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NL In verscheidenheid verenigd NL 

24.4.2017 A8-0153/3 

Amendement  3 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D'Amato 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - Europees Parlement 

2016/2152(DEC) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 44 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 44 bis. onderstreept dat het gezien de 

noodzaak van een grotere transparantie in 

de vergoeding voor algemene uitgaven 

van de leden wenselijk is dat elk lid aan 

het einde van het jaar een openbaar 

verslag van deze vergoedingen overlegt; 

verlangt voorts dat dit openbare verslag 

met ingang van 2019 via een herziening 

van het Statuut van de leden verplicht 

wordt; 

Or. en 
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NL In verscheidenheid verenigd NL 

24.4.2017 A8-0153/4 

Amendement  4 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D'Amato 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - Europees Parlement 

2016/2152(DEC) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 69 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

69. vraagt het Bureau te overwegen om 

het beheer van het Huis van de Europese 

geschiedenis aan te passen aan een meer 

interinstitutionele aanpak en verdere 

samenwerking met andere instellingen van 

de Unie, met name de Commissie en de 

Raad, te onderzoeken; 

69. vraagt het Bureau te overwegen om 

het beheer van het Huis van de Europese 

geschiedenis aan te passen aan een meer 

interinstitutionele aanpak en verdere 

samenwerking met andere instellingen van 

de Unie, met name de Commissie en de 

Raad, te onderzoeken; is van mening dat 

de beheerkosten volledig zouden moeten 

worden gedekt door de betaling van 

toegangsbewijzen en door eventuele 

donaties en sponsoring; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/5 

Amendement  5 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D'Amato 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - Europees Parlement 

2016/2152(DEC) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 150 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 150 bis. verzoekt het Bureau 

daarom de financiële steun via de 

begroting van het Parlement aan de 

politieke partijen en stichtingen op 

Europees niveau stop te zetten, gelet op 

het feit dat de politieke partijen en de 

stichtingen vaak al op nationaal niveau 

door de lidstaten worden gesubsidieerd. 

Or. en 

 


