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20.4.2016 A8-0135/25 

Alteração  25 

Louis Aliot 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Quitação 2014: Orçamento geral da UE – Parlamento Europeu 

2015/2155(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 80 

 

Proposta de resolução Alteração 

80. Congratula-se com o facto de a Mesa 

ter adotado, em 26 de outubro de 2015, 

um novo conjunto de regras para a gestão 

dos subsídios de assistência parlamentar, 

reforçando os requisitos para o reembolso 

dos contratos de assistente local, 

nomeadamente através da afetação de, no 

mínimo, 25 % do subsídio de assistência 

parlamentar para cobrir as despesas com 

assistentes acreditados; 

Suprimido 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/26 

Alteração  26 

Louis Aliot 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Quitação 2014: Orçamento geral da UE – Parlamento Europeu 

2015/2155(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 97-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 97-A. Reitera que o princípio do 

multilinguismo constitui um alicerce da 

legitimidade democrática da instituição; 

sublinha a importância de fornecer aos 

deputados, em tempo oportuno, todos os 

documentos necessários para exercerem 

corretamente as suas funções nas 

comissões, delegações e sessões plenárias 

em qualquer uma das línguas oficiais da 

UE; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/27 

Alteração  27 

Louis Aliot 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Quitação 2014: Orçamento geral da UE – Parlamento Europeu 

2015/2155(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 114 

 

Proposta de resolução Alteração 

114. Congratula-se com as novas regras, 

mais rigorosas, aplicáveis aos assistentes 

locais e prestadores de serviços; observa 

que alguns pontos das novas regras 

permanecem vagos e são uma fonte de 

interpretação errada; apela a uma maior 

clarificação destes pontos, em especial no 

que se refere a atividades acessórias dos 

assistentes locais e prestadores de 

serviços; salienta que ambos os grupos 

devem ser objeto de um controlo muito 

rigoroso; 

Suprimido 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/28 

Alteração  28 

Louis Aliot 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Quitação 2014: Orçamento geral da UE – Parlamento Europeu 

2015/2155(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 126 

 

Proposta de resolução Alteração 

126. Insiste na necessidade de conferir a 

máxima prioridade ao reforço da 

segurança dos edifícios do Parlamento e 

das suas imediações; considera necessário 

garantir que o pessoal de segurança 

dispõe de equipamento e condições de 

trabalho adequadas tendo em conta a 

situação atual em matéria de segurança; 

126. Está particularmente preocupado 

com as revelações feitas a seguir aos 

atentados em Bruxelas, em março de 

2016, segundo as quais dois condutores 

do Parlamento estavam na posse de 

material de propaganda do Estado 

Islâmico e um dos autores dos atentados 

de Bruxelas tinha trabalhado para o 

serviço de limpeza do Parlamento; 

assinala que estas revelações 

demonstraram que a medida em vigor, 

que obriga todos os membros do pessoal 

de empresas externas que trabalham nas 

instalações do Parlamento 

(nomeadamente, manutenção, limpeza, 

restauração, motoristas) a comprovar a 

não existência de antecedentes criminais, 

já não é suficiente para fazer face às 

novas ameaças terroristas; insta, por 

conseguinte, o Presidente a estabelecer 

um mecanismo de cooperação com as 

autoridades competentes dos Estados-

Membros, a fim de garantir que nenhum 

membro do pessoal, interno ou externo, 

está, ou esteve, envolvido direta ou 

indiretamente em atividades de 

fundamentalismo islâmico; 

Or. en 
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