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PL Zjednoczona w różnorodności PL 

24.4.2017 A8-0153/3 

Poprawka  3 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D'Amato 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Parlament Europejski 

2016/2152(DEC) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 44 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 44a. podkreśla, że z uwagi na 

konieczność zapewnienia większej 

przejrzystości w zakresie poselskich 

dodatków na wydatki ogólne wszyscy 

posłowie powinni na koniec roku 

przedstawiać publiczne sprawozdanie z 

wydatkowania tych dodatków; wzywa 

ponadto do wprowadzenia obowiązku 

publicznego składania takich sprawozdań 

od 2019 r. w drodze przeglądu statutu 

posła; 

Or. en 
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Poprawka  4 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D'Amato 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Parlament Europejski 

2016/2152(DEC) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 69 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

69. zwraca się do Prezydium o 

rozważenie przyjęcia bardziej 

międzyinstytucjonalnej strategii 

zarządzania Domem Historii Europejskiej i 

zbadania możliwości dalszej współpracy z 

innymi instytucjami Unii, przede 

wszystkim z Komisją i Radą; 

69. zwraca się do Prezydium o 

rozważenie przyjęcia bardziej 

międzyinstytucjonalnej strategii 

zarządzania Domem Historii Europejskiej i 

zbadania możliwości dalszej współpracy z 

innymi instytucjami Unii, przede 

wszystkim z Komisją i Radą; uważa, że 

koszty zarządzania powinno się w całości 

pokryć z wpływów z opłat za wstęp oraz 

ewentualnych darowizn i sponsoringu; 

Or. en 
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Poprawka  5 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D'Amato 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Parlament Europejski 

2016/2152(DEC) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 150 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 150a. wzywa Prezydium, by zaprzestało 

przekazywania środków z budżetu 

Parlamentu na rzecz europejskich partii 

lub fundacji politycznych, biorąc pod 

uwagę, że partie polityczne i fundacje są 

już często subwencjonowane na szczeblu 

krajowym przez państwa członkowskie; 

Or. en 

 


