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13.4.2016 A8-0131/16 

Poprawka  16 

Marco Valli, Marco Zanni,  

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

 Preliminarz wpływów i wydatków Parlamentu Europejskiego w roku budżetowym 2017 

2016/2019(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

7. ustanawia ogólny poziom swego 

preliminarza na 2017 r. na kwotę 1 900 873 

000 EUR, co stanowi całkowity wzrost o 

3,4% w stosunku do budżetu na rok 2016; 

7. ubolewa nad ogólnym poziomem swego 

preliminarza na 2017 r. ustanowionym na 

kwotę 1 900 873 000 EUR, co stanowi 

całkowity wzrost o 3,4% w stosunku do 

budżetu na rok 2016, która to kwota nie 

uwzględnia w odpowiedni sposób 

ograniczeń gospodarczych, jakie wystąpiły 

w kilku państwach członkowskich;  

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/17 

Poprawka  17 

Marco Valli, Marco Zanni,  

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

 Preliminarz wpływów i wydatków Parlamentu Europejskiego w roku budżetowym 2017 

2016/2019(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 27 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

27. uznaje, że właściwe byłoby utrzymanie 
wydatków na pomoc parlamentarną w 

2017 r. na tym samym poziomie co w 2016 

r., z zastrzeżeniem prawnie wiążącej 

indeksacji stosowanej na podstawie 

regulaminu pracowniczego; 

27. wyraża ubolewanie z powodu 

zwiększenia wydatków na pomoc 

parlamentarną zatwierdzonych na 2016 r. i 

w związku z tym zwraca się o utrzymanie 

wydatków na tym samym poziomie co w 

2015 r.; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/18 

Poprawka  18 

Marco Valli, Marco Zanni,  

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

 Preliminarz wpływów i wydatków Parlamentu Europejskiego w roku budżetowym 2017 

2016/2019(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 28 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 28a. uważa, że posłowie powinni stanowić 

przykład dla obywateli, których dotknęły 

katastrofalne skutki kryzysu 

gospodarczego w kilku państwach 

członkowskich, i w związku z tym zwraca 

się o obniżenie ich wynagrodzeń i 

dodatków o co najmniej 15%; uważa, że 

diety powinny być wypłacane na 

podstawie szczegółowych sprawozdań 

potwierdzonych dokumentami; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/19 

Poprawka  19 

Marco Valli, Marco Zanni,  

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

 Preliminarz wpływów i wydatków Parlamentu Europejskiego w roku budżetowym 2017 

2016/2019(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 39 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

39. przypomina, że cel zakładający 5-

procentową redukcję zatrudnienia nie 

dotyczy ogólnej liczby pracowników grup 

politycznych, na mocy decyzji podjętych w 

odniesieniu do lat budżetowych: 2014, 

2015 i 2016; 

39. uważa, że cel zakładający 5-

procentową redukcję zatrudnienia 

powinien obejmować również ogólną 

liczbę pracowników grup politycznych; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/20 

Amendment  20 

Marco Valli, Marco Zanni,  

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

 Preliminarz wpływów i wydatków Parlamentu Europejskiego w roku budżetowym 2017 

2016/2019(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 40 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

40. popiera postulat utworzenia 

dodatkowych stanowisk na potrzeby 

tłumaczenia pisemnego i ustnego na język 

irlandzki; zgodnie z zaleceniem Komisji 

postanawia, że te dodatkowe stanowiska 

nie są objęte celem 5-procentowej 

redukcji; zwraca się do sekretarza generalnego 

o skonsultowanie się z posłami irlandzkimi w 

celu uzgodnienia sposobów ewentualnej 

racjonalizacji korzystania z języka 

irlandzkiego, bez naruszania praw 

zagwarantowanych posłom; 

40. zwraca uwagę na postulat utworzenia 

dodatkowych stanowisk na potrzeby 

tłumaczenia pisemnego i ustnego na język 

irlandzki, które należy objąć celem 5-

procentowej redukcji; zwraca się do 

sekretarza generalnego o skonsultowanie się z 

posłami irlandzkimi w celu uzgodnienia 

sposobów ewentualnej racjonalizacji 

korzystania z języka irlandzkiego, bez 

naruszania praw zagwarantowanych posłom; 

Or. en 

 

 


