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20.4.2016 A8-0135/7 

Módosítás  7 

Marco Valli, Marco Zanni 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0135/2016 

Markus Pieper 

2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Európai Parlament 

2015/2155(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

40 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

40. támogatja a nagyobb átláthatóságot az 

általános költségtérítés tekintetében; 

sürgeti az Elnökséget, hogy vizsgálja felül 

az általános költségtérítésből fedezhető 

kiadások listáját; 

40. támogatja a teljes átláthatóságot az 

általános költségtérítés tekintetében, hogy 

az európai polgárok betekintést kapjanak 

az európai parlamenti képviselők 

általános kiadásaiba; sürgeti az 

Elnökséget, hogy vizsgálja felül az 

általános költségtérítésből fedezhető 

kiadások listáját; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/8 

Módosítás  8 

Marco Valli, Marco Zanni 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0135/2016 

Markus Pieper 

2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Európai Parlament 

2015/2155(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

65 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 65a. úgy véli, hogy az Európai Történelem 

Háza projekt felesleges, tekintettel arra, 

hogy a Parlamentáriumon belül is helyet 

kaphatna egy, az európai integráció 

történetének szentelt részleg; felkéri a 

főtitkárt, hogy vegye fontolóra az 

Eastman épület egyéb felhasználásának 

módjait, és mérlegelje az Európai 

Történelem Háza projekt megszüntetését; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/9 

Módosítás  9 

Marco Valli, Marco Zanni 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0135/2016 

Markus Pieper 

2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Európai Parlament 

2015/2155(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

88 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 88a. ismételten fenntartásainak ad hangot 

a sofőrszolgálat internalizálására irányuló 

javaslatot illetően, amely a külső 

szolgáltatót a Parlament által alkalmazott 

szerződéses alkalmazottakkal váltaná fel, 

és amihez mintegy 3,7 millió eurós 

azonnali kiegészítő forrásra lenne 

szükség; kéri, hogy csak akkor fontolják 

meg az internalizálást, ha annak költségei 

nem haladják meg a jelenlegi rendszer 

költségeit, és ha az tisztességes 

munkafeltételeket és bérezést tesz lehetővé 

a sofőrök számára, valamint javítja a 

nemek közti egyensúlyt és a 

környezetbarátabb autók használatát; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/10 

Módosítás  10 

Marco Valli, Marco Zanni 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0135/2016 

Markus Pieper 

2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Európai Parlament 

2015/2155(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

127 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 127a. részletes jelentést kér a főbejáratok 

biztonságának javítása érdekében 

végrehajtott munkálatokról, beleértve a 

munkálatokat felügyelő személyzettel 

kapcsolatos költségeket is; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/11 

Módosítás  11 

Marco Valli, Marco Zanni 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0135/2016 

Markus Pieper 

2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Európai Parlament 

2015/2155(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

136 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 136a. tanácsosnak tartja az európai 

politikai pártoknak nyújtott támogatások 

fokozatos kiiktatását a Parlament 

költségvetéséből, figyelembe véve, hogy 

azokat nemzeti szinten gyakran már a 

tagállamok is támogatják; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/12 

Módosítás  12 

Marco Valli, Marco Zanni 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0135/2016 

Markus Pieper 

2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Európai Parlament 

2015/2155(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

136 b bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 136b. tanácsosnak tartja az európai 

politikai alapítványoknak nyújtott 

támogatások fokozatos kiiktatását a 

Parlament költségvetéséből, figyelembe 

véve, hogy azokat nemzeti szinten gyakran 

már a tagállamok is támogatják; 

Or. en 

 

 


