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18.10.2018 A8-0313/10 

Amandman  10 

Marco Valli, Giulia Moi 

u ime Kluba zastupnika EFDD-a 

 

Izvješće A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Opći proračun Europske unije za 2019. – svi dijelovi 

2018/2046(BUD) 

 

Prijedlog rezolucije 

Stavak 74. 

 
Prijedlog rezolucije Izmjena 

74. napominje da razina projekcije 

proračuna za 2019. iznosi 18,53 %, što je 

manje od udjela postignutog 2018. 

(18,85 %) te je to najniži udio u 

naslovu V. u više od petnaest godina; 

74. napominje da razina prednacrta 

projekcije za proračun za 2019. iznosi 

18,53 %, što je neznatno manje od udjela 

postignutog 2018. (18,85 %); 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/11 

Amandman  11 

Marco Valli, Giulia Moi 

u ime Kluba zastupnika EFDD-a 

 

Izvješće A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Opći proračun Europske unije za 2019. – svi dijelovi 

2018/2046(BUD) 

 

Prijedlog rezolucije 

Stavak 74.a (novi) 

 
Prijedlog rezolucije Izmjena 

 74.a poziva na to da se mjesečne plaće 

zastupnika, njihove naknade za 

svakodnevne troškove i financijske 

pogodnosti, među kojima i naknada za 

opće troškove, smanje za barem 15 %, 

kako bi se poslala snažna poruka 

građanima Unije koji su i dalje suočeni s 

teškim gospodarskim, društvenim i 

povijesnim stanjem; poziva svoje 

Predsjedništvo da razmotri Provedbene 

mjere za Statut zastupnika kako bi 

donijelo što je više ušteda moguće u 

pogledu zastupničkih naknada; 

Or. en 



 

AM\1166537HR.docx  PE624.170v01-00 

HR Ujedinjena u raznolikosti HR 

18.10.2018 A8-0313/12 

Amandman  12 

Marco Valli, Giulia Moi 

u ime Kluba zastupnika EFDD-a 

 

Izvješće A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Opći proračun Europske unije za 2019. – svi dijelovi 

2018/2046(BUD) 

 

Prijedlog rezolucije 

Stavak 74.b (novi) 

 
Prijedlog rezolucije Izmjena 

 74.b poziva na potpuno ukidanje 

troškova koji se odnose na europske 

političke stranke i političke zaklade; 

naglašava da bi se europske političke 

stranke i zaklade trebale početi u 

potpunosti oslanjati na vlastita sredstva i 

prekinuti ovisnost o proračunu 

Parlamenta; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/13 

Amandman  13 

Marco Valli, Giulia Moi 

u ime Kluba zastupnika EFDD-a 

 

Izvješće A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Opći proračun Europske unije za 2019. – svi dijelovi 

2018/2046(BUD) 

 

Prijedlog rezolucije 

Stavak 74.c (novi) 

 
Prijedlog rezolucije Izmjena 

 74.c smatra da bi se zastupnici trebali 

koristiti vozačkom službom Parlamenta 

isključivo za putovanje između zračne 

luke ili stanice i mjesta rada Parlamenta 

te da bi se pritom trebali koristiti kombiji i 

minibusevi; podsjeća da zastupnici imaju 

mogućnost besplatnog korištenja 

željezničkim prijevozom u Belgiji; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/14 

Amandman  14 

Marco Valli, Giulia Moi 

u ime Kluba zastupnika EFDD-a 

 

Izvješće A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Opći proračun Europske unije za 2019. – svi dijelovi 

2018/2046(BUD) 

 

Prijedlog rezolucije 

Stavak 80. 

 
Prijedlog rezolucije Izmjena 

80. podsjeća da je 23. listopada 1997. u 

svojoj rezoluciji o općem proračunu 

za 1998. Parlament pozvao svoje 

Predsjedništvo da od Revizorskog suda 

zatraži istragu dobrovoljnog mirovinskog 

sustava Parlamenta, zbog čega je 

Revizorski sud 16. lipnja 1999. objavio 

svoje mišljenje br. 5/99 „Mirovinski fond i 

sustav za zastupnike u Europskom 

parlamentu”; sada poziva Predsjedništvo 

da od Revizorskog suda hitno zatražiti 

izradu još jednog takvog mišljenja o 

mirovinskom sustavu i fondu 2019. godine; 

80. podsjeća da je 23. listopada 1997. u 

svojoj rezoluciji o općem proračunu 

za 1998. Parlament pozvao svoje 

Predsjedništvo da od Revizorskog suda 

zatraži istragu dobrovoljnog mirovinskog 

sustava Parlamenta, zbog čega je 

Revizorski sud 16. lipnja 1999. objavio 

svoje mišljenje br. 5/99 „Mirovinski fond i 

sustav za zastupnike u Europskom 

parlamentu”; sada poziva Predsjedništvo 

da od Revizorskog suda hitno zatražiti 

izradu još jednog takvog mišljenja o 

mirovinskom sustavu i fondu 2019. godine; 

smatra kako je nužna revizija Odluke 

2005/684/EZ o donošenju Statuta članova 

Europskog parlamenta, s ciljem izmjene 

članka 14. kako bi se mirovinska prava 

zastupnika uskladila sa sustavima 

socijalnog osiguranja koji su predviđeni 

za građane pojedinih država članica, bilo 

u pogledu izračuna iznosa bilo u pogledu 

ostvarivanja uvjeta starosne mirovine i 

doprinosa koji jamče pristup mirovinskim 

pravima; poziva da se ponovno izračunaju 

mirovine isplaćene iz proračuna Unije 

bivšim zastupnicima koji su stekli ta prava 

prije stupanja na snagu trenutačnog 

Statuta; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/15 

Amandman  15 

Marco Valli, Giulia Moi 

u ime Kluba zastupnika EFDD-a 

 

Izvješće A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Opći proračun Europske unije za 2019. – svi dijelovi 

2018/2046(BUD) 

 

Prijedlog rezolucije 

Stavak 81. 

 
Prijedlog rezolucije Izmjena 

81. podsjeća na to da je glavni tajnik u 

svojoj napomeni Predsjedništvu od 

8. ožujka 2018. naveo da će povezanost 

mirovinskog fonda s dobrovoljnim 

mirovinskim sustavom zastupnika iscrpiti 

njegov kapital znatno prije ispunjenja 

mirovinskih obveza, a moguće već i do 

2024. godine; stoga poziva glavnog tajnika 

i Predsjedništvo da, uz potpuno poštovanje 

Statuta zastupnika, hitno izrade jasan plan 

za mirovinski sustav Parlamenta, 

preuzimajući obveze i odgovornosti za 

dobrovoljni mirovinski sustav zastupnika 

odmah nakon izbora 2019. godine; 

81. primjećuje da je glavni tajnik 

Parlamenta u svojoj napomeni 

Predsjedništvu od 8. ožujka 2018. naveo da 

će povezanost mirovinskog fonda s 

dobrovoljnim mirovinskim sustavom 

zastupnika iscrpiti njegov kapital znatno 

prije ispunjenja mirovinskih obveza, a 

moguće već i do 2024. godine; stoga 

poziva glavnog tajnika i Predsjedništvo da 

hitno izrade jasan plan za mirovinski fond 

kako bi se izbjeglo da sve dodatne 

troškove snose građani Unije; 

Or. en 

 


