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24.4.2017 A8-0153/3 

Alteração  3 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D'Amato 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Quitação 2015: Orçamento geral da UE - Parlamento Europeu 

2016/2152(DEC) 

 

Proposta de resolução 

N.º 44-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 44-A. Salienta que a necessidade de uma 

maior transparência em matéria de 

subsídio para despesas gerais (SDG) dos 

Deputados ao Parlamento Europeu 

aconselha que cada um deles apresente 

relatórios públicos de fim de ano sobre as 

contas referentes a esse subsídio; apela, 

além disso, para que esses relatórios 

públicos passem a ser obrigatórios a 

partir de 2019, na sequência da revisão do 

Estatuto dos Deputados; 

Or. en 



 

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

PT Unida na diversidade PT 

24.4.2017 A8-0153/4 

Alteração  4 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D'Amato 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Quitação 2015: Orçamento geral da UE - Parlamento Europeu 

2016/2152(DEC) 

 

Proposta de resolução 

N.º 69 

 
Proposta de resolução Alteração 

69. Convida a Mesa a considerar a 

possibilidade de adaptar a gestão da Casa 

da História Europeia a uma abordagem 

mais interinstitucional, explorando uma 

cooperação reforçada com as demais 

instituições da União, nomeadamente com 

a Comissão e o Conselho; 

69. Convida a Mesa a considerar a 

possibilidade de adaptar a gestão da Casa 

da História Europeia a uma abordagem 

mais interinstitucional, explorando uma 

cooperação reforçada com as demais 

instituições da União, nomeadamente com 

a Comissão e o Conselho; considera que 

os custos de gestão devem ser totalmente 

cobertos pelo pagamento dos bilhetes de 

entrada e por eventuais doações e 

patrocínios;   

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/5 

Alteração  5 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D'Amato 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Quitação 2015: Orçamento geral da UE - Parlamento Europeu 

2016/2152(DEC) 

 

Proposta de resolução 

N.º 150-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 150-A. Exorta a Mesa a suspender todas 

as contribuições provenientes do 

orçamento do Parlamento para as 

fundações e os partidos políticos 

europeus, tendo em conta que, a nível 

nacional, os partidos políticos e as 

fundações recebem frequentemente 

subsídios dos Estados-Membros; 

Or. en 

 


