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20.4.2016 A8-0135/7 

Ändringsförslag  7 

Marco Valli, Marco Zanni 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet 

2015/2155(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 40 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

40. Europaparlamentet betonar behovet av 

större transparens när det gäller 

ersättningen för allmänna utgifter. 

Parlamentet uppmanar med eftertryck 

presidiet att se över den förteckning med 

utgifter som kan betalas från ersättningen 

för allmänna utgifter. 

40. Europaparlamentet stöder full 

transparens när det gäller ersättningen för 

allmänna utgifter så att de europeiska 

medborgarna får insyn i de allmänna 

utgifter som Europaparlamentets 

ledamöter har. Parlamentet uppmanar med 

eftertryck presidiet att se över den 

förteckning med utgifter som kan betalas 

från ersättningen för allmänna utgifter. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/8 

Ändringsförslag  8 

Marco Valli, Marco Zanni 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet 

2015/2155(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 65a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 65a. Europaparlamentet anser att 

Europeiska historiens hus är ett 

överflödigt projekt med tanke på att 

Parlamentarium redan finns, där det 

finns en särskild del om den europeiska 

integrationens historia. Parlamentet 

uppmanar generalsekreteraren att 

undersöka alternativa 

användningsområden för Eastman-

byggnaden och att överväga att överge 

projektet Europeiska historiens hus. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/9 

Ändringsförslag  9 

Marco Valli, Marco Zanni 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet 

2015/2155(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 88a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 88a. Europaparlamentet upprepar sitt 

förbehåll när det gäller förslaget att 

internalisera chaufförstjänsterna och 

ersätta den externa tjänsteleverantören 

med kontraktsanställda vid parlamentet, 

vilket kommer att medföra cirka 3,7 

miljoner EUR i omedelbara extra utgifter. 

Parlamentet begär att en internalisering 

endast ska övervägas om dess kostnader 

inte överstiger kostnaderna för det 

nuvarande systemet, och om det möjliggör 

anständiga arbetsvillkor och löner till 

chaufförerna, jämnare könsfördelning 

och användning av mer miljövänliga 

bilar. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/10 

Ändringsförslag  10 

Marco Valli, Marco Zanni 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet 

2015/2155(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 127a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 127a. Europaparlamentet efterlyser en 

detaljerad rapport om det arbete som 

utförts vid huvudingångarna för att göra 

dem säkrare, även kostnaden för den 

personal som övervakar arbetet. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/11 

Ändringsförslag  11 

Marco Valli, Marco Zanni 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet 

2015/2155(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 136a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 136a. Europaparlamentet anser att det 

vore lämpligt att gradvis fasa ut bidragen 

till europeiska politiska partier från 

parlamentets budget eftersom dessa 

partier ofta redan subventioneras på 

nationell nivå av medlemsstaterna. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/12 

Ändringsförslag  12 

Marco Valli, Marco Zanni 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet 

2015/2155(DEC) 

Förslag till resolution 

Punkt 136b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 136b. Europaparlamentet anser att det 

vore lämpligt att gradvis fasa ut bidragen 

till europeiska politiska stiftelser från 

parlamentets budget eftersom dessa ofta 

redan subventioneras på nationell nivå av 

medlemsstaterna. 

Or. en 

 

 


