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13.4.2016 A8-0131/16 

Amendement  16 

Marco Valli, Marco Zanni,  

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Raming van de inkomsten en uitgaven van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 

2017 

2016/2019(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

7. stelt het totale niveau van zijn raming 

voor 2017 op 1 900 873 000 EUR, 

neerkomend op een verhoging van 3,4 % 

ten opzichte van de begroting 2016; 

7. betreurt het feit dat het totale niveau van 

zijn raming voor 2017 is gesteld op 

1 900 873 000 EUR, neerkomend op een 

verhoging van 3,4 % ten opzichte van de 

begroting 2016, waarmee onvoldoende 

rekening wordt gehouden met de 

economische beperkingen waar 

verschillende lidstaten mee te maken 

hebben;  

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/17 

Amendement  17 

Marco Valli, Marco Zanni,  

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Raming van de inkomsten en uitgaven van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 

2017 

2016/2019(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 27 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

27. acht het wenselijk de kredieten voor de 

uitgaven voor parlementaire medewerkers 

voor 2017 te handhaven op hetzelfde 

niveau als voor 2016, op voorwaarde dat 

de wettelijk verplichte indexering zoals 

bedoeld in het personeelsstatuut wordt 

toegepast; 

27. betreurt de verhoging van de totale 

kredieten voor de uitgaven voor 

parlementaire medewerkers die is 

goedgekeurd voor 2016 en verzoekt 

daarom de kredieten te handhaven op 

hetzelfde niveau als voor 2015; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/18 

Amendement  18 

Marco Valli, Marco Zanni,  

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Raming van de inkomsten en uitgaven van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 

2017 

2016/2019(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 28 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 28 bis. is van oordeel dat de leden een 

voorbeeld moeten zijn voor de burgers die 

in meerdere lidstaten met de rampzalige 

gevolgen van de economische crisis 

worden geconfronteerd, en dringt 

derhalve aan op een verlaging van hun 

salaris en vergoedingen met minimaal 

15 %; is van mening dat de dagvergoeding 

moet worden betaald op basis van 

zorgvuldige verslaglegging, ondersteund 

door bewijsstukken; 

Or. en 



 

AM\1092193NL.doc  PE579.912v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

13.4.2016 A8-0131/19 

Amendement  19 

Marco Valli, Marco Zanni,  

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Raming van de inkomsten en uitgaven van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 

2017 

2016/2019(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 39 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

39. herinnert eraan dat het totale 

personeelsbestand van de fracties wordt 

vrijgesteld van de doelstelling tot vermindering 

van de personeelsformatie met 5 %, in 

overeenstemming met de beslissingen die zijn 

genomen met betrekking tot de 

begrotingsjaren 2014, 2015 en 2016; 

39. is van mening dat het totale 

personeelsbestand van de fracties moet worden 

meegerekend bij de doelstelling tot 

vermindering van de personeelsformatie met 

5 %; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/20 

Amendement  20 

Marco Valli, Marco Zanni,  

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Raming van de inkomsten en uitgaven van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 

2017 

2016/2019(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 40 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

40. steunt de extra posten voor vertaling en 

vertolking naar het Iers; stelt deze extra 

posten vrij van de reductiedoelstelling van 

5 %, in overeenstemming met de 

aanbeveling van de Commissie; verzoekt 

de secretaris-generaal overleg te plegen 

met Ierse leden met het oog op een 

mogelijke rationalisering van het gebruik 

van de Ierse taal zonder dat dit ten koste 

gaat van de gewaarborgde rechten van de 

leden; 

40. neemt nota van de extra posten voor 

vertaling en vertolking naar het Iers, 

waarmee rekening moet worden 

gehouden bij de algehele 

reductiedoelstelling van 5 %; verzoekt de 

secretaris-generaal overleg te plegen met 

Ierse leden met het oog op een mogelijke 

rationalisering van het gebruik van de Ierse 

taal zonder dat dit ten koste gaat van de 

gewaarborgde rechten van de leden; 

Or. en 

 

 


