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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

20.4.2016 A8-0135/25 

Τροπολογία  25 

Louis Aliot 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF  

 

Έκθεση A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Απαλλαγή 2014: Γενικός Προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο 

2015/2155(DEC) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 80 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

80. εκφράζει την ικανοποίησή του για το 

γεγονός ότι το Προεδρείο ενέκρινε στις 26 

Οκτωβρίου 2015 ένα νέο σύνολο κανόνων 

για τη διαχείριση των αποζημιώσεων 

κοινοβουλευτικής επικουρίας, με το οποίο 

ενισχύονται οι απαιτήσεις επιστροφής 

εξόδων για συμβάσεις τοπικών βοηθών 

και προορίζεται, ειδικότερα, ποσοστό 

τουλάχιστον 25% της αποζημίωσης 

κοινοβουλευτικής επικουρίας για την 

κάλυψη δαπανών σε σχέση με 

διαπιστευμένους βοηθούς· 

διαγράφεται 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/26 

Τροπολογία  26 

Louis Aliot 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF  

 

Έκθεση A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Απαλλαγή 2014: Γενικός Προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο 

2015/2155(DEC) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 97 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 97a. επαναλαμβάνει ότι η αρχή της 

πολυγλωσσίας αποτελεί το θεμέλιο της 

δημοκρατικής νομιμότητας του Οργάνου· 

υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό οι 

βουλευτές να εφοδιάζονται εγκαίρως με 

όλα τα αναγκαία έγγραφα για να μπορούν 

να εκπληρώσουν δεόντως το έργο τους 

στις επιτροπές, τις αντιπροσωπείες και 

τις συνόδους της ολομέλειας σε 

οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

20.4.2016 A8-0135/27 

Τροπολογία  27 

Louis Aliot 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF  

 

Έκθεση A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Απαλλαγή 2014: Γενικός Προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο 

2015/2155(DEC) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 114 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

114. εκφράζει την ικανοποίησή του για 

τους νέους, αυστηρότερους κανόνες που 

ισχύουν για τους τοπικούς βοηθούς και 

τους παρόχους υπηρεσιών· επισημαίνει 

ότι ορισμένα σημεία των νέων κανόνων 

εξακολουθούν να είναι αόριστα και να 

επιτρέπουν παρερμηνείες· ζητεί την 

περαιτέρω αποσαφήνιση των σημείων 

αυτών, ιδίως όσον αφορά τις 

παράπλευρες δραστηριότητες των 

τοπικών βοηθών και των παρόχων 

υπηρεσιών· τονίζει ότι πρέπει και οι δύο 

ομάδες να υπόκεινται σε πολύ αυστηρό 

έλεγχο· 

διαγράφεται 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/28 

Τροπολογία  28 

Louis Aliot 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF  

 

Έκθεση A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Απαλλαγή 2014: Γενικός Προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο 

2015/2155(DEC) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 126 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

126. επιμένει ότι πρέπει να δοθεί απόλυτη 

προτεραιότητα στην ενίσχυση της 

ασφάλειας των κτιρίων του Κοινοβουλίου 

και των περιβαλλόντων χώρων· κρίνει 

αναγκαίο να εξασφαλιστούν ο 

απαιτούμενος εξοπλισμός και οι 

κατάλληλες συνθήκες εργασίας για το 

προσωπικό ασφαλείας, λόγω της 

τρέχουσας κατάστασης όσον αφορά την 

ασφάλεια· 

126. εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για τις 

αποκαλύψεις που ακολούθησαν τις 

επιθέσεις στις Βρυξέλλες τον Μάρτιο του 

2016, σύμφωνα με τις οποίες δύο οδηγοί 

του Κοινοβουλίου είχαν στην κατοχή τους 

προπαγανδιστικό υλικό του Ισλαμικού 

Κράτους και ότι ένας από τους δράστες 

των επιθέσεων στις Βρυξέλλες είχε 

εργαστεί για την υπηρεσία καθαριότητας 

του Κοινοβουλίου· σημειώνει ότι οι 

αποκαλύψεις αυτές δείχνουν πως τα 

εφαρμοζόμενα μέτρα, σύμφωνα με τα 

οποία οι εργαζόμενοι που απασχολούνται 

από εξωτερικές επιχειρήσεις οι οποίες 

εργάζονται στα κτίρια του Κοινοβουλίου 

(μεταξύ άλλων υπηρεσίες συντήρησης ή 

εστίασης και οδηγοί) πρέπει να έχουν 

λευκό ποινικό μητρώο, δεν επαρκούν 

πλέον για την αντιμετώπιση των νέων 

τρομοκρατικών απειλών· καλεί, συνεπώς, 

το Πρόεδρό του να θεσπίσει έναν 

μηχανισμό συνεργασίας με τις σχετικές 

αρχές των κρατών μελών, ώστε να 

εξασφαλιστεί ότι κανένα μέλος του 

εσωτερικού ή εξωτερικού προσωπικού 

του έχει ή είχε στο παρελθόν άμεση ή 

έμμεση σχέση με δραστηριότητες του 

ισλαμιστικού φονταμενταλισμού· 

Or. en 
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