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20.4.2016 A8-0135/25 

Tarkistus  25 

Louis Aliot 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti 

2015/2155(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

80 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

80. pitää myönteisenä, että puhemiehistö 

hyväksyi 26. lokakuuta 2015 parlamentin 

avustajakorvauksen hallinnointia 

koskevat uudet säännöt, joilla 

vahvistettiin paikallisten avustajien 

työsopimuksiin perustuvia korvauksia 

koskevia vaatimuksia varaamalla 

vähintään 25 prosenttia 

avustajakorvauksesta valtuutettujen 

avustajien menojen korvaamiseen; 

Poistetaan. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/26 

Tarkistus  26 

Louis Aliot 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti 

2015/2155(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

97 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 97 a. toteaa jälleen, että monikielisyyden 

periaate vahvistaa toimielimen 

demokraattista oikeutusta; korostaa, että 

on tärkeää tarjota jäsenille hyvissä ajoin 

kaikilla EU:n virallisilla kielillä kaikki 

asiakirjat, joita he tarvitsevat voidakseen 

hoitaa työnsä valiokunnissa, 

valtuuskunnissa ja täysistunnossa 

asianmukaisesti; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/27 

Tarkistus  27 

Louis Aliot 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti 

2015/2155(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

114 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

114. on tyytyväinen paikallisiin avustajiin 

ja palveluntarjoajiin sovellettaviin uusiin, 

tiukempiin sääntöihin; toteaa, että tietyt 

uusien sääntöjen kohdat ovat vielä 

epäselviä ja voivat aiheuttaa vääriä 

tulkintoja; kehottaa selventämään näitä 

kohtia, erityisesti mitä tulee paikallisten 

avustajien ja palveluntarjoajien 

sivutoimiin; painottaa, että molempia 

ryhmiä on valvottava hyvin tiukasti; 

Poistetaan. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/28 

Tarkistus  28 

Louis Aliot 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti 

2015/2155(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

126 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

126. vaatii ottamaan parlamentin 

rakennusten ja niiden lähiympäristön 

turvallisuuden parantamisen 

ehdottomaksi painopisteeksi; pitää 

välttämättömänä varmistaa nykyisessä 

turvallisuustilanteessa 

turvallisuushenkilöstölle asianmukaiset 

varusteet ja työolot; 

126. on erityisen huolestunut 

maaliskuussa 2016 tapahtuneiden 

Brysselin iskujen jälkeen ilmenneistä 

paljastuksista, joiden mukaan kahdella 
parlamentin autonkuljettajalla oli 

hallussaan Isis-järjestön 

propaganda-aineistoa ja yksi Brysselin 

iskujen tekijöistä oli ollut parlamentin 

siivouspalvelun työntekijänä; toteaa 

näiden paljastusten osoittaneen, että 

käytössä oleva vaatimus, jonka mukaan 

parlamentin toimitiloissa työskentelevällä 

ulkopuolisten yritysten henkilöstöllä 

(muun muassa huolto-, siivous- ja 

keittiöhenkilöstö sekä autonkuljettajat) ei 

saa olla rikosrekisterimerkintöjä, ei enää 

yksinään riitä uusien terroriuhkien 

edessä; kehottaa sen vuoksi puhemiestä 

luomaan asianomaisten jäsenvaltioiden 

viranomaisten kanssa 

yhteistyömekanismin, jotta voidaan 

varmistaa, ettei kukaan toimielimen 

omasta tai ulkopuolisesta henkilöstöstä 

ole tai ole ollut suoraan tai välillisesti 

mukana islamistisessa ääritoiminnassa; 

Or. en 

 

 


