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20.4.2016 A8-0135/25 

Ändringsförslag  25 

Louis Aliot 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet 

2015/2155(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 80 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

80. Europaparlamentet välkomnar att 

presidiet den 26 oktober 2015 antog en ny 

uppsättning regler för hanteringen av 

ersättningen för assistentstöd till 

ledamöterna som innebär en skärpning av 

kraven för ersättning av utgifterna för 

kontrakten för lokala assistenter, närmare 

bestämt genom att öronmärka åtminstone 

25 % av ersättningen för assistentstöd till 

ledamöterna för att täcka utgifter för 

ackrediterade assistenter. 

utgår 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/26 

Ändringsförslag  26 

Louis Aliot 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet 

2015/2155(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 97a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 97a. Europaparlamentet upprepar att 

principen om flerspråkighet ligger till 

grund för institutionens demokratiska 

legitimitet. Parlamentet understryker 

vikten av att i god tid tillhandahålla 

ledamöterna alla nödvändiga dokument 

på alla EU:s officiella språk, så att de på 

korrekt sätt kan utföra sitt arbete i 

utskotten och delegationerna och vid 

plenarsammanträdena. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/27 

Ändringsförslag  27 

Louis Aliot 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet 

2015/2155(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 114 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

114. Europaparlamentet välkomnar de 

nya striktare bestämmelserna för lokala 

assistenter och tjänsteleverantörer. Vissa 

punkter i de nya bestämmelserna är 

fortfarande vaga och ger upphov till 

feltolkningar. Parlamentet efterlyser 

ytterligare förtydliganden av dessa 

punkter, särskilt när det gäller lokala 

assistenters och tjänsteleverantörers 

sidoverksamheter. Parlamentet betonar 

att båda dessa grupper bör övervakas 

mycket noga. 

utgår 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/28 

Ändringsförslag  28 

Louis Aliot 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet 

2015/2155(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 126 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

126. Europaparlamentet anser att det 

måste utgöra högsta prioritet att förstärka 

säkerheten i parlamentets byggnader och 

deras närmaste omgivning. Parlamentet 

anser att det är nödvändigt att se till att 

säkerhetspersonalen har lämplig 

utrustning och adekvata arbetsvillkor med 

tanke på den nuvarande 

säkerhetssituationen. 

126. Europaparlamentet är särskilt 

bekymrat över avslöjandena efter 

attackerna i Bryssel i mars 2016, enligt 

vilka två av parlamentets chaufförer hade 

propagandamaterial från IS, och att en av 

upphovsmännen till attackerna i Bryssel 

hade arbetat för parlamentets 

rengöringstjänst. Parlamentet noterar att 

dessa avslöjanden har visat att de 

befintliga åtgärderna, som kräver att alla 

anställda i externa företag som arbetar i 

parlamentets byggnader (bland annat med 

underhåll, rengöring, catering och 

chaufförer) är ostraffade, inte längre är 

tillräckligt för att hantera de nya 

terroristhoten. Parlamentet uppmanar 

därför sin talman att inrätta en 

samarbetsmekanism med relevanta 

myndigheter i medlemsstaterna för att 

säkerställa att ingen internt eller externt 

anställd är eller har varit direkt eller 

indirekt involverad i islamistisk 

fundamentalistism. 

Or. en 

 

 


