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

MT Magħquda fid-diversità MT 

18.10.2018 A8-0313/10 

Emenda  10 

Marco Valli, Giulia Moi 

f'isem il-Grupp EFDD 

 

Rapport A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għall-2019 - it-taqsimiet kollha 

2018/2046(BUD) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 74 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

74. Jinnota li l-livell tal-estimi għall-

2019 jikkorrispondi għal 18,53 %, li huwa 

inqas minn dak li nkiseb fl-2018 (18,85 %) 

u l-aktar parti baxxa tal-Intestatura V 

f'dawn l-aħħar ħmistax-il sena; 

74. Jinnota li l-livell tal-estimi għall-

2019 jikkorrispondi għal 18,53 %, li huwa 

ftit inqas minn dak li nkiseb fl-2018 (18,85 

%); 
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Paragrafu 74a (ġdid) 

 
Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 74 a. Jitlob tnaqqis ta' mill-inqas 15 % 

fis-salarji ta' kull xahar, fl-indennizz tas-

sussistenza u l-benefiċċji ekonomiċi tal-

Membri, inkluż il-GEA, sabiex jintbagħat 

sinjal qawwi liċ-ċittadini tal-Unjoni, li 

għaddejjin minn sitwazzjoni diffiċli mil-

lat ekonomiku, soċjali u storiku; jistieden 

lill-Bureau tiegħu jirrevedi l-miżuri ta' 

implimentazzjoni tal-Istatut tal-Membri 

sabiex jiġu ffrankati kemm jista' jkun flus 

fir-rigward tal-benefiċċji tal-Membri; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 74 b. Jitlob tħassir totali tal-infiq relatat 

mal-partiti politiċi Ewropej u mal-

fondazzjonijiet politiċi Ewropej; jenfasizza 

l-fatt li l-partiti u l-fondazzjonijiet politiċi 

Ewropej għandhom iserrħu fuq ir-riżorsi 

tagħhom stess u jaqtgħu d-dipendenza 

tagħhom mill-baġit tal-Parlament; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 74 c. Jemmen li s-servizz tax-xufiera 

tal-Parlament għandu jintuża mill-

Membri esklużivament għat-traġitt bejn il-

binjiet tal-Parlament u l-ajruport jew l-

istazzjon u viċi versa, u li f'dak ir-rigward 

għandhom jintużaw il-vannijiet u l-

minibuses tal-Parlament; ifakkar li l-

Membri għandhom l-opportunità li jużaw 

liberament it-trasport ferrovjarju fil-

Belġju; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

80. Ifakkar li fit-23 ta' Ottubru 1997, 

fir-riżoluzzjoni tiegħu dwar il-baġit 

ġenerali għall-1998, il-Parlament appella 

lill-Bureau tiegħu biex jitlob lill-Qorti tal-

Awdituri tinvestiga l-iskema ta' pensjoni 

volontarja tal-Parlament, li wasslet għall-

ħruġ tal-opinjoni tal-Qorti tal-Awdituri 

Nru 5/99 tas-16 ta' Ġunju 1999 dwar il-

Fond tal-Pensjoni u l-Iskema għall-Membri 

tal-Parlament Ewropew; jappella, issa, lill-

Bureau biex jitlob urġentement lill-Qorti 

tal-Awdituri biex tipproduċi opinjoni oħra 

bħal din dwar l-iskema u l-fond tal-

pensjoni fl-2019; 

80. Ifakkar li fit-23 ta' Ottubru 1997, 

fir-riżoluzzjoni tiegħu dwar il-baġit 

ġenerali għall-1998, il-Parlament appella 

lill-Bureau tiegħu biex jitlob lill-Qorti tal-

Awdituri tinvestiga l-iskema ta' pensjoni 

volontarja tal-Parlament, li wasslet għall-

ħruġ tal-opinjoni tal-Qorti tal-Awdituri 

Nru 5/99 tas-16 ta' Ġunju 1999 dwar il-

Fond tal-Pensjoni u l-Iskema għall-Membri 

tal-Parlament Ewropew; jappella, issa, lill-

Bureau biex jitlob urġentement lill-Qorti 

tal-Awdituri biex tipproduċi opinjoni oħra 

bħal din dwar l-iskema u l-fond tal-

pensjoni fl-2019; huwa tal-fehma li hemm 

bżonn reviżjoni tad-

Deċiżjoni 2005/684/KE dwar l-Istatut 

għall-Membri, sabiex l-Artikolu 14 jiġi 

emendat b'tali mod li l-intitolamenti tal-

pensjoni tal-Membri jiġu allinjati mas-

sistemi tas-sigurtà soċjali previsti għaċ-

ċittadini ordinarji tal-Istati Membri 

individwali, kemm fir-rigward tal-kalkolu 

tal-ammont u l-età, kif ukoll ir-rekwiżiti 

kontributorji li jiggarantixxu l-

intitolament tagħhom għal pensjoni; jitlob 

li l-pensjonijiet imħallsa mill-baġit tal-

Unjoni lill-ex Membri li akkumulaw dan 

l-intitolament qabel, u wara, id-dħul fis-

seħħ tal-Istatut attwali jiġu kkalkulati 

mill-ġdid; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

81. Ifakkar li, fin-nota lill-Bureau tat-

8 ta' Marzu 2018, is-Segretarju Ġenerali 

tiegħu aċċetta li l-fond tal-pensjonijiet 

marbut mal-iskema ta' pensjoni volontarja 

tal-Membri se jeżawrixxi l-kapital tiegħu 

ferm qabel it-tmiem tal-obbligi tal-pensjoni 

u possibbilment sal-2024; jistieden b'hekk 

lis-Segretarju Ġenerali u lill-Bureau, 

filwaqt li jirrispettaw b'mod sħiħ l-Istatut 

tal-Membri, jistabbilixxu urġentement 

mal-fond tal-pensjoni, pjan ċar għall-

Parlament li jassumi u jieħu f'idejh l-

obbligi u r-responsabbiltajiet tiegħu għall-

iskema tal-pensjoni volontarja tal-Membri 

tiegħu immedjatament wara l-elezzjonijiet 

tal-2019; 

81. Josserva li, fin-nota lill-Bureau tat-

8 ta' Marzu 2018, is-Segretarju Ġenerali 

tal-Parlament aċċetta li l-fond tal-

pensjonijiet marbut mal-iskema ta' pensjoni 

volontarja tal-Membri se jeżawrixxi l-

kapital tiegħu ferm qabel it-tmiem tal-

obbligi tal-pensjoni u possibbilment sal-

2024; jistieden b'hekk lis-Segretarju 

Ġenerali u lill-Bureau jistabbilixxu 

urġentement pjan ċar fir-rigward tal-fond 

tal-pensjoni sabiex jiġi evitat li 

kwalunkwe spiża addizzjonali titħallas 

miċ-ċittadini tal-Unjoni; 

Or. en 

 


