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13.4.2016 A8-0131/16 

Módosítás  16 

Marco Valli, Marco Zanni,  

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

 A Parlament 2017-es pénzügyi évre tervezett bevételei és kiadásai 

2016/2019(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

7 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

7. a 2017. évi előirányzat-tervezetet 

1 900 873 000 euróban határozza meg, ami 

a 2016-os költségvetéshez képest 3,4%-os 

növekedést jelent; 

7. sajnálja, hogy a 2017. évi előirányzat-

tervezet 1 900 873 000 euróban van 

meghatározva, ami a 2016-os 

költségvetéshez képest 3,4%-os növekedést 

jelent, amely nem veszi megfelelően 

figyelembe a több tagállamban 

tapasztalható gazdasági megszorításokat;  

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/17 

Módosítás  17 

Marco Valli, Marco Zanni,  

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

 A Parlament 2017-es pénzügyi évre tervezett bevételei és kiadásai 

2016/2019(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

27 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

27. úgy véli, hogy a parlamenti asszisztensi 

juttatásokra előirányzott kiadások 2017. 

évi keretét a 2016-os szinttel megegyező 

szinten kell tartani, a személyzeti 

szabályzatban kötelezően előírt indexálás 

kivételével; 

27. sajnálatát fejezi ki a parlamenti 

asszisztensi juttatások 2016-os évre 

jóváhagyott kiadási keretének növelése 

miatt, ezért kéri, hogy az előirányzatot 

tartsák a 2015-ös szinten; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/18 

Módosítás  18 

Marco Valli, Marco Zanni,  

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

 A Parlament 2017-es pénzügyi évre tervezett bevételei és kiadásai 

2016/2019(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

28 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 28a. úgy véli, hogy a képviselőknek – 

tekintettel a gazdasági válság több 

tagállamot sújtó katasztrofális hatásaira – 

példaként kellene szolgálniuk a polgárok 

számára, ezért kéri, hogy bérüket és 

juttatásaikat legalább 15%-kal 

csökkentsék; úgy ítéli meg, hogy a 

napidíjat alátámasztó dokumentumokkal 

igazolt szigorú elszámolás alapján kellene 

kifizetni; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/19 

Módosítás  19 

Marco Valli, Marco Zanni,  

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

 A Parlament 2017-es pénzügyi évre tervezett bevételei és kiadásai 

2016/2019(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

39 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

39. emlékeztet arra, hogy a 2014-es, a 2015-ös 

és a 2016-os pénzügyi év kapcsán hozott 

határozatokkal összhangban a 

képviselőcsoportok személyzete mentesül az 

5%-os létszámcsökkentési cél alól; 

39. úgy véli, hogy a képviselőcsoportok 

személyzetére is vonatkoznia kellene az 5%-os 

létszámcsökkentési célnak; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/20 

Módosítás  20 

Marco Valli, Marco Zanni,  

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

 A Parlament 2017-es pénzügyi évre tervezett bevételei és kiadásai 

2016/2019(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

40 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

40. egyetért azzal, hogy az ír nyelvű fordítás és 

tolmácsolás ellátásához további álláshelyekre 

van szükség; a bizottsági ajánlással 

összhangban mentesíti e további álláshelyeket 

az 5%-os csökkentési célkitűzés alól; felkéri a 

főtitkárt, hogy konzultáljon az ír képviselőkkel 

az ír nyelv használatának elképzelhető – a 

képviselőket megillető jogok veszélyeztetése 

nélküli – racionalizálásáról; 

40. tudomásul veszi az ír nyelvű fordítás és 

tolmácsolás ellátásához szükséges további 

álláshelyeket, amelyeket ezért az átfogó 5%-os 

csökkentési célkitűzés tekintetében figyelembe 

kellene venni; felkéri a főtitkárt, hogy 

konzultáljon az ír képviselőkkel az ír nyelv 

használatának elképzelhető – a képviselőket 

megillető jogok veszélyeztetése nélküli – 

racionalizálásáról; 

Or. en 

 

 


