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20.4.2016 A8-0135/25 

Grozījums Nr.  25 

Louis Aliot 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0135/2016 

Markus Pieper 

ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments 

2015/2155(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

80. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

80. atzinīgi vērtē to, ka Prezidijs 

2015. gada 26. oktobrī pieņēma jaunu 

noteikumu kopumu parlamentārās 

palīdzības piemaksas pārvaldībai, 

pastiprinot prasības kompensācijas 

saņemšanai par vietējo palīgu līgumiem, 

konkrētāk, vismaz 25 % no parlamentārās 

palīdzības piemaksas paredzot tieši 

izmaksu par reģistrētiem palīgiem 

segšanai; 

svītrots 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/26 

Grozījums Nr.  26 

Louis Aliot 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0135/2016 

Markus Pieper 

ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments 

2015/2155(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

97.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 97.a atgādina, ka daudzvalodības princips 

ir iestādes demokrātiskās leģitimitātes 

pamatā; uzsver, ka ir svarīgi deputātiem 

savlaicīgi sniegt visus dokumentus 

jebkurā ES oficiālajā valodā, kuri 

nepieciešami, lai viņi varētu pienācīgi 

veikt darbu komitejās, delegācijās un 

plenārsēdēs; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/27 

Grozījums Nr.  27 

Louis Aliot 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0135/2016 

Markus Pieper 

ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments 

2015/2155(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

114. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

114. atzinīgi vērtē jaunos, stingrākos 

noteikumus attiecībā uz vietējiem 

palīgiem un pakalpojumu sniedzējiem; 

norāda, ka daži jauno noteikumu punkti 

joprojām ir neskaidri un tos var nepareizi 

interpretēt; prasa sīkāk precizēt šos 

punktus, īpaši saistībā ar vietējo palīgu un 

pakalpojumu sniedzēju blakusdarbību; 

uzsver, ka abas šīs grupas būtu ļoti stingri 

jāpārbauda; 

svītrots 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/28 

Grozījums Nr.  28 

Louis Aliot 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0135/2016 

Markus Pieper 

ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments 

2015/2155(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

126. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

126. uzstāj, ka Parlamenta ēku un to 

tuvākās apkārtnes drošības 

pastiprināšana ir jāuzskata par 

vissvarīgāko prioritāti; uzskata, ka, ņemot 

vērā pašreizējo situāciju drošības jomā, ir 

jānodrošina atbilstošs aprīkojums un 

darba apstākļi drošības dienesta 

darbiniekiem; 

126. pauž sevišķas bažas par atklājumiem 

pēc uzbrukumiem Briselē 2016. gada 

martā, proti, ka pie diviem Parlamenta 

šoferiem atradās IS propagandas 

materiāls un viens no Briseles uzbrukumu 

īstenotājiem bija strādājis uzņēmumā, kas 

Parlamentam sniedz uzkopšanas 

pakalpojumus; norāda, ka šādi atklājumi 

ir parādījuši, ka ar pašreizējiem 

pasākumiem, kas prasa, lai visi ārējo 

uzņēmumu nodarbinātie darbinieki, kuri 

strādā Parlamenta telpās (piemēram, 

sniedzot apkalpes, uzkopšanas, 

ēdināšanas, šoferu pakalpojumus), 

nebūtu krimināli sodīti, vairs nepietiek, lai 

novērstu jaunus terorisma draudus; tāpēc 

aicina Parlamenta priekšsēdētāju izveidot 

sadarbības mehānismu ar attiecīgajām 

dalībvalstu iestādēm, lai nodrošinātu, ka 

neviens iekšēji vai ārēji nodarbināts 

darbinieks nav tieši vai netieši iesaistīts 

islāma fundamentālistu darbībās vai nav 

bijis tajās iesaistīts agrāk; 

Or. en 

 

 

 


