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13.4.2016 A8-0131/16 

Pozmeňujúci návrh  16 

Marco Valli, Marco Zanni,  

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

 Odhad príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2017 

2016/2019(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

7. stanovuje celkovú úroveň odhadu na rok 

2017 na 1 900 873 000 EUR, čo zodpovedá 

celkovému zvýšeniu v porovnaní s rokom 

2016 o 3,4 %; 

7. vyjadruje poľutovanie nad celkovou 

úrovňou odhadu na rok 2017 stanovenou 

na 1 900 873 000 EUR, čo zodpovedá 

celkovému zvýšeniu v porovnaní s 

rozpočtom na rok 2016 o 3,4 %, čo riadne 

nezohľadňuje hospodárske obmedzenia 

v niekoľkých členských štátoch;  

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/17 

Pozmeňujúci návrh  17 

Marco Valli, Marco Zanni,  

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

 Odhad príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2017 

2016/2019(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 27 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

27. považuje za vhodné zachovať 

rozpočtové prostriedky na krytie výdavkov 

na asistentskú výpomoc na rok 2017 na 

rovnakej úrovni ako v roku 2016, 

zohľadňujúc pri tom právne záväznú 

indexáciu platnú podľa služobného 

poriadku úradníkov; 

27. vyjadruje poľutovanie nad zvýšením 

výdavkov na asistentskú výpomoc 

schválených na rok 2016, a preto žiada 

zachovanie týchto rozpočtových 

prostriedkov na rovnakej úrovni ako 

v roku 2015; 

Or. en 



 

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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

13.4.2016 A8-0131/18 

Pozmeňujúci návrh  18 

Marco Valli, Marco Zanni,  

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

 Odhad príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2017 

2016/2019(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 28 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 28a. domnieva sa, že poslanci by mali byť 

príkladom pre občanov, ktorí vo viacerých 

členských štátoch čelia katastrofálnym 

dôsledkom hospodárskej krízy, a preto 

žiada zníženie ich platov a príspevkov 

aspoň o 15 %; domnieva sa, že diéty by sa 

mali vyplácať na základe dôsledne 

vypracovaných správ predkladaných spolu 

so sprievodnými dokumentmi; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/19 

Pozmeňujúci návrh  19 

Marco Valli, Marco Zanni,  

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

 Odhad príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2017 

2016/2019(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 39 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

39. pripomína, že celkový stav zamestnancov 

v politických skupinách je vyňatý z cieľa 

zníženia počtu zamestnancov o 5 % v súlade s 

rozhodnutiami prijatými v súvislosti s 

rozpočtovými rokmi 2014, 2015 a 2016; 

39. domnieva sa, že celkový stav 

zamestnancov v politických skupinách by mal 

byť zahrnutý do cieľa zníženia počtu 

zamestnancov o 5 %; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/20 

Pozmeňujúci návrh  20 

Marco Valli, Marco Zanni,  

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

 Odhad príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2017 

2016/2019(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 40 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

40. podporuje ďalšie pracovné miesta 

požadované pre preklady a tlmočenie v írskom 

jazyku; vyníma tieto dodatočné pracovné 

miesta z cieľa zníženia o 5 % v súlade 

s odporúčaním Komisie; žiada generálneho 

tajomníka, aby konzultoval s írskymi 

poslancami s ohľadom na možnú 

racionalizáciu používania írskeho jazyka bez 

ohrozenia zaručených práv poslancov; 

40. berie na vedomie ďalšie pracovné miesta 

požadované pre preklady a tlmočenie v írskom 

jazyku, ktoré by sa mali zohľadniť 

v celkovom cieli zníženia počtu zamestnancov 

o 5 %; žiada generálneho tajomníka, aby 

konzultoval s írskymi poslancami s ohľadom 

na možnú racionalizáciu používania írskeho 

jazyka bez ohrozenia zaručených práv 

poslancov; 

Or. en 

 

 


