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13.4.2016 A8-0131/16 

Tarkistus  16 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

 Ennakkoarvio Euroopan parlamentin tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2017 

2016/2019(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

7 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

7. vahvistaa vuoden 2017 ennakkoarvionsa 

kokonaistasoksi 1 900 873 000 euroa, mikä 

tarkoittaa 3,4 prosentin kokonaiskasvua 

vuoden 2016 talousarviosta; 

7. pitää valitettavana vuoden 2017 

ennakkoarvionsa kokonaistasoksi 

vahvistettua 1 900 873 000 euroa, mikä 

tarkoittaa 3,4 prosentin kokonaiskasvua 

vuoden 2016 talousarviosta ja missä ei 

oteta asianmukaisesti huomioon useiden 

jäsenvaltioiden taloudellisia rajoituksia;  

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/17 

Tarkistus  17 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

 Ennakkoarvio Euroopan parlamentin tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2017 

2016/2019(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

27 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

27. pitää asianmukaisena säilyttää 

parlamentin avustajakorvausta koskevat 

määrärahat vuonna 2017 samalla tasolla 

kuin vuonna 2016 ja soveltaa niihin 

henkilöstösääntöjen mukaista 

oikeudellisesti sitovaa indeksointia; 

27. pitää valitettavana vuodelle 2016 

hyväksyttyä parlamentin avustajakorvausta 

koskevien määrärahojen lisäystä ja pyytää 

siksi säilyttämään määrärahat samalla 

tasolla kuin vuonna 2015; 

Or. en 



 

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

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

13.4.2016 A8-0131/18 

Tarkistus  18 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

 Ennakkoarvio Euroopan parlamentin tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2017 

2016/2019(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

28 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 28 a. katsoo, että jäsenten olisi näytettävä 

esimerkkiä kansalaisille, jotka ovat 

kärsineet talouskriisin tuhoisista 

vaikutuksista monissa jäsenvaltioissa, ja 

vaatii siksi alentamaan heidän 

palkkioitaan ja korvauksiaan vähintään 

15 prosentilla; katsoo, että päivärahan 

perusteeksi olisi esitettävä asianmukaiset 

perustelut ja tositteet; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/19 

Tarkistus  19 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

 Ennakkoarvio Euroopan parlamentin tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2017 

2016/2019(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

39 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

39. palauttaa mieliin, että poliittisten ryhmien 

koko henkilöstö on viiden prosentin 

henkilöstövähennystavoitteen ulkopuolella 

varainhoitovuosia 2014, 2015 ja 2016 

koskevien päätösten mukaisesti; 

39. katsoo, että poliittisten ryhmien koko 

henkilöstö olisi sisällytettävä viiden prosentin 

henkilöstövähennystavoitteeseen; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/20 

Tarkistus  20 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

 Ennakkoarvio Euroopan parlamentin tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2017 

2016/2019(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

40 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

40. kannattaa uusien toimien perustamista 

iirin kielen kääntämistä ja tulkkausta varten; 

jättää nämä uudet toimet viiden prosentin 

vähennystavoitteen ulkopuolelle komission 

suosituksen mukaisesti; pyytää pääsihteeriä 

kuulemaan irlantilaisia jäseniä, jotta voitaisiin 

mahdollisesti järkeistää iirin kielen käyttöä 

vaarantamatta jäsenten taattuja oikeuksia; 

40. panee merkille iirin kielen kääntämistä ja 

tulkkausta varten perustettavat uudet toimet, 

jotka olisi otettava huomioon viiden prosentin 

vähennystavoitteessa; pyytää pääsihteeriä 

kuulemaan irlantilaisia jäseniä, jotta voitaisiin 

mahdollisesti järkeistää iirin kielen käyttöä 

vaarantamatta jäsenten taattuja oikeuksia; 

Or. en 

 

 


