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24.4.2017 A8-0153/3 

Predlog spremembe  3 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D'Amato 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Evropski parlament 

COM(2016)0475 – C8-0270/2016 – 2016/2152(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 44 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 44a. poudarja, da je potrebna večja 

preglednost splošnih nadomestil stroškov 

poslancev, zaradi česar bi moral vsak 

poslanec konec leta javno predstaviti 

poročilo o tovrstnih nadomestilih; poleg 

tega poziva k temu, da bi z revizijo statuta 

poslancev leta 2019 takšno javno 

poročanje postalo obvezno; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/4 

Predlog spremembe  4 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D'Amato 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Evropski parlament 

COM(2016)0475 – C8-0270/2016 – 2016/2152(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 69 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

69. poziva predsedstvo, naj razmisli o 

prilagoditvi uprave Hiše evropske 

zgodovine na bolj medinstitucionalni 

pristop, pri tem pa preuči možnost večjega 

sodelovanja z drugimi institucijami Unije, 

zlasti Komisijo in Svetom; 

69. poziva predsedstvo, naj razmisli o 

prilagoditvi uprave Hiše evropske 

zgodovine na bolj medinstitucionalni 

pristop, pri tem pa preuči možnost večjega 

sodelovanja z drugimi institucijami Unije, 

zlasti Komisijo in Svetom; meni, da bi se 

stroški upravljanja morali v celoti kriti iz 

prodaje vstopnin ter iz morebitnih donacij 

in sponzorstev; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/5 

Predlog spremembe  5 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D'Amato 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Evropski parlament 

COM(2016)0475 – C8-0270/2016 – 2016/2152(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 150 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 150a. zato poziva predsedstvo, naj 

odpravi prispevke za evropske politične 

stranke in fundacije iz proračuna 

Parlamenta, ob upoštevanju, da so 

politične stranke in fundacije na državni 

ravni pogosto že subvencionirane s strani 

držav članic; 

Or. en 

 

 


