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13.4.2016 A8-0131/16 

Pakeitimas 16 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0131/2015 

Cora van Nieuwenhuizen 

Indeksai, kurie kaip lyginamieji indeksai naudojami finansinėse priemonėse ir finansinėse 

sutartyse 

COM(2013)0641 – C7-0301/2013 – 2013/0314(COD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

7 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

7. nustato, kad bendra jo 2017 m. sąmatos 

suma yra 1 900 873 000 EUR, o tai sudaro 

3,4 proc. didesnę bendrą sumą, palyginti su 

2016 m. biudžetu; 

7. apgailestauja, kad bendra jo 2017 m. 

sąmatos suma siekia 1 900 873 000 EUR, o 

tai sudaro 3,4 proc. didesnę bendrą sumą, 

palyginti su 2016 m. biudžetu, ir tuo 

tinkamai neatsižvelgiama į ekonominius 

apribojimus keliose valstybėse narėse;  

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/17 

Pakeitimas 17 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0131/2015 

Cora van Nieuwenhuizen 

Indeksai, kurie kaip lyginamieji indeksai naudojami finansinėse priemonėse ir finansinėse 

sutartyse 

COM(2013)0641 – C7-0301/2013 – 2013/0314(COD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

27 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

27. mano, kad tinkama 2017 m. numatyti 

tiek pat asignavimų pagal išlaidų paketą, 

susijusį su Parlamento narių padėjėjais, 

kiek jų buvo numatyta 2016 m., 

atsižvelgiant į pagal Tarnybos nuostatus 

taikomą teisiškai privalomą indeksavimą; 

27. apgailestauja, kad buvo padidintas 

2016 m. numatytas išlaidų paketas, susijęs 

su Parlamento narių padėjėjais, ir todėl 

prašo, kad būtų palikta tiek pat 

asignavimų, kiek 2015 m.; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/18 

Pakeitimas 18 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0131/2015 

Cora van Nieuwenhuizen 

Indeksai, kurie kaip lyginamieji indeksai naudojami finansinėse priemonėse ir finansinėse 

sutartyse 

COM(2013)0641 – C7-0301/2013 – 2013/0314(COD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

28 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 28a. mano, kad Parlamento nariai turėtų 

rodyti pavyzdį piliečiams, kurie tam 

tikrose valstybėse narėse susiduria su 

baisiais ekonomikos krizės padariniais, ir 

todėl prašo, kad Parlamento narių darbo 

užmokestis ir lengvatos būtų sumažintos 

mažiausiai 15 proc.; mano, kad 

dienpinigių išmoka turėtų būti mokama 

vadovaujantis griežta atskaitomybe, 

pateikiant patvirtinamuosius dokumentus; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/19 

Pakeitimas 19 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0131/2015 

Cora van Nieuwenhuizen 

Indeksai, kurie kaip lyginamieji indeksai naudojami finansinėse priemonėse ir finansinėse 

sutartyse 

COM(2013)0641 – C7-0301/2013 – 2013/0314(COD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

39 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

39. primena, kad 5 proc. sumažinto 

darbuotojų skaičiaus tikslas netaikomas 

bendram frakcijų darbuotojų skaičiui, 

laikantis sprendimų, priimtų dėl 2014, 2015 ir 

2016 finansinių metų; 

39. mano, kad bendras frakcijų darbuotojų 

skaičius turėtų būti įtrauktas į 5 proc. 

mažinimo tikslą; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/20 

Pakeitimas 20 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0131/2015 

Cora van Nieuwenhuizen 

Indeksai, kurie kaip lyginamieji indeksai naudojami finansinėse priemonėse ir finansinėse 

sutartyse 

COM(2013)0641 – C7-0301/2013 – 2013/0314(COD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

40 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

40. pritaria tam, kad reikia numatyti 

papildomas airių kalbos vertimo raštu ir žodžiu 

pareigybes; atsižvelgdamas į Komisijos 

rekomendaciją, netaiko šioms naujoms 

pareigybėms 5 proc. mažinimo tikslo; ragina 

generalinį sekretorių konsultuotis su Airijai 

atstovaujančiais Parlamento nariais siekiant 

galimo airių kalbos vartojimo racionalizavimo, 

nepakenkiant Parlamento nariams 

garantuojamoms teisėms; 

40. atkreipia dėmesį į reikalingas papildomas 

airių kalbos vertimo raštu ir žodžiu pareigybes, 

į kurias turėtų būti atsižvelgta bendrame 

5 proc. mažinimo tiksle; ragina generalinį 

sekretorių konsultuotis su Airijai 

atstovaujančiais Parlamento nariais siekiant 

galimo airių kalbos vartojimo racionalizavimo, 

nepakenkiant Parlamento nariams 

garantuojamoms teisėms; 

Or. en 

 

 


