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22.4.2015 A8-0082/22 

Ändringsförslag  22 
Marco Valli, Marco Zanni 
för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0082/2015 
Gilles Pargneaux 
Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - Europaparlamentet 

2014/2078(DEC) 

Förslag till resolution 
Punkt 67 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

67. Europaparlamentet efterlyser en 

detaljerad översikt av samtliga externa 

och interna kostnader för parlamentet i 

samband med Europeiska historiens hus, 

uppdelade i planeringskostnader 

(inklusive preliminär planering), 

investeringskostnader och löpande 

kostnader (inklusive uppförande och 

underhållsreserven, personalutgifter, 

utställningskostnader). Parlamentet 

noterar att kommissionen bidrar till 

finansieringen av Europeiska historiens 

hus med ett årligt belopp på 800 000 EUR. 

Parlamentet påpekar att Europeiska 

historiens hus kommer att få positiva 

effekter inte bara för EU-institutionerna, 

utan även för den belgiska staten, i form 

av en ny, inkomstgenererande 

turistattraktion. Parlamentet 

rekommenderar därför att parlamentet 

begär att den belgiska staten bidrar till 

förverkligandet av Europeiska historiens 

hus. 

utgår 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0082/23 

Ändringsförslag  23 
Marco Valli, Marco Zanni 
för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0082/2015 
Gilles Pargneaux 
Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - Europaparlamentet 

2014/2078(DEC) 

Förslag till resolution 
Punkt 67a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 67a. Europaparlamentet anser att 

Europeiska historiens hus är ett 

överflödigt projekt med tanke på att 

Parlamentarium skulle kunna rymma en 

särskild del om den europeiska 

integrationens historia. Parlamentet 

uppmanar generalsekreteraren att 

överväga alternativ för Eastman-

byggnaden och överväga att överge 

projektet Europeiska historiens hus. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0082/24 

Ändringsförslag  24 
Marco Valli, Marco Zanni 
för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0082/2015 
Gilles Pargneaux 
Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - Europaparlamentet 

2014/2078(DEC) 

Förslag till resolution 
Punkt 84 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

84. Europaparlamentet konstaterar med 

tillfredsställelse att genomförandet av 

presidiets beslut om en resurseffektiv 

flerspråkighet under 2013 medförde 

besparingar på 15 miljoner EUR respektive 

10 miljoner EUR för tolknings- respektive 

översättningstjänsterna, utan att det 

påverkade principen om flerspråkighet 

eller försämrade kvaliteten på parlamentets 

arbete. Parlamentet upprepar att 

interinstitutionellt samarbete är avgörande 

för utbyte av bästa praxis som främjar 

effektiviteten och möjliggör besparingar. 

84. Europaparlamentet konstaterar med 

tillfredsställelse att genomförandet av 

presidiets beslut om en resurseffektiv 

flerspråkighet under 2013 medförde 

besparingar på 15 miljoner EUR respektive 

10 miljoner EUR för tolknings- respektive 

översättningstjänsterna, utan att det 

påverkade principen om flerspråkighet 

eller försämrade kvaliteten på parlamentets 

arbete. Parlamentet upprepar att 

interinstitutionellt samarbete är avgörande 

för utbyte av bästa praxis som främjar 

effektiviteten och möjliggör besparingar. 

Parlamentet betonar att det är nödvändigt 

att endast använda externa tjänster i 

ytterst sällsynta fall för att klara av 

belastningstoppar. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0082/25 

Ändringsförslag  25 
Marco Valli, Marco Zanni 
för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0082/2015 
Gilles Pargneaux 
Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - Europaparlamentet 

2014/2078(DEC) 

Förslag till resolution 
Punkt 101a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 101a. Europaparlamentet begär att 

luftkonditioneringssystemen ska vara 

inriktade på energieffektivitet för att 

minimera miljöpåverkan. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0082/26 

Ändringsförslag  26 
Marco Valli, Marco Zanni 
för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0082/2015 
Gilles Pargneaux 
Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - Europaparlamentet 

2014/2078(DEC) 

Förslag till resolution 
Punkt 112a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 112a. Europaparlamentet begär att 

distributionen av vatten i små plastflaskor 

ska upphöra en gång för alla och om 

möjligt ersättas med dricksvattenfontäner 

eller vattenautomater. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0082/27 

Ändringsförslag  27 
Marco Valli, Marco Zanni 
för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0082/2015 
Gilles Pargneaux 
Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - Europaparlamentet 

2014/2078(DEC) 

Förslag till resolution 
Punkt 112a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 112a. Europaparlamentet anser att 

bidragen till europeiska politiska stiftelser 

från parlamentets budget gradvis bör 

minska för att till slut avskaffas, eftersom 

stiftelserna på nationell nivå ofta redan 

subventioneras av medlemsstaterna. 

Or. en 

 

 

 


