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BG Единство в многообразието BG 

18.10.2018 A8-0313/10 

Изменение  10 

Марко Вали, Джулия Мои 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0313/2018 

Даниеле Виоти 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година – всички раздели 

2018/2046(BUD) 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 74 

 
Предложение за резолюция Изменение 

74. отбелязва, че равнището на 

бюджетната прогноза за 2019 г. 

отговаря на 18,53%, което е по-ниско от 

постигнатия през 2018 г. процент 

(18,85%) и е най-ниският дял от 

функция V за повече от 15 години; 

74. отбелязва, че равнището на 

бюджетната прогноза за 2019 г. 

отговаря на 18,53%, което е малко по-

ниско от постигнатия през 2018 г. 

процент (18,85%); 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

18.10.2018 A8-0313/11 

Изменение  11 

Марко Вали, Джулия Мои 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0313/2018 

Даниеле Виоти 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година – всички раздели 

2018/2046(BUD) 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 74 a (нов) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 74 а. призовава за намаляване с поне 

15% на месечните възнаграждения, 

дневните надбавки и икономическите 

ползи за членовете на ЕП, 

включително надбавката за общи 

разходи, за да се даде ясен сигнал на 

гражданите на Съюза, които са 

изправени пред трудни икономически, 

социални и исторически условия; 

приканва своето Бюро да преразгледа 

мерките по прилагане на Устава на 

членовете на ЕП, за да се реализират 

възможно най-много икономии във 

връзка с надбавките на членовете на 

ЕП; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

18.10.2018 A8-0313/12 

Изменение  12 

Марко Вали, Джулия Мои 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0313/2018 

Даниеле Виоти 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година – всички раздели 

2018/2046(BUD) 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 74 б (нов) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 74 б. призовава за пълно анулиране 

на разходите, свързани с 

европейските политически партии и 

политически фондации; подчертава 

факта, че европейските политически 

партии и политически фондации 

следва да разчитат изцяло на 

собствени ресурси и да прекратят 

зависимостта си от бюджета на 

Парламента; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

18.10.2018 A8-0313/13 

Изменение  13 

Марко Вали, Джулия Мои 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0313/2018 

Даниеле Виоти 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година – всички раздели 

2018/2046(BUD) 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 74 в (нов) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 74 в. счита, че службата за превоз 

на Парламента следва да се използва 

от членовете на ЕП единствено за да 

стигнат до сградите на Парламента 

от летището/гарата или обратно и 

че за тази цел следва да се използват 

микробуси и минибуси на 

Парламента; припомня, че членовете 

на ЕП имат възможността да 

ползват безплатен железопътен 

транспорт в Белгия; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

18.10.2018 A8-0313/14 

Изменение  14 

Марко Вали, Джулия Мои 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0313/2018 

Даниеле Виоти 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година – всички раздели 

2018/2046(BUD) 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 80 

 
Предложение за резолюция Изменение 

80. припомня, че на 23 октомври 

1997 г. в своята резолюция относно 

общия бюджет за 1998 г. Парламентът 

призова своето Бюро да изиска от 

Сметната палата да предприеме 

разследване на схемата за допълнително 

доброволно пенсионно осигуряване на 

Парламента, вследствие на което 

Сметната палата изготви Становище 

№ 5/99 от 16 юни 1999 г. относно 

пенсионния фонд и пенсионната схема 

за членовете на ЕП (Opinion № 5/99 on 

the Additional Voluntary Pension Scheme 

and Fund for Members of the European 

Parliament); призовава Бюрото спешно 

да изиска от Сметната палата да изготви 

през 2019 г. ново становище относно 

пенсионната схема и пенсионния фонд; 

80. припомня, че на 23 октомври 

1997 г. в своята резолюция относно 

общия бюджет за 1998 г. Парламентът 

призова своето Бюро да изиска от 

Сметната палата да предприеме 

разследване на схемата за допълнително 

доброволно пенсионно осигуряване на 

Парламента, вследствие на което 

Сметната палата изготви Становище 

№ 5/99 от 16 юни 1999 г. относно 

пенсионния фонд и пенсионната схема 

за членовете на ЕП (Opinion № 5/99 on 

the Additional Voluntary Pension Scheme 

and Fund for Members of the European 

Parliament); призовава Бюрото спешно 

да изиска от Сметната палата да изготви 

през 2019 г. ново становище относно 

пенсионната схема и пенсионния фонд; 

счита, че е необходимо да се 

преразгледа Решение № 2005/684/ЕО 

относно Устава на членовете на ЕП, 

с цел да се измени член 14 и да се 

приведат пенсионните права на 

членовете на ЕП в съответствие със 

схемите за социално осигуряване, 

предвидени за обикновените граждани 

на отделните държави членки, както 

по отношение на изчисляването на 

сумата и възрастта, така и по 

отношение на свързаните с вноските 

изисквания, даващи им право на 

пенсия; призовава за преизчисляване 
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BG Единство в многообразието BG 

на пенсиите, изплащани от бюджета 

на Съюза на бившите членове на ЕП, 

придобили това право преди и след 

влизането в сила на действащия 

устав; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

18.10.2018 A8-0313/15 

Изменение  15 

Марко Вали, Джулия Мои 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0313/2018 

Даниеле Виоти 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година – всички раздели 

2018/2046(BUD) 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 81 

 
Предложение за резолюция Изменение 

81. припомня, че в докладна записка 

до Бюрото от 8 март 2018 г. неговият 

генерален секретар прие, че 

пенсионният фонд, свързан със схемата 

за допълнително доброволно пенсионно 

осигуряване на членовете на ЕП „ще 

изчерпи своя капитал доста преди края 

на пенсионните задължения и 

евентуално още до 2024 г.“; призовава 

следователно генералния секретар и 

Бюрото, при пълно спазване на Устава 

на членовете на ЕП, спешно да 

изготвят с пенсионния фонд ясен план 

за поемането и изпълнението от 

Парламента на неговите задължения 

и отговорности за схемата за 

допълнително доброволно пенсионно 

осигуряване на членовете на ЕП 

незабавно след изборите през 2019 г.; 

81. отбелязва, че в докладна записка 

до Бюрото от 8 март 2018 г. 

генералният секретар на Парламента 

прие, че пенсионният фонд, свързан със 

схемата за допълнително доброволно 

пенсионно осигуряване на членовете на 

ЕП „ще изчерпи своя капитал доста 

преди края на пенсионните задължения 

и евентуално още до 2024 г.“; призовава 

следователно генералния секретар и 

Бюрото спешно да изготвят ясен план 

във връзка с пенсионния фонд, за да се 

избегне поемането на допълнителни 

разходи от гражданите на Съюза; 

Or. en 

 


