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13.4.2016 A8-0131/16 

Amendamentul  16 

Marco Valli, Marco Zanni,  

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

 Estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului European pentru exercițiul 

financiar 2017 

2016/2019(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

7. stabilește nivelul global al bugetului 

estimat pentru 2017 la 1 900 873 000 EUR, 

ceea ce reprezintă o creștere totală cu 

3,4 % comparativ cu bugetul 2016; 

7. regretă nivelul global al bugetului 

estimat pentru 2017 stabilit la 

1 900 873 000 EUR, ceea ce reprezintă o 

creștere totală cu 3,4 % comparativ cu 

bugetul 2016, sumă care nu ține cont în 

mod adecvat de restricțiile economice la 

care sunt supuse mai multe state membre;  

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/17 

Amendamentul  17 

Marco Valli, Marco Zanni,  

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

 Estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului European pentru exercițiul 

financiar 2017 

2016/2019(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 27 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

27. consideră că este oportun să se 

mențină creditele aferente pachetului 

financiar destinat cheltuielilor pentru 

asistența parlamentară pentru 2017 la 

același nivel ca în 2016, sub rezerva 

indexării obligatorii din punct de vedere 

juridic care este aplicabilă în temeiul 

Statutului funcționarilor; 

27. regretă majorarea pachetului financiar 

destinat cheltuielilor pentru asistența 

parlamentară care a fost aprobat pentru 

2016 și solicită, prin urmare, să se 

mențină creditele la același nivel ca în 

2015; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/18 

Amendamentul  18 

Marco Valli, Marco Zanni,  

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

 Estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului European pentru exercițiul 

financiar 2017 

2016/2019(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 28 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 28a. consideră că deputații ar trebui să 

reprezinte un exemplu pentru cetățenii 

care se confruntă cu consecințele 

dezastruoase ale crizei economice în mai 

multe state membre și, prin urmare, 

solicită o reducere cu cel puțin 15 % a 

salariilor și indemnizațiilor lor; este de 

părere că diurna ar trebui plătită pe baza 

unei raportări riguroase susținute de 

documente justificative; 

Or. en 



 

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

RO Unită în diversitate RO 

 

13.4.2016 A8-0131/19 

Amendamentul  19 

Marco Valli, Marco Zanni,  

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

 Estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului European pentru exercițiul 

financiar 2017 

2016/2019(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 39 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

39. reamintește că nivelul total al 

personalului grupurilor politice este 

exceptat de la obiectivul de reducere cu 

5 % a personalului în conformitate cu 

deciziile luate în ceea ce privește 

exercițiile financiare 2014, 2015 și 2016; 

39. consideră că nivelul total al 

personalului grupurilor politice ar trebui 

inclus în obiectivul de reducere cu 5 % a 

personalului; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/20 

Amendamentul  20 

Marco Valli, Marco Zanni,  

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

 Estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului European pentru exercițiul 

financiar 2017 

2016/2019(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 40 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

40. sprijină crearea posturilor suplimentare 

necesare pentru traducerea și interpretarea 

în limba irlandeză; scutește aceste posturi 

suplimentare de la obiectivul de reducere 

cu 5 %, în conformitate cu recomandarea 

Comisiei; solicită Secretarului General să se 

consulte cu deputații irlandezi în legătură cu o 

posibilă raționalizare a utilizării limbii 

irlandeze fără a compromite drepturile 

garantate ale deputaților; 

40. ia act de crearea posturilor 

suplimentare necesare pentru traducerea și 

interpretarea în limba irlandeză, care ar 

trebui să fie luate în calcul pentru 
obiectivul general de reducere cu 5 %; 
solicită Secretarului General să se consulte cu 

deputații irlandezi în legătură cu o posibilă 

raționalizare a utilizării limbii irlandeze fără a 

compromite drepturile garantate ale 

deputaților; 

Or. en 

 

 


