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Ændringsforslag  7 

Marco Valli, Marco Zanni 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Decharge 2014: EU's almindelige budget – Europa-Parlamentet 

2015/2155(DEC) 

Forslag til beslutning 

Punkt 40 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

40. støtter behovet for større 

gennemsigtighed for så vidt angår 

godtgørelsen for generelle udgifter; 

opfordrer Præsidiet til at revidere den liste 

over udgifter, der kan dækkes via 

godtgørelsen for generelle udgifter; 

40. støtter fuld gennemsigtighed med 

hensyn til godtgørelsen for generelle 

udgifter med henblik på at give de 

europæiske borgere mulighed for at få et 

indblik i de generelle udgifter, som 

medlemmerne af Europa-Parlamentet 

har; opfordrer Præsidiet til at revidere den 

liste over udgifter, der kan dækkes via 

godtgørelsen for generelle udgifter; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/8 

Ændringsforslag  8 

Marco Valli, Marco Zanni 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Decharge 2014: EU's almindelige budget – Europa-Parlamentet 

2015/2155(DEC) 

Forslag til beslutning 

Punkt 65 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 65a. mener, at Huset for Europæisk 

Historie er et overflødigt projekt i lyset af 

det allerede eksisterende Parlamentarium, 

som vil kunne rumme en særlig afdeling 

for den europæiske integrationshistorie; 

opfordrer generalsekretæren til at 

undersøge mulighederne for at benytte 

Eastman-Bygningen til andre formål og 

til at overveje at opgive projektet for Huset 

for Europæisk Historie; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/9 

Ændringsforslag  9 

Marco Valli, Marco Zanni 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Decharge 2014: EU's almindelige budget – Europa-Parlamentet 

2015/2155(DEC) 

Forslag til beslutning 

Punkt 88 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 88a. gentager sine forbehold over for 

forslaget om at internalisere 

chaufførtjenesten og erstatning af den 

eksterne tjenesteudbyder med 

kontraktansatte ved Parlamentet, hvilket 

vil svare til ca. 3,7 mio. EUR i 

umiddelbare ekstraudgifter; anmoder om, 

at internalisering kun overvejes, hvis dens 

omkostninger ikke overstiger de 

omkostninger, der er forbundet med det 

nuværende system, og hvis den muliggør 

anstændige arbejdsvilkår og løn til 

chauffører, en bedre kønsbalance og 

anvendelse af "grønnere" biler; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/10 

Ændringsforslag  10 

Marco Valli, Marco Zanni 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Decharge 2014: EU's almindelige budget – Europa-Parlamentet 

2015/2155(DEC) 

Forslag til beslutning 

Punkt 127 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 127a. anmoder om en detaljeret opgørelse 

over de infrastrukturarbejder, der er 

gennemført for at øge sikkerheden ved 

hovedindgangene, herunder 

omkostningerne til det personale, der skal 

føre tilsyn med arbejdet; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/11 

Ændringsforslag  11 

Marco Valli, Marco Zanni 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Decharge 2014: EU's almindelige budget – Europa-Parlamentet 

2015/2155(DEC) 

Forslag til beslutning 

Punkt 136 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 136a. foreslår, at bidragene over 

Parlamentets budget til de europæiske 

politiske partier gradvist udfases, eftersom 

de på nationalt plan ofte allerede er 

subventioneret af medlemsstaterne; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/12 

Ændringsforslag  12 

Marco Valli, Marco Zanni 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Decharge 2014: EU's almindelige budget – Europa-Parlamentet 

2015/2155(DEC) 

Forslag til beslutning 

Punkt 136 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 136b. foreslår, at bidragene over 

Parlamentets budget til de europæiske 

politiske fonde gradvist udfases, eftersom 

de på nationalt plan ofte allerede er 

subventioneret af medlemsstaterne; 

Or. en 

 

 


