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20.4.2016 A8-0135/7 

Amendamentul  7 

Marco Valli, Marco Zanni 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Parlamentul European 

2015/2155(DEC) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 40 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

40. sprijină nevoia de mai multă 

transparență în ceea ce privește ICG; 

îndeamnă Biroul să revizuiască lista 

cheltuielilor care pot fi acoperite de ICG; 

40. pledează pentru transparență deplină 

în ceea ce privește ICG, pentru a permite 

cetățenilor europeni să fie informați cu 

privire la cheltuielile generale ale 

deputaților în Parlamentul European; 

îndeamnă Biroul să revizuiască lista 

cheltuielilor care pot fi acoperite de ICG; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/8 

Amendamentul  8 

Marco Valli, Marco Zanni 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Parlamentul European 

2015/2155(DEC) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 65 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 65a. în opinia sa, Casa Istoriei Europene 

este un proiect inutil, ținând cont că mai 

există și Parlamentarium, care ar putea 

găzdui o secțiune specifică dedicată 

istoriei integrării europene; invită 

Secretarul General să examineze 

modalități alternative de a utiliza clădirea 

Eastman și posibilitatea de a abandona 

proiectul Casei Istoriei Europene; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/9 

Amendamentul  9 

Marco Valli, Marco Zanni 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Parlamentul European 

2015/2155(DEC) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 88 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 88a. exprimă încă o dată rezerve față de 

propunerea de internalizare a serviciului 

de șoferi pentru a înlocui prestatorul de 

servicii extern cu agenți contractuali ai 

Parlamentului, ceea ce va reprezenta 

cheltuieli suplimentare imediate în 

valoare de aproximativ 3,7 milioane EUR; 

cere ca opțiunea internalizării să fie luată 

în calcul doar în cazul în care costurile 

sale nu depășesc costurile sistemului 

actual și dacă permite condiții de lucru și 

salariale decente pentru șoferi, un 

echilibru de gen mai bun și utilizarea 

unor autovehicule mai ecologice; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/10 

Amendamentul  10 

Marco Valli, Marco Zanni 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Parlamentul European 

2015/2155(DEC) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 127 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 127a. cere să se prezinte un raport detaliat 

privind lucrările de infrastructură 

realizate pentru întărirea securității la 

intrările principale, inclusiv costurile cu 

personalul care supervizează lucrările; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/11 

Amendamentul  11 

Marco Valli, Marco Zanni 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Parlamentul European 

2015/2155(DEC) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 136 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 136a. consideră că ar fi oportun să se 

reducă treptat, până la eliminarea 

completă, contribuțiile din bugetul 

Parlamentului destinate partidelor politice 

europene, dat fiind că, la nivel național, 

ele sunt adesea deja subvenționate de 

către statele membre; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/12 

Amendamentul  12 

Marco Valli, Marco Zanni 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Parlamentul European 

2015/2155(DEC) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 136 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 136b. consideră că ar fi oportun să se 

reducă treptat, până la eliminarea 

completă, contribuțiile din bugetul 

Parlamentului destinate fundațiilor 

politice europene, dat fiind că, la nivel 

național, ele sunt adesea deja 

subvenționate de către statele membre; 

Or. en 

 

 


