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Markus Pieper 

Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Parlamentul European 

2015/2155(DEC)Propunere de rezoluție 

Punctul 80 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

80. apreciază că Biroul a adoptat la 26 

octombrie 2015 un nou set de norme 

privind administrarea alocațiilor de 

asistență parlamentară, înăsprind 

condițiile aferente rambursării 

contractelor cu asistenți locali, și anume 

prin alocarea a cel puțin 25% din alocația 

de asistență parlamentară în scopul 

acoperirii cheltuielilor cu asistenții 

acreditați; 

eliminat 

Or. en 
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Amendamentul  26 

Louis Aliot 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Parlamentul European 

2015/2155(DEC) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 97 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 97a. reamintește că principiul 

multilingvismului susține legitimitatea 

democratică a instituției; subliniază cât de 

important este să se asigure membrilor, în 

timp util, toate documentele necesare 

pentru a-și putea desfășura în mod 

corespunzător activitatea în comisii, 

delegații și sesiunile plenare în toate 

limbile oficiale ale UE; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/27 

Amendamentul  27 

Louis Aliot 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Parlamentul European 

2015/2155(DEC) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 114 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

114. apreciază normele noi, mai stricte 

care se aplică asistenților locali și 

furnizorilor de servicii; constată că unele 

puncte ale noilor norme rămân vagi, fiind 

o sursă de interpretare eronată; solicită să 

se clarifice și mai mult aceste puncte, mai 

ales în ceea ce privește activitățile conexe 

ale asistenților locali și a prestatorilor de 

servicii; afirmă răspicat că ambele 

grupuri ar trebui ținute sub observație 

foarte strictă; 

eliminat 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/28 

Amendamentul  28 

Louis Aliot 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Parlamentul European 

2015/2155(DEC) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 126 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

126. cere insistent ca îmbunătățirea 

securității în clădirile Parlamentului și în 

imediata lor vecinătate să fie considerată 

o prioritate majoră; consideră necesar să 

se asigure echipamente și condiții de 

lucru adecvate pentru personalul de 

securitate, dată fiind situația securitară 

actuală; 

126. se arată deosebit de preocupat de 

dezvăluirile care au ieșit la lumină după 

atacurile de la Bruxelles din martie 2016, 

potrivit cărora asupra a doi șoferi ai 

Parlamentului s-au găsit materiale de 

propagandă în favoarea Statului Islamic 

și unul dintre autorii atacurilor de la 

Bruxelles lucrase pentru serviciul de 

curățenie al Parlamentului; constată că 

aceste dezvăluiri au arătat că măsurile 

existente, care cereau tuturor persoanelor 

angajate de companiile externe care 

lucrează la sediile Parlamentului (printre 

altele întreținere, curățenie, catering, 

șoferi) să nu aibă cazier judiciar nu mai 

sunt suficiente în fața noilor amenințări 

teroriste; de aceea, cere Președintelui să 

constituie un mecanism de cooperare cu 

autoritățile competente din statele 

membre pentru a se asigura că niciun 

angajat intern sau extern nu este și nici 

nu a fost, direct sau indirect, implicat în 

activități asociate fundamentalismului 

islamic; 

Or. en 

 

 


