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Marco Valli, Laura Agea, Rosa D'Amato 
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Betänkande A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet 

2016/2152(DEC) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 44a (ny) 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

 44a. Europaparlamentet betonar att 

behovet av större transparens när det 

gäller ledamöternas ersättningar för 

allmänna utgifter innebär att varje 

ledamot av Europaparlamentet i slutet av 

året bör lägga fram en offentlig 

redovisning avseende dessa ersättningar. 

Parlamentet begär dessutom att dessa 

offentliga redovisningar blir obligatoriska 

från och med 2019, efter översynen av 

ledamotsstadgan. 

Or. en 
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Betänkande A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet 

2016/2152(DEC) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 69 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

69. Europaparlamentet uppmanar 

presidiet att överväga att anpassa 

förvaltningen av Europeiska historiens hus 

till en mer interinstitutionell metod och att 

undersöka möjligheterna till ett ökat 

samarbete med unionens övriga 

institutioner, särskilt kommissionen och 

rådet. 

69. Europaparlamentet uppmanar 

presidiet att överväga att anpassa 

förvaltningen av Europeiska historiens hus 

till en mer interinstitutionell metod och att 

undersöka möjligheterna till ett ökat 

samarbete med unionens övriga 

institutioner, särskilt kommissionen och 

rådet. Parlamentet anser att 

förvaltningskostnaderna fullt ut ska 

täckas av betalningen av inträdesbiljetter 

och av eventuella donationer och 

sponsorskap. 

Or. en 
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Betänkande A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet 

2016/2152(DEC) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 150a (ny) 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

 150a. Europaparlamentet uppmanar 

presidiet att stoppa alla bidrag från 

parlamentets budget till europeiska 

politiska partier och stiftelser, med tanke 

på att de politiska partierna och 

stiftelserna på nationell nivå ofta redan 

subventioneras av medlemsstaterna. 

Or. en 


