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Rapport A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

L-estimi tad-dħul u tal-infiq tal-Parlament Ewropew għas-sena finanzjarja 2017 

2016/2019(BUD) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 7 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

7. Jiffissa l-livell ġenerali tal-estimi tiegħu 

għall-2017 għal EUR 1 900 873 000, 

ammont li jikkorrispondi għal żieda ta' 

3,4 % meta mqabbel mal-baġit 2016; 

7. Jiddispjaċih dwar  il-livell ġenerali tal-

estimi tiegħu għall-2017 li huwa stabbilit 

għal EUR 1 900 873 000, ammont li 

jikkorrispondi għal żieda ta' 3,4 % meta 

mqabbel mal-baġit 2016, li ma jqisx b'mod 

xieraq ir-restrizzjonijiet ekonomiċi li 

esperjenzaw bosta Stati Membri;  

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 27 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

27. Iqis li huwa xieraq li l-

approprjazzjonijiet għall-pakkett tal-infiq 

dwar l-għajnuna parlamentari għall-2017 

jinżammu fuq l-istess livell bħal dawk tal-

2016, suġġett għall-indiċizzazzjoni 

legalment vinkolanti applikabbli skont ir-

Regolamenti tal-Persunal; 

27. Jiddispjaċih dwar iż-żieda għall-

pakkett tal-infiq dwar l-għajnuna 

parlamentari approvata għall-2016 u jitlob 

għalhekk li l-approprjazzjonijiet 

jinżammu fl-istess livell tal-2015; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 28a. Jemmen li l-Membri għandhom 

ikunu ta' eżempju għaċ-ċittadini li qed 

jaffaċċjaw l-effetti diżastrużi tal-kriżi 

ekonomika f'bosta Stati Membri u jitlob 

għalhekk li s-salarji u l-allowances 

tagħhom jitnaqqsu bi 15 % mill-inqas; 

iqis li l-allowance ta' sussistenza per diem 

għandha titħallas abbażi ta' rappurtar 

rigoruż evidenzjat b'dokumenti 

ġustifikattivi; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

39. Ifakkar li l-livell totali ta' persunal fil-

gruppi politiċi għandu jiġi eżentat mill-mira ta' 

tnaqqis tal-persunal ta' 5 %, f'konformità 

mad-deċiżjonijiet meħuda fir-rigward tas-snin 

finanzjarji 2014, 2015, u 2016; 

39. Jemmen li l-livell totali ta' persunal fil-

gruppi politiċi għandu jiġi inkluż fil-mira ta' 

tnaqqis tal-persunal b'5 %; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

40. Jappoġġa l-karigi addizzjonali meħtieġa 

għat-traduzzjoni u l-interpretazzjoni bil-lingwa 

Irlandiża; jeżenta dawn il-karigi addizzjonali 

mill-mira ta' tnaqqis ta' 5 % f'konformità mar-

rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni; jitlob lis-

Segretarju Ġenerali jikkonsulta mal-Membri 

Irlandiżi bil-ħsieb li possibilment jiġi 

razzjonalizzat l-użu tal-lingwa Irlandiża 

mingħajr ma jiġu kompromessi d-drittijiet 

garantiti tal-Membri; 

40. Jinnota l-karigi addizzjonali meħtieġa 

għat-traduzzjoni u l-interpretazzjoni tal-lingwa 

Irlandiża, li għandhom għalhekk jitqiesu 

għall-mira ta' tnaqqis ta' 5 %; jitlob lis-

Segretarju Ġenerali jikkonsulta mal-Membri 

Irlandiżi bil-ħsieb li possibilment jiġi 

razzjonalizzat l-użu tal-lingwa Irlandiża 

mingħajr ma jiġu kompromessi d-drittijiet 

garantiti tal-Membri; 

Or. en 

 

 


