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24.4.2017 A8-0153/3 

Pozměňovací návrh  3 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D'Amato 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament 

COM(2016)0475 – C8-0270/2016 – 2016/2152(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 44 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 44a. zdůrazňuje, že vzhledem k nutnosti 

větší transparentnosti příspěvků na 

všeobecné výdaje poslanců EP by bylo 

žádoucí, aby každý poslanec předkládal 

na konci roku veřejnou účetní zprávu 

o těchto příspěvcích; mimoto žádá, aby po 

revizi statutu poslanců bylo veřejné 

předkládání zpráv od roku 2019 povinné; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/4 

Pozměňovací návrh  4 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D'Amato 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament 

COM(2016)0475 – C8-0270/2016 – 2016/2152(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 69 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

69. vyzývá předsednictvo, aby 

projednalo úpravu řízení Domu evropských 

dějin ve prospěch více 

interinstitucionálního přístupu a zkoumalo 

možnosti další spolupráce s ostatními 

orgány Unie, zejména Komisí a Radou; 

69. vyzývá předsednictvo, aby 

projednalo úpravu řízení Domu evropských 

dějin ve prospěch více 

interinstitucionálního přístupu a zkoumalo 

možnosti další spolupráce s ostatními 

orgány Unie, zejména Komisí a Radou; 

zastává názor, že náklady řízení by měly 

plně pokrýt příjmy z prodeje vstupenek 

a případné dary a sponzorské příspěvky; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/5 

Pozměňovací návrh  5 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D'Amato 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament 

COM(2016)0475 – C8-0270/2016 – 2016/2152(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 150 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 150a. vyzývá předsednictvo, aby zastavilo 

veškeré příspěvky z rozpočtu Parlamentu 

pro evropské politické strany a nadace 

s ohledem na to, že ve vnitrostátním 

měřítku jsou politické strany a nadace již 

často dotovány členskými státy; 

Or. en 

 

 


