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20.4.2016 A8-0135/25 

Pozmeňujúci návrh  25 

Louis Aliot 

on behalf of the ENF Group 

 

Správa A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Absolutórium za rok 2014: Všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament 

2015/2155(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 80 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

80. víta skutočnosť, že Predsedníctvo 

prijalo 26. októbra 2015 nový súbor 

pravidiel pre riadenie príspevkov na 

asistentskú výpomoc, sprísnenie 

požiadaviek na úhradu zmlúv miestnych 

asistentov, a to prostredníctvom 

vyčlenenia aspoň 25 % výdavkov na 

asistentskú výpomoc na pokrytie výdavkov 

na akreditovaných asistentov; 

vypúšťa sa 

Or. en 



 

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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

20.4.2016 A8-0135/26 

Pozmeňujúci návrh  26 

Louis Aliot 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Absolutórium za rok 2014: Všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament 

2015/2155(DEC)  

Návrh uznesenia 

Odsek 97 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 97a. pripomína význam viacjazyčnosti pre 

demokratickú legitímnosť inštitúcie; 

zdôrazňuje, že je dôležité poskytovať 

poslancom včas všetky dokumenty 

nevyhnutné na riadne vykonávanie práce 

vo výboroch, delegáciách a na plenárnych 

zasadnutiach v každom úradnom jazyku 

EÚ; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/27 

Pozmeňujúci návrh  27 

Louis Aliot 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Absolutórium za rok 2014: Všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament 

2015/2155(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 114 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

114. víta nové, prísnejšie pravidlá 

vzťahujúce sa na miestnych asistentov a 

poskytovateľov služieb; poznamenáva, že 

niektoré z bodov nových pravidiel sú 

nejasné a sú dôvodom nesprávnej 

interpretácie; požaduje ich podrobnejšie 

vysvetlenie, najmä pokiaľ ide vedľajšie 

činnosti miestnych asistentov a 

poskytovateľov služieb; zdôrazňuje, že obe 

skupiny by mali byť veľmi prísne 

kontrolované; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/28 

Pozmeňujúci návrh  28 

Louis Aliot 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Absolutórium za rok 2014: Všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament 

2015/2155(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 126 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

126. trvá na tom, že posilnenie 

bezpečnosti budov Parlamentu a ich 

bezprostredného okolia má byť najvyššou 

prioritou; považuje za potrebné, 

vzhľadom na súčasnú bezpečnostnú 

situáciu, zabezpečiť vhodné vybavenie a 

pracovné podmienky pre bezpečnostných 
pracovníkov; 

126. je zvlášť znepokojený odhalením, 

ktoré nasledovalo po útokoch v Bruseli v 

marci 2016, podľa ktorého sa u dvoch 

vodičov Parlamentu našli propagačné 

materiály IŠ a jeden z autorov útokov v 

Bruseli pracoval v upratovacej službe 

Parlamentu; konštatuje, že tieto odhalenia 

ukázali, že opatrenia na mieste, ktoré 

vyžadujú, aby žiadny zo zamestnancov 

externých firiem, ktorí pracujú v 

priestoroch Parlamentu (okrem iného v 

oblasti údržby, upratovania, stravovania a 

ako vodiči), nemal záznam v trestnom 

registri, už nie sú dostačujúce z hľadiska 

nových hrozieb terorizmu; vyzýva preto 

predsedu, aby vytvoril mechanizmus 

spolupráce s príslušnými orgánmi 

členských štátov, aby sa zabezpečilo, že 

nikto zo zamestnaných pracovníkov, 

interných alebo externých,  sa nepodieľa 

ani nepodieľal, priamo alebo nepriamo, 

na islamistických fundamentalistických 

aktivitách; 

Or. en 

 

 


