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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

24.4.2017 A8-0153/3 

Τροπολογία  3 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D'Amato 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Απαλλαγή 2015: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

2016/2152(DEC) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 44 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 44α. υπογραμμίζει ότι η ανάγκη 

μεγαλύτερης διαφάνειας όσον αφορά τις 

αποζημιώσεις γενικών εξόδων των 

βουλευτών καθιστά σκόπιμο να 

υποβάλλει κάθε βουλευτής στο τέλος του 

έτους δημόσιο απολογισμό σχετικά με τις 

αποζημιώσεις αυτές· ζητεί επίσης, από το 

2019, με την αναθεώρηση του 

Καθεστώτος των Βουλευτών, να γίνει 

υποχρεωτικός αυτός ο δημόσιος 

απολογισμός· 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/4 

Τροπολογία  4 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D'Amato 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Απαλλαγή 2015: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

2016/2152(DEC) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 69 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

69. ζητεί από το Προεδρείο να εξετάσει 

το ενδεχόμενο προσαρμογής της 

διαχείρισης του Σπιτιού της Ευρωπαϊκής 

Ιστορίας σε μια περισσότερο διοικητική 

προσέγγιση, διερευνώντας τις δυνατότητες 

περαιτέρω συνεργασίας με άλλα θεσμικά 

όργανα της Ένωσης, ιδίως με την 

Επιτροπή και το Συμβούλιο· 

69. ζητεί από το Προεδρείο να εξετάσει 

το ενδεχόμενο προσαρμογής της 

διαχείρισης του Σπιτιού της Ευρωπαϊκής 

Ιστορίας σε μια περισσότερο διοικητική 

προσέγγιση, διερευνώντας τις δυνατότητες 

περαιτέρω συνεργασίας με άλλα θεσμικά 

όργανα της Ένωσης, ιδίως με την 

Επιτροπή και το Συμβούλιο· θεωρεί ότι τα 

έξοδα διαχείρισης θα πρέπει να 

καλύπτονται πλήρως από την πληρωμή 

των εισιτηρίων εισόδου και από 

ενδεχόμενες δωρεές και χορηγίες· 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/5 

Τροπολογία  5 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D'Amato 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Απαλλαγή 2015: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

2016/2152(DEC) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 150 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 150α. καλεί το Προεδρείο να σταματήσει 

τις εισφορές από τον προϋπολογισμό του 

Κοινοβουλίου στα ευρωπαϊκά πολιτικά 

κόμματα και ιδρύματα, έχοντας κατά νου 

ότι, σε εθνικό επίπεδο, τα πολιτικά 

κόμματα και ιδρύματα συχνά 

επιδοτούνται ήδη από τα κράτη μέλη· 

Or. en 

 

 


