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18.10.2018 A8-0313/10 

Pozmeňujúci návrh  10 

Marco Valli, Giulia Moi 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 – všetky oddiely 

2018/2046(BUD) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 74 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

74. poznamenáva, že úroveň odhadov 

na rok 2019 zodpovedá 18,53 %, čo je 

menej, ako hodnota dosiahnutá v roku 

2018 (18,85 %) a predstavuje najnižší 

podiel okruhu V za viac ako pätnásť 

rokov; 

74. poznamenáva, že úroveň odhadov 

na rok 2019 zodpovedá 18,53 %, čo je o 

trochu menej, ako hodnota dosiahnutá v 

roku 2018 (18,85 %); 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/11 

Pozmeňujúci návrh  11 

Marco Valli, Giulia Moi 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 – všetky oddiely 

2018/2046(BUD) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 74 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 74 a. žiada, aby sa mesačné platy, denné 

diéty a finančné výhody poslancov vrátane 

príspevku na všeobecné výdavky znížili 

najmenej o 15%, čím by sa vyslal silný 

signál občanom Únie, ktorí čelia ťažkej 

hospodárskej, sociálnej a historickej 

situácii; vyzýva Predsedníctvo, 

aby preskúmalo vykonávacie pravidlá 

k štatútu poslancov s cieľom dosiahnuť 

čo najväčšie úspory v oblasti nárokov 

poslancov; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/12 

Pozmeňujúci návrh  12 

Marco Valli, Giulia Moi 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 – všetky oddiely 

2018/2046(BUD) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 74 b (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 74 b. žiada úplné zrušenie výdavkov 

týkajúcich sa európskych politických 

strán a politických nadácií; zdôrazňuje 

skutočnosť, že európske politické strany 

a politické nadácie by sa mali úplne 

spoliehať na vlastné zdroje a prestať byť 

závislé od rozpočtu Parlamentu; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/13 

Pozmeňujúci návrh  13 

Marco Valli, Giulia Moi 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 – všetky oddiely 

2018/2046(BUD) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 74 c (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 74 c. domnieva sa, že poslanci by mali 

využívať službu služobných vozidiel 

Parlamentu výlučne na to, aby sa dostali 

do priestorov Parlamentu z letiska alebo 

zo stanice alebo naspäť, a že na tento účel 

by sa mali využívať minivany a minibusy 

Parlamentu; pripomína, že poslanci môžu 

v Belgicku bezplatne využívať železničnú 

dopravu; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/14 

Pozmeňujúci návrh  14 

Marco Valli, Giulia Moi 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 – všetky oddiely 

2018/2046(BUD) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 80 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

80. pripomína, že Európsky parlament 

23. októbra 1997 vo svojom uznesení o 

všeobecnom rozpočte na rok 1998 vyzval 

Predsedníctvo, aby požiadalo Dvor 

audítorov o preskúmanie dobrovoľného 

systému dôchodkového poistenia 

Európskeho parlamentu, a na základe tejto 

žiadosti vydal Dvor audítorov stanovisko č. 

5/99 zo 16. júna 1999 s názvom 

Dôchodkový fond a systém pre poslancov 

Európskeho parlamentu; vyzýva teraz 

Predsedníctvo, aby urýchlene požiadalo 

Dvor audítorov o vypracovanie ďalšieho 

takéhoto stanoviska k dôchodkovému 

fondu a systému v roku 2019; 

80. pripomína, že Európsky parlament 

23. októbra 1997 vo svojom uznesení o 

všeobecnom rozpočte na rok 1998 vyzval 

Predsedníctvo, aby požiadalo Dvor 

audítorov o preskúmanie dobrovoľného 

systému dôchodkového poistenia 

Európskeho parlamentu, a na základe tejto 

žiadosti vydal Dvor audítorov stanovisko č. 

5/99 zo 16. júna 1999 s názvom 

Dôchodkový fond a systém pre poslancov 

Európskeho parlamentu; vyzýva teraz 

Predsedníctvo, aby urýchlene požiadalo 

Dvor audítorov o vypracovanie ďalšieho 

takéhoto stanoviska k dôchodkovému 

fondu a systému v roku 2019; považuje za 

potrebnú revíziu rozhodnutia 

2005/684/ES o štatúte poslancov s cieľom 

vykonať zmenu článku 14, aby sa 

zabezpečil súlad dôchodkových nárokov 

poslancov so systémami sociálneho 

zabezpečenia pre bežných občanov 

jednotlivých členských štátov, pokiaľ ide 

o výpočet výšky dôchodku, ako aj 

o požiadavky na vek a príspevky, ktoré im 

zaručujú vyplácanie dôchodku; žiada, aby 

sa prepočítali starobné dôchodky 

vyplácané z rozpočtu Únie v prípade tých 

bývalých poslancov, ktorých nárok na 

dôchodok vznikol pred nadobudnutím 

účinnosti súčasného štatútu a neskôr; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/15 

Pozmeňujúci návrh  15 

Marco Valli, Giulia Moi 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 – všetky oddiely 

2018/2046(BUD) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 81 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

81. pripomína, že v oznámení 

Predsedníctvu z 8. marca 2018 generálny 

tajomník pripustil, že dôchodkový fond, 

ktorý je spojený so systémom 

dobrovoľného dôchodkového poistenia 

poslancov, „vyčerpá svoje prostriedky 

oveľa skôr, ako vypršia jeho dôchodkové 

záväzky, možno už do roku 2024“; žiada 

preto generálneho tajomníka a 

Predsedníctvo, aby pri plnom rešpektovaní 

štatútu poslancov spolu s dôchodkovým 

fondom urýchlene zostavili jasný plán 

toho, ako Parlament prevezme svoje 

záväzky a zodpovednosti v prípade 

dobrovoľného systému dôchodkového 

poistenia svojich poslancov, a to hneď po 

voľbách v roku 2019; 

81. konštatuje, že generálny tajomník 

Parlamentu v svojom oznámení 

Predsedníctvu z 8. marca 2018 pripustil, že 

dôchodkový fond, ktorý je spojený so 

systémom dobrovoľného dôchodkového 

poistenia poslancov, „vyčerpá svoje 

prostriedky oveľa skôr, ako vypršia jeho 

dôchodkové záväzky, možno už do roku 

2024“; žiada preto generálneho tajomníka a 

Predsedníctvo, aby urýchlene zostavili 

jasný plán v súvislosti s dôchodkovým 

fondom s cieľom predísť tomu, aby 

akékoľvek dodatočné náklady znášali 

občania Únie; 

Or. en 

 


