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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 80 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

80. Jilqa' l-fatt li, fis-26 ta' Ottubru 2015, 

il-Bureau adotta ġabra ġdida ta' regoli 

għall-ġestjoni tal-allowances għal 

assistenza parlamentari, b'mod li saħħaħ 

ir-rekwiżiti għar-rimborż tal-kuntratti tal-

assistenti lokali, speċifikament billi tiġi 

allokata mill-anqas 25 % tal-allowance 

għal assistenza parlamentari biex tkopri 

n-nefqa fuq l-assistenti akkreditati; 

imħassar 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 97a. Ifakkar li l-prinċipju tal-

multilingwiżmu jirfed il-leġittimità 

demokratika tal-istituzzjoni; jissottolinja l-

importanza li l-Membri jiġu pprovduti, fi 

żmien xieraq, bid-dokumenti kollha 

meħtieġa biex iwettqu b'mod adegwat il-

ħidma tagħhom fil-Kumitati, id-

Delegazzjonijiet u s-Sessjonijiet plenarji fi 

kwalunkwe lingwa uffiċjali tal-UE; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

114. Jilqa' r-regoli ġodda u aktar stretti li 

japplikaw għall-assistenti lokali u l-

fornituri ta' servizzi; jinnota li wħud mill-

punti tar-regoli l-ġodda għadhom vagi u 

huma sors ta' interpretazzjoni żbaljata; 

jappella għal kjarifika ulterjuri ta' dawn 

il-punti, speċjalment fir-rigward tal-

attivitajiet sekondarji tal-assistenti lokali 

u l-fornituri ta' servizzi; jisħaq fuq il-fatt 

li ż-żewġ gruppi għandhom ikunu taħt 

skrutinju strett ħafna; 

imħassar 

Or. en 



 

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

MT Magħquda fid-diversità MT 

 

20.4.2016 A8-0135/28 

Emenda  28 

Louis Aliot 

f'isem il-Grupp ENF 

 

Rapport A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Kwittanza 2014: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Parlament Ewropew 

2015/2155(DEC) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 126 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

126. Jinsisti biex it-tisħiħ tas-sigurtà tal-

bini tal-Parlament u d-dwarijiet immedjati 

tiegħu jingħata l-ogħla prijorità; 

jikkunsidra li hemm bżonn jiġi żgurat 

tagħmir u kundizzjonijiet ta' xogħol 

xierqa għall-persunal fil-qasam tas-

sigurtà fid-dawl tas-sitwazzjoni attwali 

f'dal-qasam; 

126. Jinsab partikolarment imħasseb 

dwar ir-rivelazzjonijiet li segwew l-attakki 

ta' Brussell f'Marzu 2016 li żewġ xufiera 
tal-Parlament kienu fil-pussess ta' 

materjal propagandistiku ta' ISIS, u 

wieħed mill-awturi tal-attakki ta' Brussell 

kien jaħdem għas-servizz ta' tindif tal-

Parlament; jinnota li dawn ir-

rivelazzjonijiet urew li l-miżura fis-seħħ li 

tirrikjedi li l-persunal kollu impjegat mill-

kumpaniji esterni li jaħdmu fil-bini tal-

Parlament (fost l-oħrajn, il-manutenzjoni, 

it-tindif, il-forniment ta' ikel, ix-xufiera) 

ma jkollu l-ebda rekord kriminali, 

m'għadhiex biżżejjed biex jiġi affaċċjat it-

theddid ġdid ta' terroriżmu; jappella 

għalhekk lill-President tiegħu biex 

jistabbilixxi mekkaniżmu ta' 

kooperazzjoni mal-awtoritajiet rilevanti 

tal-Istati Membri b'mod li jiżgura li ħadd 

mill-persunal impjegat, kemm intern u 

kemm estern, ma hu jew kien, direttament 

jew indirettament, involut f'attivitajiet ta' 

fundamentaliżmu Iżlamiku; 

Or. en 

 

 


