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18.10.2018 A8-0313/10 

Pakeitimas 10 

Marco Valli, Giulia Moi 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Europos Sąjungos 2019 m. bendrasis biudžetas. Visi skirsniai 

2018/2046(BUD) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

74 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

74. pažymi, kad 2019 m. biudžeto 

sąmatos lygis sudaro 18,53 %, o tai yra 

mažiau, nei pasiekta 2018 m. (18,85 %), ir 

tai yra mažiausia V išlaidų kategorijos 

dalis per pastaruosius penkiolika metų; 

74. pažymi, kad 2019 m. biudžeto 

sąmatos lygis sudaro 18,53 %, o tai yra 

šiek tiek mažiau nei pasiekta 2018 m. 

(18,85 %); 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/11 

Pakeitimas 11 

Marco Valli, Giulia Moi 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Europos Sąjungos 2019 m. bendrasis biudžetas. Visi skirsniai 

2018/2046(BUD) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

74 a dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 74 a. ragina bent 15 % sumažinti 

Parlamento narių mėnesinį atlyginimą, 

dienpinigius ir finansines išmokas, 

įskaitant bendroms išlaidoms 

kompensuoti skirtą išmoką, siekiant duoti 

aiškią žinią Sąjungos piliečiams, kurie 

išgyvena ekonominį, socialinį ir istorinį 

sunkmetį; ragina Biurą persvarstyti 

Europos Parlamento narių statuto 

įgyvendinimo taisykles taip siekiant kiek 

galima daugiau lėšų sutaupyti iš EP narių 

išmokų; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/12 

Pakeitimas 12 

Marco Valli, Giulia Moi 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Europos Sąjungos 2019 m. bendrasis biudžetas. Visi skirsniai 

2018/2046(BUD) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

74 b dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 74 b. ragina visiškai panaikinti išlaidas, 

susijusias su Europos politinėmis 

partijomis ir Europos politiniais fondais; 

pabrėžia, kad Europos politinės partijos ir 

fondai turėtų visiškai pasikliauti 

nuosavais ištekliais ir atsisakyti 

priklausomybės nuo Parlamento biudžeto; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/13 

Pakeitimas 13 

Marco Valli, Giulia Moi 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Europos Sąjungos 2019 m. bendrasis biudžetas. Visi skirsniai 

2018/2046(BUD) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

74 c dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 74 c. mano, kad Parlamento transporto 

tarnyba Parlamento nariai turėtų 

naudotis tik tuomet, kai turi atvykti į 

Parlamento patalpas iš oro uosto ir (arba) 

stoties arba atvirkščiai, ir kad šiuo tikslu 

turėtų būti naudojami Parlamento 

minivanai ir mikroautobusai; primena, 

kad Belgijoje Parlamento nariai turi 

galimybę nemokamai naudotis 

geležinkelio transportu; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/14 

Pakeitimas 14 

Marco Valli, Giulia Moi 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Europos Sąjungos 2019 m. bendrasis biudžetas. Visi skirsniai 

2018/2046(BUD) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

80 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

80. primena, kad savo 1997 m. spalio 

23 d. rezoliucijoje dėl 1998 m. bendrojo 

biudžeto Europos Parlamentas paragino 

savo Biurą prašyti Audito Rūmų ištirti 

Parlamento savanoriško pensijų kaupimo 

programą, kuria remiantis buvo parengta 

1999 m. birželio 16 d. Audito Rūmų 

nuomonė Nr. 5/99 dėl Europos Parlamento 

narių pensijų fondo ir programos; dabar 

ragina Biurą skubiai prašyti Audito Rūmų 

2019 m. pateikti kitą tokią nuomonę apie 

pensijų programą ir fondą; 

80. primena, kad savo 1997 m. spalio 

23 d. rezoliucijoje dėl 1998 m. bendrojo 

biudžeto Europos Parlamentas paragino 

savo Biurą prašyti Audito Rūmų ištirti 

Parlamento savanoriško pensijų kaupimo 

programą, kuria remiantis buvo parengta 

1999 m. birželio 16 d. Audito Rūmų 

nuomonė Nr. 5/99 dėl Europos Parlamento 

narių pensijų fondo ir programos; dabar 

ragina Biurą skubiai prašyti Audito Rūmų 

2019 m. pateikti kitą tokią nuomonę apie 

pensijų programą ir fondą; laikosi 

nuomonės, kad būtina persvarstyti 

Sprendimą 2005/684/EB dėl Europos 

Parlamento narių statuto, siekiant iš 

dalies pakeisti 14 straipsnį ir užtikrinti, 

kad Europos Parlamento narių teisė į 

pensiją atitiktų atskirų valstybių narių 

paprastų piliečių socialinės apsaugos 

sistemas apskaičiuojant sumą ir nustatant 

su amžiumi ir įmokomis susijusius 

reikalavimus, kuriais jiems suteikiama 

teisė į pensiją; ragina perskaičiuoti iš 

Sąjungos biudžeto mokamas pensijas 

buvusiems Parlamento nariams, kurie šią 

teisę įgijo prieš įsigaliojant dabartiniam 

statutui ir jam įsigaliojus; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/15 

Pakeitimas 15 

Marco Valli, Giulia Moi 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Europos Sąjungos 2019 m. bendrasis biudžetas. Visi skirsniai 

2018/2046(BUD) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

81 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

81. primena, kad 2018 m. kovo 8 d. 

biuro pranešime Parlamento generalinis 

sekretorius pripažino, kad pensijų fondo, 

susieto su Parlamento narių savanoriško 

pensijų kaupimo programa, lėšos bus 

išnaudotos dar gerokai prieš pasibaigiant 

pensijų mokėjimo įsipareigojimams ir 

galbūt jau iki 2024 m.; todėl ragina 

generalinį sekretorių ir Biurą, visapusiškai 

laikantis Parlamento narių statuto, 
skubiai su pensijų fondu parengti aiškų 

planą, pagal kurį iš karto po 2019 m. 

rinkimų Parlamentas prisiimtų ir perimtų 

įsipareigojimus ir atsakomybę už 

Parlamento narių savanoriško pensijų 

kaupimo programą; 

81. pažymi, kad 2018 m. kovo 8 d. 

biuro pranešime Parlamento generalinis 

sekretorius pripažino, kad pensijų fondo, 

susieto su Parlamento narių savanoriško 

pensijų kaupimo programa, lėšos bus 

išnaudotos dar gerokai prieš pasibaigiant 

pensijų mokėjimo įsipareigojimams ir 

galbūt jau iki 2024 m.; todėl ragina 

generalinį sekretorių ir Biurą skubiai 

parengti aiškų planą dėl pensijų fondo, kad 

Sąjungos piliečiams nebūtų užkraunama 

jokių papildomų išlaidų; 

Or. en 

 


