
 

AM\1124055DA.docx  PE603.702v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

24.4.2017 A8-0153/3 

Ændringsforslag  3 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D'Amato 
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Betænkning A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Decharge 2015:  EU's almindelige budget - Europa-Parlamentet 

2016/2152(DEC) 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 44 a (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 44a. understreger, at behovet for større 

gennemsigtighed for så vidt angår 

godtgørelser for generelle udgifter for 

MEP'er gør det tilrådeligt for hvert 

medlem ved årets afslutning at fremlægge 

offentlige rapporter om regnskaberne 

vedrørende disse udgifter; opfordrer 

desuden til, at sådanne offentlige 

rapporter gøres obligatoriske fra 2019 

efter revisionen af statutten for 

medlemmerne; 

Or. en 
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Betænkning A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Decharge 2015: EU's almindelige budget - Europa-Parlamentet 

2016/2152(DEC) 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 69 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

69. opfordrer Præsidiet til at overveje at 

tilpasse forvaltningen af Huset for 

Europæisk Historie til en mere 

interinstitutionel tilgang ved at undersøge 

mulighederne for yderligere samarbejde 

med andre EU-institutioner, navnlig 

Kommissionen og Rådet; 

69. opfordrer Præsidiet til at overveje at 

tilpasse forvaltningen af Huset for 

Europæisk Historie til en mere 

interinstitutionel tilgang ved at undersøge 

mulighederne for yderligere samarbejde 

med andre EU-institutioner, navnlig 

Kommissionen og Rådet; er af den 

opfattelse, at 

administrationsomkostningerne bør være 

fuldt omfattet af betalingen af 

entrébilletter og af eventuelle donationer 

og sponsorater; 

Or. en 
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Betænkning A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Decharge 2015: EU's almindelige budget - Europa-Parlamentet 

2016/2152(DEC) 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 150 a (nyt) 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 150a. opfordrer Præsidiet til at standse 

enhver form for bidrag fra Parlamentets 

budget til europæiske politiske partier og 

fonde, idet der mindes om, at politiske 

partier og fonde på nationalt plan i 

forvejen ofte støttes af medlemsstaterne; 

Or. en 

 


