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13.4.2016 A8-0131/16 

Predlog spremembe  16 

Marco Valli, Marco Zanni,  

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Načrt prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2017 

2016/2019(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 7 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

7. določa, da bo skupna raven ocenjenih 

odhodkov za leto 2017 znašala 

1.900.873.000 EUR, kar je 3,4 % kot v 

proračunu za leto 2016; 

7. obžaluje, da bo skupna raven ocenjenih 

odhodkov za leto 2017 znašala 

1.900.873.000 EUR, kar je 3,4 % kot v 

proračunu za leto 2016, saj gospodarske 

omejitve nekaterih držav članic niso bile 

ustrezno upoštevane;  

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/17 

Predlog spremembe  17 

Marco Valli, Marco Zanni,  

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Načrt prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2017 

2016/2019(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 27 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

27. meni, da bi bilo treba proračunska 

sredstva za parlamentarno pomoč v letu 

2017 ohraniti na ravni iz leta 2016, in 

sicer glede na zakonsko zavezujočo 

indeksacijo iz kadrovskih predpisov; 

27. obžaluje povečanje proračunskih 

sredstev za parlamentarno pomoč, 

odobrenih za leto 2016, in zato poziva, naj 

se sredstva ohranijo na ravni iz leta 2015; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/18 

Predlog spremembe  18 

Marco Valli, Marco Zanni,  

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Načrt prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2017 

2016/2019(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 28 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 28a. meni, da bi morali biti poslanci za 

zgled državljanom, ki se v več državah 

članicah soočajo s katastrofalnimi 

posledicami gospodarske krize, zato 

poziva, da se njihove plače in nadomestila 

zmanjšajo za vsaj 15 %; meni, da bi se 

dnevnice smele izplačevati le na osnovi 

vestnega poročanja, podprtega z dokazili; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/19 

Predlog spremembe  19 

Marco Valli, Marco Zanni,  

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Načrt prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2017 

2016/2019(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 39 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

39. spominja, da bodo zaposleni v političnih 

skupinah izvzeti iz cilja 5-odstotnega 

zmanjšanja števila delovnih mest v skladu s 

sklepi, ki jih je sprejel za proračunska leta 

2014, 2015 in 2016; 

39. je prepričan, da bi morali biti zaposleni 

v političnih skupinah vključeni v cilj 5-

odstotnega zmanjšanja števila delovnih 

mest; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/20 

Predlog spremembe  20 

Marco Valli, Marco Zanni,  

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Načrt prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2017 

2016/2019(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 40 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

40. podpira uvedbo dodatnih delovnih mest za 

prevajalce in tolmače v irščino; ta delovna 

mesta izvzema iz 5-odstotnega zmanjšanja v 

skladu s priporočilom Komisije; poziva 

generalnega sekretarja, naj se z irskimi 

poslanci posvetuje o morebitni racionalizaciji 

uporabe irščine, ne da bi zato trpele zajamčene 

pravice poslancev; 

40. je seznanjen z uvedbo dodatnih 

delovnih mest za prevajalce in tolmače v 

irščino, ki bi jih bilo treba upoštevati pri 

splošnem 5-odstotnem zmanjšanju; poziva 

generalnega sekretarja, naj se z irskimi 

poslanci posvetuje o morebitni racionalizaciji 

uporabe irščine, ne da bi zato trpele zajamčene 

pravice poslancev; 

Or. en 

 

 


