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13.4.2016 A8-0131/16 

Ändringsförslag  16 

Marco Valli, Marco Zanni,  

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Beräkning av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2017 

2016/2019(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 7 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

7. Europaparlamentet fastställer den 

övergripande nivån för budgetberäkning 

för 2017 till 1 900 873 000 EUR, vilket 

motsvarar en total ökning på 3,4 % jämfört 

med 2016 års budget. 

7. Europaparlamentet beklagar den 

övergripande nivån för budgetberäkning 

för 2017 som fastställts till 1 900 873 000 

EUR, vilket motsvarar en total ökning på 

3,4 % jämfört med 2016 års budget, vilket 

inte tar tillräcklig hänsyn till de 

ekonomiska begränsningarna i flera 

medlemsstater.  

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/17 

Ändringsförslag  17 

Marco Valli, Marco Zanni,  

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Beräkning av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2017 

2016/2019(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 27 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

27. Europaparlamentet anser att anslagen 

till utgifterna för assistentstöd till 

ledamöterna för 2017 bör bibehållas på 

samma nivå som för 2016 och respektera 

den bindande indexering som gäller enligt 

tjänsteföreskrifterna. 

27. Europaparlamentet beklagar den 

ökning av utgifterna för assistentstöd till 

ledamöterna som godkänts för 2016, och 

begär därför att anslagen ska bibehållas 

på samma nivå som för 2015. 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/18 

Ändringsförslag  18 

Marco Valli, Marco Zanni,  

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Beräkning av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2017 

2016/2019(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 28a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 28a. Europaparlamentet anser att 

ledamöterna bör utgöra ett exempel för 

medborgare som kämpar mot de 

förödande effekterna av den ekonomiska 

krisen i flera medlemsstater, och kräver 

därför en minskning på minst 15 % av 

deras löner och ersättningar. Parlamentet 

anser att dagtraktamentena bör betalas på 

grundval av rigorös rapportering med 

styrkande handlingar. 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/19 

Ändringsförslag  19 

Marco Valli, Marco Zanni,  

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Beräkning av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2017 

2016/2019(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 39 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

39. Europaparlamentet påminner om att 

den totala personalstyrkan i de politiska 

grupperna ska undantas från målet att 

minska personalen med 5 % i 

överensstämmelse med de beslut som 

fattades i förbindelse med budgetåren 

2014, 2015, och 2016. 

39. Europaparlamentet anser att den totala 

personalstyrkan i de politiska grupperna 

bör ingå i målet att minska personalen med 

5 %. 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/20 

Ändringsförslag  20 

Marco Valli, Marco Zanni, 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Beräkning av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2017 

2016/2019(BUD) 

Förslag till resolution 

Punkt 40 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

40. Europaparlamentet stöder inrättandet 

av de ytterligare tjänster som krävs för 

översättning och tolkning från och till 

iriska. Parlamentet undantar dessa extra 

tjänster från minskningsmålet på 5 % i 

linje med kommissionens 

rekommendation. Parlamentet uppmanar 

generalsekreteraren att konsultera de 

irländska ledamöterna med avseende på en 

eventuell rationalisering av användningen 

av det iriska språket, utan att undergräva 

ledamöternas garanterade rättigheter. 

40. Europaparlamentet noterar inrättandet 

av de ytterligare tjänster som krävs för 

översättning och tolkning från och till 

iriska vilka bör tas med i det övergripande 

minskningsmålet på 5 %. Parlamentet 

uppmanar generalsekreteraren att 

konsultera de irländska ledamöterna med 

avseende på en eventuell rationalisering av 

användningen av det iriska språket, utan att 

undergräva ledamöternas garanterade 

rättigheter. 

Or. en 

 

 


