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Τροπολογία  16 

Marco Valli, Marco Zanni,  

εμ νλφκαηνο ηεο Οκάδαο EFDD 

 

Έκθεση A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

 Καηάζηαζε πξνβιέςεσλ ησλ εζφδσλ θαη δαπαλψλ ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ γηα ην 

νηθνλνκηθφ έηνο 2017 

2016/2019(BUD) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 7 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

7. νξίδεη ην ζπλνιηθφ επίπεδν ηεο 

θαηάζηαζεο πξνβιέςεσλ γηα ην 2017 ζε 

1 900 873 000 EUR, πνζφ πνπ αληηζηνηρεί 

ζε ζπλνιηθή αχμεζε 3,4% ζε ζχγθξηζε κε 

ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2016· 

7. εθθξάδεη ηε δπζαξέζθεηά ηνπ γηα ην 

ζπλνιηθφ επίπεδν ηεο θαηάζηαζεο 

πξνβιέςεσλ γηα ην 2017 πνπ νξίζηεθε ζε 

1 900 873 000 EUR, πνζφ πνπ αληηζηνηρεί 

ζε ζπλνιηθή αχμεζε 3,4% ζε ζχγθξηζε κε 

ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2016 θαη ζην 

νπνίν δελ ειήθζεζαλ δεόλησο ππόςε νη 

νηθνλνκηθή πεξηνξηζκνί πνπ 

αληηκεησπίδνπλ αξθεηά θξάηε κέιε·  

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/17 

Τροπολογία  17 

Marco Valli, Marco Zanni,  

εμ νλφκαηνο ηεο Οκάδαο EFDD 

 

Έκθεση A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

 Καηάζηαζε πξνβιέςεσλ ησλ εζφδσλ θαη δαπαλψλ ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ γηα ην 

νηθνλνκηθφ έηνο 2017 

2016/2019(BUD) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 27 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

27. εθηηκά όηη είλαη ζθόπηκν νη πηζηώζεηο 

γηα ην θνλδύιην ησλ δαπαλψλ πνπ αθνξά 

ηελ θνηλνβνπιεπηηθή επηθνχξεζε λα 

δηαηεξεζνύλ ην 2017 ζην ίδην επίπεδν κε 
ην 2016, κε εθαξκνγή ηεο λνκηθά 

δεζκεπηηθήο ηηκαξηζκηθήο 

αλαπξνζαξκνγήο δπλάκεη ηνπ 

Καλνληζκνύ Υπεξεζηαθήο Καηάζηαζεο· 

27. εθθξάδεη ηε δπζαξέζθεηά ηνπ γηα ηελ 

αύμεζε ηνπ θνλδπιίνπ ησλ δαπαλψλ πνπ 

αθνξά ηελ θνηλνβνπιεπηηθή επηθνχξεζε ε 

νπνία εγθξίζεθε γηα ην 2016 θαη δεηεί 

ζπλεπώο λα δηαηεξεζνύλ νη πηζηώζεηο 

ζην ίδην επίπεδν κε ην 2015· 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/18 

Τροπολογία  18 

Marco Valli, Marco Zanni,  

εμ νλφκαηνο ηεο Οκάδαο EFDD 

 

Έκθεση A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

 Καηάζηαζε πξνβιέςεσλ ησλ εζφδσλ θαη δαπαλψλ ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ γηα ην 

νηθνλνκηθφ έηνο 2017 

2016/2019(BUD) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 28 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

 28α. πηζηεύεη όηη νη βνπιεπηέο ζα πξέπεη 

λα απνηεινύλ παξάδεηγκα γηα ηνπο 

πνιίηεο πνπ βξίζθνληαη αληηκέησπνη κε 

ηηο θαηαζηξνθηθέο επηπηώζεηο ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο ζε δηάθνξα θξάηε 

κέιε, θαη σο εθ ηνύηνπ δεηεί κείσζε ησλ 

απνδνρώλ θαη ησλ απνδεκηώζεώλ ηνπο 

θαηά 15% ηνπιάρηζηνλ· ζεσξεί όηη νη 

εκεξήζηεο απνδεκηώζεηο ζα πξέπεη λα 

θαηαβάιινληαη βάζεη απζηεξήο ππνβνιήο 

ζηνηρείσλ πνπ ζα ηεθκεξηώλνληαη κε 

δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα· 

Or. en 
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Τροπολογία  19 

Marco Valli, Marco Zanni,  

εμ νλφκαηνο ηεο Οκάδαο EFDD 

 

Έκθεση A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

 Καηάζηαζε πξνβιέςεσλ ησλ εζφδσλ θαη δαπαλψλ ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ γηα ην 

νηθνλνκηθφ έηνο 2017 

2016/2019(BUD) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 39 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

39. ππελζπκίδεη φηη ην ζπλνιηθφ επίπεδν 

ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ πνιηηηθψλ νκάδσλ 

εμαηξείηαη από ηνλ ζηφρν κείσζεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ θαηά 5% ζύκθσλα κε ηηο 

απνθάζεηο πνπ έρνπλ ιεθζεί όζνλ αθνξά 

ηα νηθνλνκηθά έηε 2014, 2015 θαη 2016· 

39. θξνλεί φηη ην ζπλνιηθφ επίπεδν ηνπ 

πξνζσπηθνχ ησλ πνιηηηθψλ νκάδσλ ζα 

πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ζηνλ ζηφρν 

κείσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαηά 5%· 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/20 

Τροπολογία  20 

Marco Valli, Marco Zanni,  

εμ νλφκαηνο ηεο Οκάδαο EFDD 

 

Έκθεση A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

 Καηάζηαζε πξνβιέςεσλ ησλ εζφδσλ θαη δαπαλψλ ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ γηα ην 

νηθνλνκηθφ έηνο 2017 

2016/2019(BUD) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 40 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

40. ππνζηεξίδεη ηε δεκηνπξγία ησλ 

πξφζζεησλ ζέζεσλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηε 

κεηάθξαζε θαη ηε δηεξκελεία ηεο 

ηξιαλδηθήο γιψζζαο· εμαηξεί απηέο ηηο 

πξόζζεηεο ζέζεηο από ηνλ ζηφρν κείσζεο 

θαηά 5%, ζύκθσλα κε ηε ζύζηαζε ηεο 

Επηηξνπήο· δεηεί απφ ηνλ Γεληθφ 

Γξακκαηέα λα ζπκβνπιεπηεί ηνπο 

Ιξιαλδνχο βνπιεπηέο φζνλ αθνξά ηηο 

δπλαηφηεηεο εμνξζνινγηζκνχ ηεο ρξήζεο 

ηεο ηξιαλδηθήο γιψζζαο, ρσξίο λα 

δηαθπβεχνληαη ηα εγγπεκέλα δηθαηψκαηα 

ησλ βνπιεπηψλ· 

40. ζεκεηώλεη ηε δεκηνπξγία ησλ 

πξφζζεησλ ζέζεσλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηε 

κεηάθξαζε θαη ηε δηεξκελεία ηεο 

ηξιαλδηθήο γιψζζαο, ε νπνία ζα πξέπεη λα 

ιεθζεί ππόςε ζηνλ ζηφρν ζπλνιηθήο 

κείσζεο θαηά 5%· δεηεί απφ ηνλ Γεληθφ 

Γξακκαηέα λα ζπκβνπιεπηεί ηνπο 

Ιξιαλδνχο βνπιεπηέο φζνλ αθνξά ηηο 

δπλαηφηεηεο εμνξζνινγηζκνχ ηεο ρξήζεο 

ηεο ηξιαλδηθήο γιψζζαο, ρσξίο λα 

δηαθπβεχνληαη ηα εγγπεκέλα δηθαηψκαηα 

ησλ βνπιεπηψλ· 

Or. en 

 

 


