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20.4.2016 A8-0135/25 

Predlog spremembe  25 

Louis Aliot 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU – Evropski parlament 

2015/2155(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 80 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

80. pozdravlja dejstvo, da je predsedstvo 

26. oktobra 2015 sprejelo nova pravila o 

upravljanju nadomestil za parlamentarno 

pomoč, ki vsebujejo strožje zahteve za 

povračilo stroškov pogodb z lokalnimi 

pomočniki, tako da je treba najmanj 25 % 

nadomestila za parlamentarno pomoč 

porabiti za akreditirane pomočnike; 

črtano 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/26 

Predlog spremembe  26 

Louis Aliot 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU – Evropski parlament 

2015/2155(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 97 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 97a. ponavlja, da je načelo večjezičnosti 

temelj demokratične legitimnosti 

institucije; poudarja, kako pomembno je, 

da poslanci pravočasno dobijo vse 

dokumente, potrebne za primerno 

opravljanje dela v odborih, delegacijah in 

na plenarnih zasedanjih, ne glede na to, 

za kateri uradni jezik EU gre; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/27 

Predlog spremembe  27 

Louis Aliot 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU – Evropski parlament 

2015/2155(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 114 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

114. pozdravlja nova, strožja pravila, ki 

veljajo za lokalne pomočnike in 

ponudnike storitev; ugotavlja, da so 

nekatere točke novih pravil nejasne in 

povzročajo napačne razlage; poziva, naj 

se dodatno pojasnijo te točke, zlasti v zvezi 

s stranskimi dejavnostmi lokalnih 

pomočnikov in ponudnikov storitev; 

poudarja, da bi morali obe skupini biti 

pod zelo strogim nadzorom; 

črtano 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/28 

Predlog spremembe  28 

Louis Aliot 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU – Evropski parlament 

2015/2155(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 126 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

126. vztraja, da je treba povečanje 

varnosti parlamentarnih stavb in njihove 

najbližje okolice obravnavati kot 

najpomembnejšo prednostno nalogo; 

meni, da je treba glede na trenutne 

varnostne razmere varnostnikom dati na 

voljo ustrezno opremo in zagotoviti 

primerne delovne pogoje; 

126. je še posebej zaskrbljen zaradi 

razkritja po bruseljskih napadih 

marca 2016, da so pri dveh šoferjih 

Parlamenta našli propagandno gradivo 

ISIS, eden od snovalcev teh napadov pa je 

delal v čistilnem servisu v Parlamentu; 

ugotavlja, da je to dokaz, da obstoječa 

zahteva, da zaposleni v zunanjih podjetjih, 

ki delajo v prostorih Parlamenta (med 

drugim vzdrževalci, čistilci, šoferji, delavci 

v menzah), niso bili obsojeni za kaznivo 

dejanje, zaradi novih terorističnih groženj 

ne zadostuje več; zato poziva predsednika, 

naj vzpostavi mehanizem za sodelovanje z 

ustreznimi organi držav članic, da se 

zagotovi, da noben zaposleni, naj bo 

notranji ali zunanji, ni bil nikoli ne 

posredno ne neposredno vpleten v 

dejavnosti islamskega fundamentalizma; 

Or. en 

 

 


