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13.4.2016 A8-0131/16 

Ændringsforslag  16 

Marco Valli, Marco Zanni,  

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

 Overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2017 

2016/2019(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 7 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

7. fastsætter det samlede niveau for 

overslagene for 2017 til 

1 900 873 000 EUR, svarende til en samlet 

stigning på 3,4 % i forhold til 2016-

budgettet; 

7. beklager det samlede niveau for 

overslagene for 2017, der er fastsat til 

1 900 873 000 EUR, svarende til en samlet 

stigning på 3,4 % i forhold til 2016-

budgettet, hvilket ikke tager behørigt 

hensyn til de økonomiske begrænsninger, 

som flere medlemsstater står over for;  

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/17 

Ændringsforslag  17 

Marco Valli, Marco Zanni,  

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

 Overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2017 

2016/2019(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 27 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

27. mener, at det er hensigtsmæssigt at 

opretholde bevillingerne til udgifter til 

parlamentarisk assistance for 2017 på 

samme niveau som i 2016 og respektere 

den juridisk bindende indeksering, der 

finder anvendelse i henhold til 

personalevedtægten; 

27. beklager stigningen i 

rammebevillingen til udgifter til 

parlamentarisk assistance, som er godkendt 

for 2016, og anmoder derfor om, at 

bevillingerne opretholdes på samme 

niveau som i 2015; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/18 

Ændringsforslag  18 

Marco Valli, Marco Zanni,  

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

 Overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2017 

2016/2019(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 28 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 28a. mener, at medlemmerne bør fremstå 

som et forbillede for borgere, der kæmper 

med den økonomiske krises katastrofale 

følger i adskillige medlemsstater, og 

kræver derfor, at deres lønninger og 

tillæg reduceres med mindst 15 %; mener, 

at dagpengene bør udbetales på grundlag 

af omhyggelig rapportering, der skal 

bevises ved hjælp af supplerende 

dokumenter; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/19 

Ændringsforslag  19 

Marco Valli, Marco Zanni,  

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

 Overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2017 

2016/2019(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 39 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

39. minder om, at det samlede personaleniveau 

i de politiske grupper skal være undtaget fra 

målet om at reducere personalet med 5 % i 

overensstemmelse med de beslutninger, der 

blev truffet i forbindelse med regnskabsårene 

2014, 2015 og 2016; 

39. mener, at det samlede personaleniveau i de 

politiske grupper bør indgå i målet om at 

reducere personalet med 5 %; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/20 

Ændringsforslag  20 

Marco Valli, Marco Zanni,  

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

 Overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2017 

(2016/2019(BUD)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 40 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

40. støtter oprettelsen af de yderligere 

stillinger, der er nødvendige for irsk 

oversættelse og tolkning; undtager disse 

yderligere stillinger fra reduktionsmålet på 

5 % i overensstemmelse med Kommissionens 

henstilling; anmoder generalsekretæren om at 

høre irske medlemmer med henblik på en 

eventuel rationalisering af brugen af irsk uden 

at gå på kompromis med medlemmernes 

garanterede rettigheder; 

40. noterer sig de yderligere stillinger, som er 

nødvendige for irsk oversættelse og tolkning, 

og som bør tages i betragtning i forbindelse 

med det overordnede reduktionsmål på 5 %; 

anmoder generalsekretæren om at høre irske 

medlemmer med henblik på en eventuel 

rationalisering af brugen af irsk uden at gå på 

kompromis med medlemmernes garanterede 

rettigheder; 

Or. en 

 

 


