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20.4.2016 A8-0135/25 

Pakeitimas 25 

Louis Aliot 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0135/2016 

Markus Pieper 

2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Parlamentas 

2015/2155(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

80 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

80. džiaugiasi, kad 2015 m. spalio 26 d. 

Biuras patvirtino naujas Parlamento 

nario padėjėjų išmokų valdymo taisykles, 

sugriežtindamas vietinių padėjėjų sutarčių 

apmokėjimo reikalavimus (nustatyta, kad 

ne mažiau kaip 25 proc.  Parlamento 

nario padėjėjų išmokų lėšų turi būti skirta 

padengti išlaidoms, susijusioms su 

akredituotais padėjėjais); 

Išbraukta. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/26 

Pakeitimas 26 

Louis Aliot 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0135/2016 

Markus Pieper 

2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Parlamentas 

2015/2155(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

97 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 97a. pakartoja, kad daugiakalbystės 

principas yra institucijos demokratinio 

teisėtumo pagrindas; pabrėžia, kad 

nariams svarbu laiku pateikti visus 

dokumentus, būtinus jų darbui 

komitetuose, delegacijose ir plenarinėse 

sesijose tinkamai atlikti bet kuria 

oficialiąja ES kalba; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/27 

Pakeitimas 27 

Louis Aliot 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0135/2016 

Markus Pieper 

2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Parlamentas 

2015/2155(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

114 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

114. palankiai vertina naujas, griežtesnes 

taisykles, kurios taikomos vietiniams 

padėjėjams ir paslaugų teikėjams; pažymi, 

kad tam tikri naujų taisyklių punktai 

tebėra neaiškūs ir sukelia netinkamų 

aiškinimų; ragina nuodugniau išaiškinti 

šiuos punktus, ypač kalbant apie 

papildomą vietinių asistentų ir paslaugų 

teikėjų veiklą; pabrėžia, kad šias grupes 

reikėtų labai griežtai prižiūrėti; 

Išbraukta. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/28 

Pakeitimas 28 

Louis Aliot 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0135/2016 

Markus Pieper 

2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Parlamentas 

2015/2155(DEC) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

126 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

126. tvirtina, kad Parlamento patalpų ir 

prie pat jų esančios teritorijos saugumo 

didinimui turėtų būti skiriamas 

didžiausias prioritetas; mano, kad būtina 

užtikrinti apsaugos darbuotojams tinkamą 

įrangą ir darbo sąlygas, atsižvelgiant į 

dabartinę saugumo padėtį; 

126. yra ypač susirūpinęs dėl to, kad po 

2016 m. kovo mėn. išpuolių Briuselyje 

buvo atskleista, kad du Parlamento 

vairuotojai turėjo IS propagandinės 

medžiagos ir vienas iš Briuselio išpuolių 

autorių dirbo Parlamento patalpų valymo 

paslaugų tarnyboje; pažymi, kad ši 

atskleista informacija parodė, kad visiems 
darbuotojams, įdarbintiems iš išorės 

įmonių, dirbančių Parlamento patalpose 

(be kita ko, priežiūros, valymo, maitinimo, 

vairuotojų), taikomas reikalavimas, kad 

jie neturėtų teistumo, nuo šiol yra 

nepakankamas naujų terorizmo grėsmių 

sąlygomis; taigi ragina Pirmininką 

sukurti bendradarbiavimo su 

atitinkamomis valstybių narių 

institucijomis mechanizmą siekiant 

užtikrinti, kad nė vienas iš vidaus ar 

išorės įdarbintų darbuotojų nėra ar 

nebuvo tiesiogiai arba netiesiogiai susiję 

su islamistų fundamentalizmo veikla; 

Or. en 

 

 


