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20.4.2016 A8-0135/25 

Módosítás  25 

Louis Aliot 

az ENF Képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0135/2016 

Markus Pieper 

2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Európai Parlament 

2015/2155(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

80 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

80. üdvözli, hogy az Elnökség 2015. 

október 26-án új szabályrendszert 

fogadott el a parlamenti asszisztensi 

juttatások kezelésére, megerősítve a helyi 

asszisztensi szerződések megtérítésére 

vonatkozó követelményeket, a parlamenti 

asszisztensi juttatások legalább 25%-ának 

az akkreditált asszisztensekkel kapcsolatos 

költségek fedezésére való elkülönítése 

révén; 

törölve 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/26 

Módosítás  26 

Louis Aliot 

az ENF Képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0135/2016 

Markus Pieper 

2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése – Európai Parlament 

2015/2155(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

97 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 97a. ismételten hangsúlyozza, hogy a 

többnyelvűség elve az intézmény 

demokratikus legitimációjának egyik 

alapja; hangsúlyozza annak jelentőségét, 

hogy a képviselők kellő időben az EU 

akármelyik hivatalos nyelvén megkapják 

az összes ahhoz szükséges dokumentumot, 

hogy munkájukat megfelelően el tudják 

látni a bizottságokban, küldöttségekben és 

a plenáris üléseken; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/27 

Módosítás  27 

Louis Aliot 

az ENF Képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0135/2016 

Markus Pieper 

2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése – Európai Parlament 

2015/2155(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

114 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

114. üdvözli, hogy új, szigorúbb szabályok 

vonatkoznak a helyi asszisztensekre és 

szolgáltatókra; megjegyzi, hogy néhány 

ponton az új szabályok továbbra is 

homályosak, és téves értelmezésnek 

engednek teret; kéri e pontok további 

tisztázását, különös tekintettel a helyi 

asszisztensek és szolgáltatók 

melléktevékenységeire; hangsúlyozza, 

hogy mindkét csoportra nagyon szigorú 

ellenőrzésnek kell vonatkoznia; 

törölve 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/28 

Módosítás  28 

Louis Aliot 

az ENF Képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0135/2016 

Markus Pieper 

2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése – Európai Parlament 

2015/2155(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

126 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

126. kitart amellett, hogy a Parlament 

épületei és azok közvetlen szomszédsága 

biztonságának fokozását kiemelt 

prioritásként kell kezelni; szükségesnek 

tartja a biztonsági személyzet megfelelő 

felszerelésének és munkakörülményeinek 

biztosítását, tekintettel a jelenlegi 

biztonsági helyzetre; 

126. különösen aggodalmát fejezi ki 

amiatt, hogy a 2016. márciusi, brüsszeli 

támadásokat követően kiderült, hogy két 

parlamenti sofőr az ISIS-szel kapcsolatos 

propagandaanyag birtokában volt, és a 

brüsszeli támadások egyik elkövetője 

korábban a Parlament takarító 

szolgálatánál dolgozott; megállapítja, 

hogy ezek a napvilágra került tények azt 

mutatják, hogy az új 

terrorfenyegetettséggel szemben nem 

elégséges az az érvényben lévő intézkedés, 

amelynek értelmében a Parlament 

épületeiben dolgozó külső cégek (pl. 

karbantartás, takarítás, étkeztetés, 

sofőrszolgálat) egyetlen alkalmazottjának 

sem lehet bűnügyi előélete; ezért 

felszólítja az Elnökét, hogy alakítson ki 

együttműködési mechanizmust az érintett 

tagállamok hatóságaival annak biztosítása 

érdekében, hogy a belső vagy külső 

alkalmazottak közül senki sem vesz vagy 

vett részt közvetve vagy közvetlenül iszlám 

fundamentalista tevékenységekben; 

Or. en 

 

 


