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24.4.2017 A8-0153/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D'Amato 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament 

2016/2152(DEC) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 44 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 44 a. zdôrazňuje, že vzhľadnom 

na potrebu väčšej transparentnosti 

príspevkov na všeobecné výdavky 

poslancov EP je vhodné, aby každý 

poslanec na konci roka predložil verejnú 

správu o vyúčtovaní týchto príspevkov; 

okrem toho požaduje, aby sa takéto 

verejné vykazovanie stalo povinným 

od roku 2019 po revízii štatútu poslancov; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D'Amato 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament 

2016/2152(DEC) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 69 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

69. vyzýva Predsedníctvo, aby zvážilo 

takú zmenu vedenia Domu európskej 

histórie, aby sa viac uplatňoval 

medziinštitucionálny prístup, a preskúmalo 

možnosť ďalšej spolupráce s ostatnými 

inštitúciami Únie, najmä s Komisiou a 

Radou; 

69. vyzýva Predsedníctvo, aby zvážilo 

takú zmenu vedenia Domu európskej 

histórie, aby sa viac uplatňoval 

medziinštitucionálny prístup, a preskúmalo 

možnosť ďalšej spolupráce s ostatnými 

inštitúciami Únie, najmä s Komisiou a 

Radou; zastáva názor, že náklady 

na riadenie by mali v plnom rozsahu 

pokrývať príjmy zo vstupeniek a prípadné 

dary a sponzorské príspevky; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D'Amato 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament 

2016/2152(DEC) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 150 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 150 a. vyzýva Predsedníctvo, aby zastavilo 

všetky príspevky z rozpočtu Parlamentu 

európskym politickým stranám a 

nadáciám majúc na pamäti to, že na 

vnútroštátnej úrovni sú politické strany 

a nadácie už často dotované členskými 

štátmi; 

Or. en 

 


