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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

7. määrab 2017. aasta eelarvestuse 

kogumahuks 1 900 873 000 eurot, mis 

tähendab 2016. aasta eelarvega võrreldes 

3,4 %-list kasvu; 

7. peab kahetsusväärseks 2017. aasta 

eelarvestuse kogumahuks määratud 

1 900 873 000 eurot, mis tähendab 

2016. aasta eelarvega võrreldes 3,4 %-list 

kasvu, mille puhul ei ole võetud 

nõuetekohaselt arvesse mitmes 

liikmesriigis kehtestatud 

majanduspiiranguid;  

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

27. peab asjakohaseks hoida 

parlamendiliikmete assisteerimise kuludeks 

ette nähtud assigneeringute üldsumma 

2017. aastal 2016. aasta tasemel, 

kohaldades sellele personalieeskirjades 

ettenähtud õiguslikult siduvat 

indekseerimist; 

27. peab kahetsusväärseks 

parlamendiliikmete assisteerimise kuludeks 

ette nähtud assigneeringute 2016. aastaks 

heaks kiidetud üldsumma suurenemist ja 

palub seetõttu jätta assigneeringud 2015. 

aasta tasemele; 

Or. en 



 

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

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

13.4.2016 A8-0131/18 

Muudatusettepanek  18 

Marco Valli, Marco Zanni 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

 Euroopa Parlamendi 2017. aasta tulude ja kulude eelarvestus 

2016/2019(BUD) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 28 a (uus) 
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 28 a. usub, et parlamendiliikmed peaksid 

olema eeskujuks kodanikele, kes mitmes 

liikmesriigis kogevad majanduskriisi 

laastavat mõju, ja taotleb seetõttu 

parlamendiliikmete palga ja hüvitiste 

kärpimist vähemalt 15 % võrra; on 

seisukohal, et päevaraha tuleks maksta 

tõendavate dokumentidega tõendatud 

range aruandluse alusel; 

Or. en 
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39. tuletab meelde, et fraktsioonide töötajate 

suhtes ei kohaldata eelarveaastate 2014, 2015 

ja 2016 kohta tehtud otsuste kohaselt 
viieprotsendilist töötajate arvu vähendamist; 

39. usub, et ka fraktsioonide töötajate suhtes 

tuleks kohaldada viieprotsendilist töötajate 

arvu vähendamist; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

40. toetab uute ametikohtade loomist, mis on 

vajalikud kirjaliku ja suulise tõlke tegemiseks 

iiri keelde; jätab need uued ametikohad 

vastavalt komisjon soovitusele töötajate arvu 
viieprotsendilise vähendamise eesmärgi alt 

välja; palub peasekretäril konsulteerida Iirimaa 

parlamendiliikmetega, et leida võimalusi iiri 

keele kasutamise ratsionaliseerimiseks 

parlamendiliikmete tagatud õigusi ohustamata; 

40. märgib, et uute ametikohtade loomist, mis 

on vajalikud kirjaliku ja suulise tõlke 

tegemiseks iiri keelde, tuleks võtta arvesse 

üldise viieprotsendilise vähendamise eesmärgi 

puhul; palub peasekretäril konsulteerida 

Iirimaa parlamendiliikmetega, et leida 

võimalusi iiri keele kasutamise 

ratsionaliseerimiseks parlamendiliikmete 

tagatud õigusi ohustamata; 

Or. en 

 

 


