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Amendment  16 

Marco Valli, Marco Zanni,  

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

 Odhad příjmů a výdajů Parlamentu na rozpočtový rok 2017 

2016/2019(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. stanoví celkovou výši svého odhadu 

výdajů a příjmů na rok 2017 na 1 900 873 

000 EUR, což odpovídá celkovému 

zvýšení oproti rozpočtu na rok 2016 o 

3,4 %; 

7. lituje celkové výše odhadu výdajů a 

příjmů na rok 2017 stanovené na 1 900 

873 000 EUR, což odpovídá celkovému 

zvýšení oproti rozpočtu na rok 2016 o 

3,4 %, což řádně nezohledňuje 

hospodářská omezení několika členských 

států;  

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/17 

Pozměňovací návrh  17 

Marco Valli, Marco Zanni,  

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

 Odhad příjmů a výdajů Parlamentu na rozpočtový rok 2017 

2016/2019(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 27 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

27. domnívá se, že je záhodno ponechat 

prostředky pro celkový příděl na výdaje na 

parlamentní asistenci na rok 2017 ve stejné 

výši jako na rok 2016, pouze provést jejich 

právně závaznou valorizaci podle 

služebního řádu; 

27. lituje zvýšení celkového přídělu na 

výdaje na parlamentní asistenci 

schváleného pro rok 2016, a žádá proto, 

aby byly tyto prostředky ponechány ve 

stejné výši jako na rok 2015; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/18 

Pozměňovací návrh  18 

Marco Valli, Marco Zanni,  

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

 Odhad příjmů a výdajů Parlamentu na rozpočtový rok 2017 

2016/2019(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 28 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 28a. je přesvědčen, že poslanci by měli jít 

příkladem občanům, kteří se potýkají s 

katastrofálními důsledky hospodářské 

krize v řadě členských států, a žádá proto, 

aby byly jejich platy a příspěvky sníženy o 

15 %; domnívá se, že denní příspěvek by 

měl být vyplácen pouze na základě 

přísných postupů vykazování založených 

na podkladech; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/19 

Pozměňovací návrh  19 

Marco Valli, Marco Zanni,  

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

 Odhad příjmů a výdajů Parlamentu na rozpočtový rok 2017 

2016/2019(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 39 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

39. připomíná, že celkový stav 

zaměstnanců v politických skupinách by 

měl být vyňat z cíle snížení stavu 

zaměstnanců o 5 % v souladu s 

rozhodnutími přijatými pro rozpočtové 

roky 2014, 2015 a 2016; 

39. domnívá se, že celkový stav 

zaměstnanců v politických skupinách by 

měl být zahrnut do cíle snížení stavu 

zaměstnanců o 5 %; 

Or. en 



 

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

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

13.4.2016 A8-0131/20 

Pozměňovací návrh  20 

Marco Valli, Marco Zanni,  

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

 Odhad příjmů a výdajů Parlamentu na rozpočtový rok 2017 

2016/2019(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 40 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

40. podporuje dodatečná pracovní místa 

potřebná pro překlad a tlumočení do 

irského jazyka; vyjímá tato dodatečná 

místa z cíle snížení stavu zaměstnanců o 

5 % v souladu s doporučením Komise; 
žádá generálního tajemníka, aby konzultoval s 

irskými poslanci, jak by bylo možno používání 

irského jazyka racionalizovat, aniž by byla 

ohrožena práva, která jsou poslancům 

zaručena; 

40. bere na vědomí dodatečná pracovní 

místa potřebná pro překlad a tlumočení do 

irského jazyka, která by měla být 

započtena do celkového cíle snížení stavu 

zaměstnanců o 5 %; žádá generálního 

tajemníka, aby konzultoval s irskými poslanci, 

jak by bylo možno používání irského jazyka 

racionalizovat, aniž by byla ohrožena práva, 

která jsou poslancům zaručena; 

Or. en 

 

 


