
 

AM\1124055RO.docx  PE603.702v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

24.4.2017 A8-0153/3 

Amendamentul  3 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D'Amato 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Descărcarea de gestiune 2015: Bugetul general al UE - Parlamentul European 

2016/2152(DEC) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 44 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 44a. subliniază că necesitatea unei mai 

mari transparențe în ceea ce privește 

indemnizațiile pentru cheltuieli generale 

ale deputaților face oportună prezentarea 

de către fiecare deputat, la sfârșit de an, a 

unor rapoarte publice privind 

indemnizații în cauză; solicită, în plus, ca 

aceste rapoarte publice să devină 

obligatorii începând cu 2019, în urma 

revizuirii Statutului deputaților; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/4 

Amendamentul  4 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D'Amato 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Descărcarea de gestiune 2015: Bugetul general al UE - Parlamentul European 

2016/2152(DEC) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 69 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

69. invită Biroul să ia în considerare 

adaptarea gestionării Casei Istoriei 

Europene în sensul unei abordări mai 

pronunțat interinstituționale, examinând 

posibilitatea unei cooperări mai intense cu 

alte instituții ale Uniunii, în special cu 

Comisia și Consiliul; 

69. invită Biroul să ia în considerare 

adaptarea gestionării Casei Istoriei 

Europene în sensul unei abordări mai 

pronunțat interinstituționale, examinând 

posibilitatea unei cooperări mai intense cu 

alte instituții ale Uniunii, în special cu 

Comisia și Consiliul; consideră că 

costurile de gestionare ar trebui acoperite 

integral de plata biletelor de intrare și de 

posibilele donații și sponsorizări; 

Or. en 
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Amendamentul  5 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D'Amato 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Descărcarea de gestiune 2015: Bugetul general al UE - Parlamentul European 

2016/2152(DEC) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 150 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 150a. invită Biroul să stopeze orice 

contribuții din bugetul Parlamentului 

pentru partidele și fundațiile politice 

europene, ținând seama de faptul că, la 

nivel național, partidele și fundațiile 

politice sunt adesea deja subvenționate de 

statele membre; 

Or. en 

 


