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21.10.2015 A8-0298/6 

Predlog spremembe  6 

Marco Zanni, Marco Valli 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2016 – vsi oddelki 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 61 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

61. zato znova izraža nasprotovanje 

zamisli o rezervi za prerazporeditve med 

agencijami, potrjuje pa pripravljenost za 

sprostitev delovnih mest s povečevanjem 

učinkovitosti med agencijami na račun 

boljšega upravnega sodelovanja ali celo 

združevanja, če je to ustrezno, pa tudi 

združevanja nekaterih funkcij s Komisijo 

ali drugimi agencijami; 

61. pozdravlja zamisel o rezervi za 

prerazporeditve med agencijami in 

spodbuja njeno uporabo, kjer je to le 

mogoče; potrjuje pripravljenost za krčenje 

števila delovnih mest s povečevanjem 

učinkovitosti med agencijami na račun 

boljšega upravnega sodelovanja ali celo 

združevanja, če je to ustrezno, pa tudi 

združevanja nekaterih funkcij s Komisijo 

ali drugimi agencijami; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/7 

Predlog spremembe  7 

Marco Zanni, Marco Valli 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2016 – vsi oddelki 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 75 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 75a. obžaluje povečanje javnega 

financiranja evropskih političnih strank (z 

10.339.866 EUR v letu 2008 na 

31.400.000 EUR v letu 2016) in evropskih 

političnih fundacij (s 4.268.630 EUR v 

letu 2008 na 18.700.000 EUR v 

letu 2016); 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/8 

Predlog spremembe  8 

Marco Zanni, Marco Valli 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2016 – vsi oddelki 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 90 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

90. znova poudarja, da je potrebno novo 

ravnotežje med akreditiranimi 

parlamentarnimi pomočniki in lokalnimi 

pomočniki, da bo mogoče poslancem pri 

izvajanju parlamentarnih dejavnosti 

ponuditi primerno podporo; je seznanjen, 

da je generalni sekretar za uresničitev 

tega cilja predsedstvu posredoval predlog; 

obžaluje, da predsedstvo za zdaj še ni 

odločilo o tem; meni, da bi bilo treba pri 

izvajanju revizije sedanjih pravil 

spoštovati prehodno obdobje; pričakuje, 

da bo končna odločitev začela veljati 

najpozneje julija 2016, ko se konča 

prehodno obdobje; 

90. obžaluje povečanje odhodkov za 

parlamentarno pomoč; meni, da je 

podpora poslancem za opravljanje 

parlamentarnih dejavnosti že zadostna; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/9 

Predlog spremembe  9 

Marco Zanni, Marco Valli 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2016 – vsi oddelki 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 97 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

97. znova poziva k večji preglednosti glede 

nadomestila splošnih stroškov za poslance; 

poziva predsedstvo Parlamenta, naj 

oblikuje natančnejša pravila o 

odgovornosti za odhodke, ki jih je 

dovoljeno kriti s tem nadomestilom, ne da 

bi zaradi tega nastali dodatni stroški za 

Parlament; 

97. znova poziva k večji preglednosti glede 

nadomestila splošnih stroškov za poslance; 

poziva predsedstvo Parlamenta, naj 

oblikuje natančnejša pravila o 

odgovornosti za odhodke, ki jih je 

dovoljeno kriti s tem nadomestilom, ne da 

bi zaradi tega nastali dodatni stroški za 

Parlament; poziva tudi k zmanjšanju plač, 

nadomestil in potnih stroškov evropskih 

poslancev; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/10 

Predlog spremembe  10 

Marco Zanni, Marco Valli 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2016 – vsi oddelki 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 106 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

106. popravlja standardni pavšalni 

odbitek na prvotno raven 4,5 %, da bo 

lahko odbor zadostil svojim potrebam in 

se soočil z nadaljnjim zmanjšanjem števila 

zaposlenih v skladu s sporazumom o 

sodelovanju s Parlamentom; 

106. poziva h koreniti reviziji vloge 

Evropskega ekonomsko-socialnega 

odbora in k posledičnemu zmanjšanju 

sredstev, ki jih prejme iz proračuna; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/11 

Predlog spremembe  11 

Marco Zanni, Marco Valli 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2016 – vsi oddelki 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 108 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

108. po eni strani zmanjšuje prejemke in 

nadomestila za znesek, ki ustreza 66 

nadgradnjam in štirim dodatnim delovnim 

mestom, ki še niso vključena v predlog 

proračuna, da bi upošteval 

prerazporeditev teh delovnih mest v 

Parlament; 

108. poziva h koreniti reviziji vloge 

Odbora regij in k posledičnemu 

zmanjšanju sredstev, ki jih prejme iz 

proračuna; 

Or. en 

 

 


