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18.10.2018 A8-0313/10 

Alteração  10 

Marco Valli, Giulia Moi 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2019 - todas as secções 

2018/2046(BUD) 

 

Proposta de resolução 

N.º 74 

 
Proposta de resolução Alteração 

74. Regista que o nível da previsão de 

receitas e despesas para o orçamento de 

2019 corresponde a 18,53 %, percentagem 

que é inferior à atingida em 2018 (18,85 

%) e a mais baixa da Categoria 5 em mais 

de quinze anos; 

74. Regista que o nível da previsão de 

receitas e despesas para o orçamento de 

2019 corresponde a 18,53 %, percentagem 

que é inferior à atingida em 2018 

(18,85 %); 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/11 

Alteração  11 

Marco Valli, Giulia Moi 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2019 - todas as secções 

2018/2046(BUD) 

 

Proposta de resolução 

N.º 74-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 74-A. Solicita uma redução de, pelo 

menos, 15 % dos vencimentos, subsídios 

diários e benefícios económicos dos 

deputados, incluindo do SDG, a fim de 

enviar um sinal forte aos cidadãos da 

União que enfrentam uma situação 

económica, social e histórica complicada; 

convida a Mesa a rever as Medidas de 

Aplicação do Estatuto dos Deputados, de 

modo a obter tantas poupanças quanto 

possível no que se refere aos benefícios 

dos deputados; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/12 

Alteração  12 

Marco Valli, Giulia Moi 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2019 - todas as secções 

2018/2046(BUD) 

 

Proposta de resolução 

N.º 74-B (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 74-B. Apela à anulação total das 

despesas relacionadas com os partidos 

políticos europeus e as fundações políticas 

europeias; realça o facto de que os 

partidos políticos europeus e as fundações 

políticas europeias devem passar a 

depender totalmente de recursos próprios 

e cortar a sua dependência em relação ao 

orçamento do Parlamento; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/13 

Alteração  13 

Marco Valli, Giulia Moi 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2019 - todas as secções 

2018/2046(BUD) 

 

Proposta de resolução 

N.º 74-C (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 74-C. Considera que o serviço de 

viaturas do Parlamento deve ser utilizado 

pelos deputados exclusivamente para o 

trajeto entre os edifícios do Parlamento e 

os aeroportos ou as estações ferroviárias, 

ou vice-versa, e que, para o efeito, devem 

ser utilizados monovolumes e 

miniautocarros do Parlamento; recorda 

que os deputados têm a possibilidade de 

viajar gratuitamente de comboio na 

Bélgica; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/14 

Alteração  14 

Marco Valli, Giulia Moi 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2019 - todas as secções 

2018/2046(BUD) 

 

Proposta de resolução 

N.º 80 

 
Proposta de resolução Alteração 

80. Recorda que, em 23 de outubro de 

1997, na sua resolução sobre o orçamento 

geral de 1998, o Parlamento convidou a 

sua Mesa a solicitar ao Tribunal de Contas 

que investigasse o regime voluntário de 

pensão do Parlamento Europeu, o que 

levou à emissão do parecer n.º 5/99 do 

Tribunal de Contas, de 16 de junho de 

1999, relativo ao Fundo e ao Regime de 

Pensões dos Deputados ao Parlamento 

Europeu; insta a Mesa a solicitar 

urgentemente ao Tribunal de Contas que 

elabore outro parecer sobre o fundo e o 

regime de pensões em 2019; 

80. Recorda que, em 23 de outubro de 

1997, na sua resolução sobre o orçamento 

geral de 1998, o Parlamento convidou a 

sua Mesa a solicitar ao Tribunal de Contas 

que investigasse o regime voluntário de 

pensão do Parlamento Europeu, o que 

levou à emissão do parecer n.º 5/99 do 

Tribunal de Contas, de 16 de junho de 

1999, relativo ao Fundo e ao Regime de 

Pensões dos Deputados ao Parlamento 

Europeu; insta a Mesa a solicitar 

urgentemente ao Tribunal de Contas que 

elabore outro parecer sobre o fundo e o 

regime de pensões em 2019; Considera 

necessário rever a Decisão 2005/684/CE 

relativa ao Estatuto dos Deputados, de 

molde a prever uma alteração ao 

artigo 14.º, para assegurar que os direitos 

à pensão dos deputados estejam em 

consonância com os sistemas de 

segurança social dos cidadãos comuns 

dos Estados-Membros, tanto no que diz 

respeito ao cálculo do montante, como aos 

requisitos contributivos e de idade 

necessários para beneficiar do direito a 

pensão; apela a um novo cálculo das 

pensões pagas a partir do orçamento da 

União a antigos deputados que tenham 

adquirido direitos de pensão antes ou 

depois da entrada em vigor do atual 

Estatuto; 
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18.10.2018 A8-0313/15 

Alteração  15 

Marco Valli, Giulia Moi 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2019 - todas as secções 

2018/2046(BUD) 

 

Proposta de resolução 

N.º 81 

 
Proposta de resolução Alteração 

81. Reafirma que, numa nota à Mesa 

de 8 de março de 2018, o seu 

Secretário-Geral admitiu que o fundo de 

pensões ligado ao regime voluntário de 

pensões dos deputados «esgotará o seu 

capital muito antes do fim das obrigações 

em matéria de pensões e, eventualmente, já 

em 2024»; solicita, por conseguinte, ao 

Secretário-Geral e à Mesa que, no pleno 

respeito pelo Estatuto dos Deputados, 

estabeleçam urgentemente com o fundo 

de pensões um plano claro para que o 

Parlamento assuma as suas obrigações e 

responsabilidades no tocante ao regime 

voluntário de pensão dos seus deputados 

imediatamente após as eleições de 2019; 

81. Observa que, numa nota à Mesa de 

8 de março de 2018, o Secretário-Geral do 

Parlamento admitiu que o fundo de 

pensões ligado ao regime voluntário de 

pensões dos deputados «esgotará o seu 

capital muito antes do fim das obrigações 

em matéria de pensões e, eventualmente, já 

em 2024»; solicita, por conseguinte, ao 

Secretário-Geral e à Mesa que definam, 

com urgência, um plano claro no que 

respeita ao fundo de pensões, a fim de 

evitar eventuais custos adicionais para os 

cidadãos da União; 

Or. en 

 


