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20.4.2016 A8-0135/25 

Pozměňovací návrh  25 

Louis Aliot 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Udělení absolutoria za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament 

2015/2155(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 80 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

80. vítá skutečnost, že dne 26. října 2015 

přijalo předsednictvo nový soubor 

pravidel pro správu příspěvků na 

parlamentní asistenci, která zpřísňují 

podmínky proplácení smluv s místními 

asistenty, konkrétně pak vyčleněním 

nejméně 25 % příspěvku na parlamentní 

asistenci na pokrytí nákladů souvisejících 

s akreditovanými asistenty; 

vypouští se 

Or. en 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

20.4.2016 A8-0135/26 

Pozměňovací návrh  26 

Louis Aliot 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Udělení absolutoria za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament 

2015/2155(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 97 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 97a. připomíná význam, který má 

mnohojazyčnost pro demokratickou 

legitimitu orgánu; zdůrazňuje, že je 

důležité poskytovat poslancům včas 

všechny dokumenty, které jsou nezbytné k 

řádnému provádění činnosti ve výborech, 

delegacích a na plenárních zasedání, a to 

v jakémkoli úředním jazyce EU; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/27 

Pozměňovací návrh  27 

Louis Aliot 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Udělení absolutoria za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament 

2015/2155(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 114 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

114. vítá, že byla přijata nová, přísnější 

pravidla pro místní asistenty a 

poskytovatele služeb; konstatuje, že 

některé body nových pravidel jsou i 

nadále poněkud vágní a ponechávají 

prostor k nesprávnému výkladu; požaduje 

další upřesnění těchto bodů, zejména s 

ohledem na vedlejší aktivity místních 

asistentů a poskytovatelů služeb; 

zdůrazňuje, že obě skupiny by měly být 

pod velmi přísným dohledem; 

vypouští se 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/28 

Pozměňovací návrh  28 

Louis Aliot 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Udělení absolutoria za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament 

2015/2155(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 126 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

126. trvá na tom, že bezpečnost budov 

Parlamentu a jejich bezprostředního okolí 

musí být nejvyšší prioritou; domnívá se, že 

s ohledem na současnou bezpečnostní 

situaci je nutné zajistit náležité vybavení 

pro bezpečnostní pracovníky; 

126. vyjadřuje znepokojení nad 

skutečnostmi, které byly odhaleny v 

návaznosti na útoky v Bruselu v březnu 

2016, kdy dva řidiči Parlamentu byli v 

držení propagandistického materiálu IS a 

jeden z činitelů bruselských útoků 

pracoval pro úklidové služby Parlamentu; 

konstatuje, že tato odhalení ukázala, že 

zavedené opatření, které má zajistit, aby 

žádný ze zaměstnanců externích 

společností, kteří pracují v prostorách 
Parlamentu (mimo jiné pracovníci údržby, 

úklidu, služeb zajišťujících stravování a 

řidiči), neměli záznam v rejstříku trestů, 

již není dostatečné k tomu, aby bylo 

možné čelit novým hrozbám terorismu; 

vyzývá proto svého předsedu, aby vytvořil 

mechanismus spolupráce s příslušnými 

orgány členských států s cílem zajistit, že 

se nikdo ze zaměstnaných pracovníků, ať 

už interních či externích, přímo či 

nepřímo nepodílí nebo nepodílel na 

činnostech spojených s islámským 

fundamentalismem; 

Or. en 

 

 


