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Forslag til beslutning 

Punkt 80 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

80. glæder sig over, at Præsidiet den 26. 

oktober 2015 vedtog et nyt regelsæt for 

forvaltningen af udgifter til 

parlamentarisk assistance, der styrker 

kravene til godtgørelse af kontrakter med 

lokale assistenter, nemlig ved at 

øremærke mindst 25 % af godtgørelsen til 

parlamentarisk assistance til dækning af 

udgifter til akkrediterede assistenter; 

udgår 

Or. en 



 

AM\1092844DA.doc  PE579.921v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

20.4.2016 A8-0135/26 

Ændringsforslag  26 

Louis Aliot 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0135/2016 

Markus Pieper 
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Forslag til beslutning 

Punkt 97 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 97a. gentager, at princippet om 

flersprogethed understøtter institutionens 

demokratiske legitimitet; understreger 

betydningen af, at medlemmerne i god tid 

modtager alle de nødvendige dokumenter 

på alle EU's officielle sprog, for at de 

behørigt kan udføre deres arbejde i 

udvalg, delegationer og 

plenarforsamlinger; 

Or. en 
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2015/2155(DEC) 

Forslag til beslutning 

Punkt 114 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

114. glæder sig over de nye, strengere 

regler for lokale assistenter og 

tjenesteudbydere; bemærker, at nogle 

punkter i de nye regler er uklare og giver 

anledning til fejlfortolkninger; opfordrer 

til yderligere præcisering af disse punkter, 

navnlig med hensyn til lokale assistenters 

og tjenesteudbyderes biaktiviteter; 

understreger, at begge grupper bør være 

underlagt meget streng kontrol; 

udgår 

Or. en 
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Punkt 126 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

126. insisterer på, at styrkelsen af 

sikkerheden i Parlamentets bygninger og 

disses umiddelbare omgivelser gives 

højeste prioritet; mener, at det er 

nødvendigt at sikre passende udstyr til og 

arbejdsvilkår for sikkerhedspersonalet i 

lyset af den aktuelle sikkerhedssituation; 

126. er navnlig bekymret over 

afsløringerne efter angrebene i Bruxelles 

i marts 2016 af, at to af Parlamentets 

chauffører var i besiddelse 

propagandamateriale fra IS, og at en af 

ophavsmændene til angrebene i Bruxelles 

har været ansat i Parlamentets 

rengøringstjeneste; bemærker, at disse 

afsløringer har vist, at den eksisterende 

foranstaltning, der kræver, at samtlige 

ansatte i eksterne virksomheder, der 

arbejder i Parlamentets bygninger (bl.a. 

ansatte inden for vedligeholdelse, 

rengøring, catering samt chauffører) har 

en ren straffeattest, ikke længere er 

tilstrækkelig til at imødegå de nye trusler 

om terrorisme; opfordrer derfor sin 

formand til at etablere en 

samarbejdsordning med de relevante 

myndigheder i medlemsstaterne for at 

sikre, at ingen internt eller eksternt ansat 

er eller har været direkte eller indirekte 

involveret i islamistisk fundamentalisme; 

Or. en 

 

 


