus; nõuab tungivalt 
üksikasjalikku aruandlust ja arvestust 
parlamendi CO2-heite kompenseerimise 
kohta ning nõuab suuremaid 
jõupingutusi, et saavutada CO2-
neutraalsus 2030. aastaks;

Or. it

Muudatusettepanek 192
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Alin Mituța, Martina Dlabajová, Ramona Strugariu, 
Katalin Cseh, Pierre Karleskind, Pascal Durand

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 92 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

92b. nõuab uute ambitsioonikate 
meetmete kiiret rakendamist ja usub, et 
lõppeesmärk peaks olema parlament, kus 
ei kasutata ühekordselt kasutatavaid 
plasttooteid;

Or. en

Muudatusettepanek 193
Daniel Freund
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Katalin Cseh, Lara Wolters, Ramona Strugariu

Resolutsiooni ettepanek
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Punkt 93

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

93. peab kiiduväärseks, et 
parlamendile 2019. aastal tarnitud energiast 
67 % oli toodetud taastuvatest 
energiaallikatest (peamiselt oli tegemist 
ostetud rohelise elektriga);

93. märgib, et parlamendile 
2019. aastal tarnitud energiast 67 % oli 
toodetud taastuvatest energiaallikatest 
(peamiselt oli tegemist ostetud rohelise 
elektriga); kutsub parlamenti üles 
suurendama taastuvenergia osakaalu 
parlamendi energiatarbimises veelgi, et 
võimalikult kiiresti saavutada 100 % 
taastuvenergia tarbimine, sealhulgas 
kasutades parlamendi katust oma 
päikeseenergia tootmiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 194
Daniel Freund
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 95

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

95. soovib infrastruktuuri ja logistika 
peadirektoraadile õnne autoteenuse 
osutamise eduka institutsioonisiseseks 
muutmise puhul ja peab kiiduväärseks 
järkjärgulist üleminekut heitevabadele 
sõidukitele, eesmärgiga saavutada hiljemalt 
2024. aastaks täielikult CO2‑neutraalne 
autopark; võtab teadmiseks, et teenistuse 
igapäevane tegevusmaht on väga suur, ja 
tunnustab tööd, millega 
parlamendiliikmed on väga rahul;

95. tunneb heameelt autoteenuse 
osutamise edukalt institutsioonisiseseks 
muutmise puhul ja järkjärgulist üleminekut 
heitevabadele sõidukitele, eesmärgiga 
saavutada hiljemalt 2024. aastaks täielikult 
CO2‑neutraalne autopark;

Or. en

Muudatusettepanek 195
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Pierre Karleskind, Katalin Cseh, Ramona Strugariu

Resolutsiooni ettepanek
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Punkt 95 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

95a. tunneb muret asjaolu pärast, et 
340 inimesest, kellel on parlamendi 
sõidukiparki kasutades võimalik 
teoreetiliselt täiskogu istungjärgu ajal 
Strasbourgi minna, kasutasid seda 
võimalust 2019. aastal ainult 116 
parlamendiliiget ja registreeritud 
assistenti, mis on vastav vähem kui 3 % 
täitumusele; nõuab tungivalt, et 
peasekretär võtaks kasutusele 
kasutajasõbraliku veebipõhise 
broneerimissüsteemi ja võimaldaks seda 
võimalust Strasbourgi reisimiseks 
fraktsioonidele ja samuti kõikidele teistele 
töötajatele; nõuab lisaks, et parlament 
tühistaks registreeritud assistentidele 
seatud kohustuse kasutada sõidukiparki 
Brüsselist Strasbourgi minekuks ainult 
nende parlamendiliikme saatel;

Or. en

Muudatusettepanek 196
Daniel Freund
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Juan Fernando López Aguilar, Javier Nart, Alice Kuhnke, Ramona Strugariu, Katalin 
Cseh, Lara Wolters, Michal Šimečka, Fabio Massimo Castaldo, Peter Pollák

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 95 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

95a. tunneb muret asjaolu pärast, et 
340 inimesest, kellel on parlamendi 
sõidukiparki kasutades võimalik 
teoreetiliselt täiskogu istungjärgu ajal 
Strasbourgi minna, kasutasid seda 
võimalust 2019. aastal ainult 116 
parlamendiliiget ja registreeritud 
assistenti, mis on vastav vähem kui 3 % 
täitumusele; nõuab tungivalt, et 
peasekretär võtaks kasutusele 
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kasutajasõbraliku veebipõhise 
broneerimissüsteemi ja võimaldaks seda 
võimalust Strasbourgi reisimiseks 
fraktsioonidele ja samuti kõikidele teistele 
töötajatele; nõuab lisaks, et parlament 
tühistaks registreeritud assistentidele 
seatud kohustuse kasutada sõidukiparki 
Brüsselist Strasbourgi minekuks ainult 
nende parlamendiliikme saatel;

Or. en

Muudatusettepanek 197
Younous Omarjee

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 95 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

95a. tuletab meelde oma üleskutset, et 
parlament lubaks kõigil parlamendi ja 
fraktsioonide töötajatel kasutada 
Strasbourgi reisides autojuhiteenust, see 
aitaks vähendada parlamendi 
keskkonnamõju; väljendab heameelt selle 
üle, et registreeritud assistentidel on 
võimalus koos juhiga Strasbourgi kaasa 
sõita ja tagasi tulla, kuid peab 
kahetsusväärseks, et seda võimalust ei 
kasutata täiel määral ja see võimalus on 
üsna piiratud; nõuab selle võimaluse 
kohta parema teavitamise tagamist, et 
ükski auto ei sõidaks tühjana Strasbourgi 
ja tagasi;

Or. en

Muudatusettepanek 198
Daniel Freund
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Lara Wolters, Ramona Strugariu

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 96
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

96. peab kiiduväärseks, et juhatus võttis 
16. detsembril 2019 Euroopa Parlamendi 
keskkonnajuhtimissüsteemi vallas vastu 
uued ambitsioonikad eesmärgid 
võtmetähtsusega tulemuslikkuse 
põhinäitajate kohta, sh eesmärgi vähendada 
uue ametiaja alguseks ehk aastaks 2024 
CO2 heidet 40 %; nõuab, et eesmärgi 
õigeaegseks saavutamiseks võetaks 
kasutusele kõik vajalikud meetmed;

96. peab kiiduväärseks, et juhatus võttis 
16. detsembril 2019 Euroopa Parlamendi 
keskkonnajuhtimissüsteemi vallas vastu 
uued ambitsioonikad eesmärgid 
võtmetähtsusega tulemuslikkuse 
põhinäitajate kohta, sh eesmärgi vähendada 
uue ametiaja alguseks ehk aastaks 2024 
CO2 heidet 40 %; nõuab, et eesmärgi 
õigeaegseks saavutamiseks võetaks 
kasutusele kõik vajalikud meetmed ja 
regulaarselt esitataks aruandlust eelarve 
täitmisele heakskiidu andmise eest 
vastutavale institutsioonile vastavalt 
tehtud edusammudele; lisaks kutsub 
parlamenti üles uuesti hindama oma 
EMAS eesmärki võttes arvesse COVID-
19 pandeemia põhjustatud heitkoguste 
vähendamist;

Or. en

Muudatusettepanek 199
Daniel Freund
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Ramona Strugariu

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 97

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

97. tunnustab parlamendi pühendumust 
keskkonnahoidlikele avalikele hangetele; 
märgib, et parlamendi eesmärk on 
suurendada teatavate keskkonnahoidlikeks, 
väga keskkonnahoidlikeks või olemuselt 
keskkonnahoidlikeks liigitatud 
prioriteetsete toodete puhul väärtusepõhist 
lepingute kaalutud osakaalu; peab 
kiiduväärseks, et 89,1 % prioriteetsete 
tootekategooriate lepingutest liigitati 
väärtuse põhjal 2019. aastal 
keskkonnahoidlikeks, väga 
keskkonnahoidlikeks või olemuselt 

97. kiidab parlamendi pühendumust 
keskkonnahoidlikele avalikele hangetele 
eesmärgiga suurendada teatavate 
keskkonnahoidlikeks, väga 
keskkonnahoidlikeks või olemuselt 
keskkonnahoidlikeks liigitatud 
prioriteetsete toodete puhul väärtusepõhist 
lepingute kaalutud osakaalu; märgib, et 
89,1 % prioriteetsete tootekategooriate 
lepingutest liigitati väärtuse põhjal 
2019. aastal keskkonnahoidlikeks, väga 
keskkonnahoidlikeks või olemuselt 
keskkonnahoidlikeks;
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keskkonnahoidlikeks; peab kiiduväärseks, 
et juhatus võttis 16. detsembril 2019 
keskkonnahoidlike avalike hangete vallas 
vastu ambitsioonikad eesmärgid 
võtmetähtsusega tulemuslikkuse 
põhinäitajate kohta, mis tähendab, et 
aastatel 2020–2024 peaks keskmiselt 90 % 
prioriteetsete tootekategooriate lepingutest 
olema kas keskkonnahoidlikud või 
olemuselt keskkonnahoidlikud; rõhutab, 
et keskkonnahoidlikke avalikke hankeid 
tuleb edasi arendada, seades keskmiseks 
ajavahemikuks nõudlikud 
keskkonnahoidlike lepingute sõlmimise 
eesmärgid;

Or. en

Muudatusettepanek 200
Lara Wolters

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 97 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

97a. tunneb heameelt parlamendi 
kavatsuse üle kehtestada kestlikkuse 
kohta aruandluskohustus, mis hõlmab 
hangete sotsiaalseid aspekte, kutsub 
parlamenti üles järgima arenguid 
sotsiaalsete ja kestlike riigihangete 
valdkondades, näiteks OECD töö 
riigihangete ja vastutustundliku 
äritegevuse valdkonnas ning tulevased 
liidu õigusaktid ettevõtte 
hoolsuskohustuse osas; on veendunud, et 
vastutustundlike äristandardite 
kaasamisega oma hanke- ja 
ostupoliitikasse saab parlament olla 
eeskujuks, kaitsta avalikke huve ja tagada 
vastutus avaliku sektori kulutuste eest;

Or. en
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Muudatusettepanek 201
Daniel Freund
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Ramona Strugariu

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 97 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

97a. peab kiiduväärseks, et juhatus 
võttis 16. detsembril 2019. aastal 
keskkonnahoidlike avalike hangete 
valdkonnas vastu ambitsioonikad 
eesmärgid olulise tähtsusega 
tulemuslikkuse põhinäitajate kohta, mis 
tähendab, et aastatel 2020–2024 peaks 
keskmiselt 90 % prioriteetsete 
tootekategooriate lepingutest olema kas 
keskkonnahoidlikud või olemuselt 
keskkonnahoidlikud; rõhutab, et 
keskkonnahoidlikke avalikke hankeid 
tuleb edasi arendada, seades keskmiseks 
ajavahemikuks nõudlikud 
keskkonnahoidlike lepingute sõlmimise 
eesmärgid;

Or. en

Muudatusettepanek 202
Isabel García Muñoz, Lara Wolters

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 98 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

98a. rõhutab, et parlament peab täitma 
oma kliimamuutuste vastase võitlusega 
seotud kohustused ja võtma seetõttu kõigis 
oma hoonetes asjakohaseid meetmeid, et 
luua piisavalt jalgrattaparklaid, sise- ja 
välisparke, kus jalgrattad on kaitstud 
varguse, vandalismi ja ilmastiku eest, 
kättesaadavaks kõigile töötajatele ning 
olemas oleks vähemalt samad võimalused, 
mida praegu pakutakse töötajatele 
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autoparklates; sellega seoses võiks olla 
väga kasulik ka süsteem, milles 
kasutatakse identifitseerimisvahendina 
kleebiseid;

Or. en

Muudatusettepanek 203
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Alin Mituța, Martina Dlabajová, Ramona Strugariu, 
Katalin Cseh, Pierre Karleskind

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 98 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

98a. tunneb heameelt jalgrataste 
kasutamise märkimisväärse kasvu üle 
Brüsselis 2019. aastal võrreldes 
2018. aastaga;

Or. en

Muudatusettepanek 204
Daniel Freund
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Ramona Strugariu

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 98 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

98a. tuletab meelde parlamendi 
eesmärki oma heidet veelgi vähendada 
ning toonitab, et kui lennureis on 
hädavajalik, on kõige 
keskkonnasõbralikum kasutada otselende 
ja paindlikke pileteid; kutsub parlamendi 
reisibürood üles kasutama seda 
reisikorralduste tegemisel 
vaikevariandina;

Or. en
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Muudatusettepanek 205
David Lega

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 98 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

98a. märgib parlamendi pideva 
Strasbourgi ümberkolimise 
keskkonnamõju;

Or. en

Muudatusettepanek 206
Arnaud Danjean

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 101 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

101a. väljendab muret inglise keele 
ülemäärase kasutamise pärast Euroopa 
Parlamendi aruteludes ja kirjalikes 
materjalides; tuletab meelde, et 
mitmekeelsuse austamine ja kolme 
töökeele kasutamine on aluslepingutes 
sätestatud põhimõtted ning et 
keelekasutuse kord Euroopa Parlamendis 
on tagatud kodukorra artikliga 167; 
kutsub üles jõustama olemasolevaid 
õigusakte, et tagada kolme töökeele ja 
mitmekeelsuse täielik kasutamine;

Or. fr

Muudatusettepanek 207
Sabrina Pignedoli

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 104 a (uus)
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

104a. juhib tähelepanu vajadusele 
ratsionaliseerida suulise ja kirjaliku tõlke 
kulusid, optimeerides parlamendi tööd, 
keskendudes muudes töödes inglise 
keelele;

Or. it

Muudatusettepanek 208
Younous Omarjee

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 104 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

104a. kutsub peasekretäri üles 
analüüsima rahvusvahelise viipekeele 
tõlke kasutuselevõtu teostatavust kõikides 
täiskogu aruteludes, vastavalt täiskogu 
istungil heaks kiidetud taotlustele ja 
rakendama seda dotsust kõigi kodanike 
võrdse juurdepääsu põhimõtte järgi;

Or. en

Muudatusettepanek 209
Daniel Freund
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Ramona Strugariu

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 106

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

106. mõistab hukka 2019. aastal 
esinenud pikad viivitused reisikulude 
hüvitamisel; nõuab, et finantsküsimuste 
peadirektoraadile tagataks pidevad piisavad 
ressursid ning et neid eraldataks viisil, mis 
võimaldab vältida menetluste kuhjumist;

106. ei kiida heaks 2019. aastal 
esinenud pikad viivitused reisikulude 
hüvitamisel; nõuab, et finantsküsimuste 
peadirektoraadile tagataks pidevad piisavad 
ressursid ning et neid eraldataks viisil, mis 
võimaldab vältida menetluste kuhjumist;
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Or. en

Muudatusettepanek 210
Daniel Freund
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Lara Wolters

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 108

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

108. peab äärmiselt küsitavaks Euroopa 
Parlamendi eelarveaasta 2021 tulude ja 
kulude eelarvestust käsitleva 14. mai 
2020. aasta resolutsiooni (2019/2214 
(BUD)) punkti 40, milles palutakse, et 
juhatus vaataks läbi Euroopa Parlamendi 
liikmete põhimääruse rakendusmeetmed, 
et parlamendiliikmetele hüvitataks liidu 
piires reisides paindliku turistiklassi 
lennupiletid, millest erandeid lubataks 
teha vaid üle nelja tunni kestvate lendude 
või vahemaandumisega lendude puhul; 
nõuab, et parlamendiliikmeid koheldaks 
pakutavate piletite osas ka edaspidi 
võrdselt; tuletab ühtlasi meelde 
parlamendi eesmärki oma heidet veelgi 
vähendada ning toonitab, et kui lennureis 
on hädavajalik, on kõige 
keskkonnasõbralikum kasutada otselende 
ja paindlikke pileteid;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 211
Daniel Freund
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Juan Fernando López Aguilar, Javier Nart, Peter Pollák, Katalin Cseh, Ramona 
Strugariu, Heidi Hautala, Michal Šimečka, Fabio Massimo Castaldo, Alice Kuhnke

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 109
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

109. tuletab meelde, et kõigil 
parlamendiliikmetel peab olema üldkulude 
hüvitise jaoks eraldi pangakonto;

109. tuletab meelde, et kõigil 
parlamendiliikmetel peaks olema 
üldkulude hüvitise jaoks eraldi 
pangakonto; tunneb heameelt 
parlamendipoolse kohustuse range 
täitmise üle, mille tulemuseks oli 100 % 
vastavusmäär;

Or. en

Muudatusettepanek 212
Gilles Boyer, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Ramona Strugariu

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 109

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

109. tuletab meelde, et kõigil 
parlamendiliikmetel peab olema üldkulude 
hüvitise jaoks eraldi pangakonto;

109. tuletab meelde, et kõigil 
parlamendiliikmetel peaks olema 
üldkulude hüvitise jaoks eraldi 
pangakonto; tunneb heameelt 
parlamendipoolse kohustuse range 
täitmise üle, mille tulemuseks oli 100 % 
vastavusmäär;

Or. en

Muudatusettepanek 213
Monika Hohlmeier

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 109 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

109a. tuletab meelde, et 
parlamendiliikmed teostavad oma 
mandaati vabalt ja sõltumatult, nii nagu 
on sätestatud kodukorra artiklis 2; 
rõhutab, et mistahes organ, millele on 
antud ülesandeks eetikaeeskirjade ja -
standardite väljatöötamise ülesanded, on 
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piiratud talle määratud ülesannetega ja 
peavad tagama, et tema antavad 
soovitused ei piiraks ega takistaks 
parlamendiliikmete vaba mandaati;

Or. en

Muudatusettepanek 214
Monika Hohlmeier

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 109 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

109b. rõhutab, et üldkulude hüvitis on 
kindlasummaline makse ja toonitab 
kodukorras sätestatud vaba mandaadi 
sõltumatuse vajadust; tunneb heameelt 
juhatuse otsuse üle anda töörühmale 
ülesanne hinnata üldkulude hüvitise 
kasutamist viimastel aastatel ja leida 
teostatav praktika üldkulude hüvitiste 
haldamiseks; kutsub juhatust üles võtma 
vastu otsus enne 2021. aasta lõppu; 
rõhutab, et üldkulude hüvitise haldamine 
ei tohiks kaasa tuua bürokraatia 
suurenemist parlamendiliikmete 
kontorites ega parlamendi 
administratsioonis;

Or. en

Muudatusettepanek 215
Daniel Freund
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Juan Fernando López Aguilar, Peter Pollák, Alice Kuhnke, Ramona Strugariu, Katalin 
Cseh, Heidi Hautala, Lara Wolters, Fabio Massimo Castaldo, Michal Šimečka

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 110

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

110. tuletab meelde, et Euroopa 110. tuletab meelde, et Euroopa 



PE680.810v01-00 130/134 AM\1223505ET.docx

ET

Parlamendi juhatuses 11. märtsil 2019 
heaks kiidetud kodukorra artikli 11 lõikes 4 
on sätestatud, et „juhatus tagab parlamendi 
veebisaidil parlamendiliikmete veebilehel 
vajaliku infrastruktuuri nendele 
parlamendiliikmetele, kes soovivad 
vastavalt Euroopa Parlamendi liikmete 
põhimääruse ja selle rakenduseeskirjade 
kohaldatavatele sätetele avaldada 
vabatahtliku auditi või kinnituse selle 
kohta, et nende üldkulude hüvitise 
kasutamine on parlamendiliikmete 
põhimääruse ja selle rakendusmeetmete 
kohaldatavate sätetega kooskõlas“; märgib, 
et selle info avaldamine toimub 
parlamendiliikme omal vastutusel isikliku 
otsusena ja vabal valikul, nii et parlamendi 
administratsiooni ei saa teabe esitamise 
eest vastutavaks pidada;

Parlamendi juhatuses 11. märtsil 2019 
heaks kiidetud kodukorra artikli 11 lõikes 4 
on sätestatud, et „juhatus tagab parlamendi 
veebisaidil parlamendiliikmete veebilehel 
vajaliku infrastruktuuri nendele 
parlamendiliikmetele, kes soovivad 
vastavalt Euroopa Parlamendi liikmete 
põhimääruse ja selle rakenduseeskirjade 
kohaldatavatele sätetele avaldada 
vabatahtliku auditi või kinnituse selle 
kohta, et nende üldkulude hüvitise 
kasutamine on parlamendiliikmete 
põhimääruse ja selle rakendusmeetmete 
kohaldatavate sätetega kooskõlas“; kutsub 
parlamendi teenistusi üles edastama 
parlamendiliikmetele selle võimaluse 
kohta igal aastal meeldetuletus; palub 
Euroopa Parlamendil teavitada eelarve 
täitmisele heakskiidu andmise eest 
vastutavat institutsiooni regulaarselt 
sellest kui palju parlamendiliikmeid neid 
soovitusi täidab;

Or. en

Muudatusettepanek 216
Daniel Freund
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Marcel Kolaja, Juan Fernando López Aguilar, Peter Pollák, Alice Kuhnke, Ramona 
Strugariu, Katalin Cseh, Heidi Hautala, Lara Wolters, Michal Šimečka, Fabio Massimo 
Castaldo

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 111

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

111. toonitab, et üldkulude hüvitist 
käsitlevas juhatuse 2018. aasta otsuses on 
ette nähtud, et otsus kehtib kuni 2022. aasta 
lõpuni ja et juhatus kasutab selle 
hindamisel parlamendi üheksanda 
koosseisu ametiajal saadud kogemusi; 
rõhutab, et mis tahes uued vabatahtlikud 
ja/või valikulised läbipaistvuse ja 
finantsaruandluse tõhustamise meetmed 
ei tohiks tekitada parlamendiliikmete ja 

111. toonitab, et üldkulude hüvitist 
käsitlevas juhatuse 2018. aasta otsuses on 
ette nähtud, et otsus kehtib kuni 2022. aasta 
lõpuni ja et juhatus kasutab selle 
hindamisel parlamendi üheksanda 
koosseisu ametiajal saadud kogemusi; 
avaldab kahetsust, et juhatus jätab 
jätkuvalt tähelepanuta täiskogu mitmel 
korral väljendatud tahte üldkulude 
hüvitiste täiendavaks reformimiseks1a, 
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nende töötajate jaoks tarbetut 
bürokraatiat;

seeläbi aktiivselt takistades 
parlamendiliikmete poolt liidu 
maksumaksjate raha kulutamise 
läbipaistvamaks ja 
aruandekohustuslikumaks muutumist; 
nõuab tungivalt, et juhatus rakendaks 
viivitamata täiskogu otsuseid 2017. ja 
2018. eelarve täitmisele heakskiidu 
andmise aruannetest, millega tehakse 
muudatusi üldkulude hüvitist 
reguleerivates eeskirjades;
_________________
1a 2017. aasta eelarve täitmisele 
heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – 
Euroopa Parlament, 26. märts 2019; 
2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu 
andmine: ELi üldeelarve – Euroopa 
Parlament, 14. mai 2020.

Or. en

Muudatusettepanek 217
Petri Sarvamaa, Tomáš Zdechovský, Angelika Winzig

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 111

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

111. toonitab, et üldkulude hüvitist 
käsitlevas juhatuse 2018. aasta otsuses on 
ette nähtud, et otsus kehtib kuni 2022. aasta 
lõpuni ja et juhatus kasutab selle 
hindamisel parlamendi üheksanda 
koosseisu ametiajal saadud kogemusi; 
rõhutab, et mis tahes uued vabatahtlikud 
ja/või valikulised läbipaistvuse ja 
finantsaruandluse tõhustamise meetmed ei 
tohiks tekitada parlamendiliikmete ja 
nende töötajate jaoks tarbetut bürokraatiat;

111. väljendab rahulolu, et üldkulude 
hüvitist käsitlevas juhatuse 2018. aasta 
otsuses on ette nähtud, et otsus kehtib kuni 
2022. aasta lõpuni ja et juhatus kasutab 
selle hindamisel parlamendi üheksanda 
koosseisu ametiajal saadud kogemusi; 
rõhutab, et mis tahes uued läbipaistvuse ja 
finantsaruandluse tõhustamise meetmed ei 
tohiks tekitada parlamendiliikmete, nende 
töötajate ega parlamendi 
administratsiooni jaoks tarbetut 
bürokraatiat ega kaasa tuua parlamendi 
administratsiooni jaoks täiendava tööjõu 
kaasamise vajadust; tuletab meelde 
mandaadi sõltumatuse põhimõtet; tuletab 
meelde, et üldkulude hüvitis on nähtud 
ette kulude katmiseks, mis on otseselt 
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seotud parlamendiliikme poolt 
parlamendimandaadi täitmisega; rõhutab, 
et valitud parlamendiliikmete kohustus on 
kasutada kulutusi parlamenditööga 
kaasnevate kulutuste katmiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 218
Petri Sarvamaa, Tomáš Zdechovský, Monika Hohlmeier, Angelika Winzig

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 111 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

111a. rõhutab, et hea valitsemistava 
põhineb usaldusväärsel finantsjuhtimisel 
ja proportsionaalsusel; kutsub juhatust 
üles arvestama mis tahes edasiste 
investeeringute kulutõhususe ja 
proportsionaalsusega ning 
maksumaksjate raha täiendava 
kulutamise ja suurema bürokraatiaga 
saavutatud kasuga; märgib, et 
parlamendiliikmete mandaadiga seotud 
hüvitiste kontrollimise põhjalik süsteem 
tähendaks 40–75 uue haldustasandi 
ametikoha loomist, mis läheks 
usaldusväärse finantsjuhtimise ja 
proportsionaalsuse põhimõtetega 
vastuollu;

Or. en

Muudatusettepanek 219
Katalin Cseh, Ramona Strugariu, Daniel Freund

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 111 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

111a. on arvamusel, et praegune 
mitteammendav kulude loetelu ei ole 
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piisavalt selge ning jätab seetõttu sisse 
lünki ja ruumi väärtõlgendusteks, kutsub 
juhatust üles koostama ammendav kulude 
loetelu või vähemalt panna paika 
negatiivne kulude loetelu;

Or. en

Muudatusettepanek 220
Daniel Freund
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Juan Fernando López Aguilar, Javier Nart, Peter Pollák, Alice Kuhnke, Ramona 
Strugariu, Katalin Cseh, Heidi Hautala, Lara Wolters, Michal Šimečka, Fabio Massimo 
Castaldo

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 115 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

115a. peab kahetsusväärseks, et kõigi 
parlamendi kaupade ja teenuste 
ostulepingute avalike hangete seas on 
olnud 1369 ühe pakkumisega hanget; 
märgib, et ühe pakkujaga hanked 
ohustavad märkimisväärselt avaliku raha 
sobivat kasutamist; kutsub parlamenti 
üles uurima ilmselge konkurentsi 
puudumise põhjuseid ja võtma vajalikke 
meetmeid, et vältida edaspidistes 
hankemenetlustes ühe pakkujaga 
hankeid;

Or. en

Muudatusettepanek 221
Sabrina Pignedoli

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 122

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

122. palub ametil tagada, et Euroopa 
tasandi erakondade ja Euroopa tasandi 

122. palub ametil tagada, et Euroopa 
tasandi erakondade ja Euroopa tasandi 
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sihtasutuste registreerimist ja 
finantsseisundit käsitlev teave oleks 
kasutajasõbralikul, täielikul ja 
ajakohastatud kujul võimalikult laialdaselt 
kättesaadav;

sihtasutuste registreerimist ja 
finantsseisundit käsitlev teave oleks 
kasutajasõbralikul, täielikul ja 
ajakohastatud kujul laialdaselt kättesaadav;

Or. it


