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20.4.2016 A8-0135/25 

Amendement  25 

Louis Aliot 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU - Europees Parlement 

2015/2155(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 80 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

80. is verheugd over het feit dat het 

Bureau op 26 oktober 2015 een nieuwe 

reeks regels voor het beheer van de 

vergoedingen voor parlementaire bijstand 

heeft goedgekeurd, waarmee de 

voorschriften voor de vergoedingen voor 

overeenkomsten met plaatselijke 

medewerkers werden versterkt, namelijk 

door ten minste 25 % van de toelage voor 

parlementaire medewerkers toe te wijzen 

aan uitgaven voor geaccrediteerde 

medewerkers; 

Schrappen 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/26 

Amendement  26 

Louis Aliot 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU - Europees Parlement 

2015/2155(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 97 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 97 bis. wijst nogmaals op het belang van 

meertaligheid voor de democratische 

legitimiteit van de instelling; beklemtoont 

dat het belangrijk is de leden tijdig alle 

documenten te doen toekomen die zij - om 

het even in welke officiële taal van de EU 

- nodig hebben om hun werk in 

commissies, delegaties en plenaire 

vergaderingen naar behoren te doen; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/27 

Amendement  27 

Louis Aliot 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU - Europees Parlement 

2015/2155(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 114 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

114. is ingenomen met de nieuwe, 

strengere regels die van toepassing zijn op 

plaatselijke medewerkers en 

dienstverleners; merkt op dat sommige 

punten van de nieuwe voorschriften vaag 

blijven en een bron van misverstanden 

vormen; dringt aan op verdere 

verduidelijking van deze punten, met 

name met betrekking tot nevenactiviteiten 

van plaatselijke medewerkers en 

dienstverleners; benadrukt dat beide 

groepen onder zeer strikte controle 

moeten staan; 

Schrappen 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/28 

Amendement  28 

Louis Aliot 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU - Europees Parlement 

2015/2155(DEC) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 126 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

126. benadrukt dat de versterking van de 

beveiliging van de gebouwen van het 

Parlement en hun directe omgeving de 

hoogste prioriteit verdient; acht het 

noodzakelijk te zorgen voor passende 

apparatuur en arbeidsomstandigheden voor 

beveiligingspersoneel in het licht van de 

huidige veiligheidssituatie; 

126. maakt zich met name zorgen over de 

onthullingen die na de aanslagen in 

Brussel in maart 2016 werden gedaan, 

waaruit bleek dat twee chauffeurs van het 

Parlement IS-propagandamateriaal in 

hun bezit hadden en dat één van de 

daders van de aanslagen in Brussel een 

tijdje voor een schoonmaakdienst van het 

Parlement had gewerkt; stelt vast dat deze 

onthullingen aantonen dat de geldende 

regels, die bepalen dat geen enkele 

werknemer van externe bedrijven die in 

de gebouwen van het Parlement actief zijn 

(als onderhoudswerkers, schoonmakers, 

caterers en/of chauffeurs) een strafblad 

mogen hebben, gezien de nieuwe 

terroristische dreiging niet langer 

voldoende zijn; vraagt de Voorzitter 

derhalve met de relevante nationale 

autoriteiten samen te werken om te komen 

tot een situatie waarin gewaarborgd is dat 

geen enkele intern of extern personeelslid 

nu of in het verleden direct of indirect bij 

fundamentalistische activiteiten van 

islamisten betrokken is (geweest); 

Or. en 

 

 


