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18.10.2018 A8-0313/49 

Predlog spremembe  49 

Marc Tarabella 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Splošni proračun Evropske unije za leto 2019 – vsi oddelki 

2018/2046(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 81 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

81. opozarja, da je generalni sekretar 

Parlamenta v sporočilu predsedstvu z dne 

8. marca 2018 potrdil, da bo pokojninski 

sklad, povezan s sistemom prostovoljnega 

pokojninskega zavarovanja za poslance, 

„izčrpal svoj kapital znatno pred koncem 

pokojninskih obveznosti in mogoče že do 

leta 2024“; zato poziva generalnega 

sekretarja in predsedstvo, naj ob 

popolnem spoštovanju statuta poslancev in 

v sodelovanju s pokojninskim skladom 

nujno oblikujeta jasen načrt, po katerem 

bo Parlament nase prenesel in prevzel 

obveznosti in odgovornosti sistema 

prostovoljnega pokojninskega 

zavarovanja svojih poslancev takoj po 

volitvah leta 2019; 

81. opozarja, da je generalni sekretar 

Parlamenta v sporočilu predsedstvu z dne 

8. marca 2018 potrdil, da bo pokojninski 

sklad, povezan s sistemom prostovoljnega 

pokojninskega zavarovanja za poslance, 

„izčrpal svoj kapital znatno pred koncem 

pokojninskih obveznosti in mogoče že do 

leta 2024“; obžaluje vse večji in vse 

pomembnejši aktuarski primanjkljaj v 

skladu ter poziva predsedstvo in 

generalnega sekretarja, naj ob polnem 

spoštovanju statuta poslancev preučita vse 

možnosti, da bi se zmanjšalo breme za 

proračun Parlamenta, med drugim tudi z 

dajatvami na izplačane pokojnine, 

zvišanjem upokojitvene starosti za člane 

sklada in odpravo indeksacije; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/50 

Predlog spremembe  50 

Indrek Tarand 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Splošni proračun Evropske unije za leto 2019 – vsi oddelki 

2018/2046(BUD) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 85 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

85. poziva generalnega sekretarja, naj 

pripravi podrobno ureditev za večjo 

souporabo internih služb med 

Parlamentom, Odborom regij in Evropskim 

ekonomsko-socialnim odborom; 

85. poziva generalnega sekretarja, naj 

pripravi podrobno ureditev za polno 

souporabo internih služb med 

Parlamentom, Odborom regij in Evropskim 

ekonomsko-socialnim odborom; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/51 

Predlog spremembe  51 

Gerben-Jan Gerbrandy, Dennis de Jong, Pavel Telička, Bart Staes, Benedek Jávor, 

Kathleen Van Brempt, Sophia in 't Veld, Matthijs van Miltenburg, Marietje Schaake, 

Izaskun Bilbao Barandica, Anneli Jäätteenmäki, Ana Miranda, Maite Pagazaurtundúa 

Ruiz, Wim van de Camp, Fredrick Federley, Esther de Lange, Elsi Katainen, Mirja 

Vehkaperä, Lambert van Nistelrooij, Judith Sargentini, Bas Eickhout, Fabio Massimo 

Castaldo, Marco Valli, Jytte Guteland, Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, 

Aleksander Gabelic, Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Anja 

Hazekamp, Paloma López Bermejo, Malin Björk, Rina Ronja Kari, Takis Hadzigeorgiu 

(Takis Hadjigeorgiou), Luke Ming Flanagan, Kateřina Konečná, Nils Torvalds, Annie 

Schreijer-Pierik, Jeroen Lenaers, Anne-Marie Mineur, Xabier Benito Ziluaga, Barbara 

Spinelli, Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn 

Boylan, Liadh Ní Riada, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis) 

 

Poročilo A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Splošni proračun Evropske unije za leto 2019 – vsi oddelki 

2018/2046(BUD) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 79 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 79a. opozarja, da je Parlament v 

preteklosti izglasoval stališče, da bi morali 

poslanci potrdila o svojih stroških hraniti, 

vsako leto objaviti pregled nad stroški in 

ob izteku ali na koncu mandata vrniti 

neporabljeni denar; opozarja na odločitev 

predsedstva, da ustanovi začasno delovno 

skupino, ki bi po zadnjih priporočilih v 

zvezi z razrešnico opredelila in objavila 

pravila za uporabo nadomestila splošnih 

stroškov; obžaluje odločitev predsedstva, 

da ne bo upoštevalo predloga delovne 

skupine, da se uvedejo pregledi ločenih 

nadomestil splošnih stroškov, ki bi jih 

izvajal zunanji revizor, s čimer preprečuje 

smiselno reformo teh nadomestil; poziva 

predsedstvo, naj nemudoma nadaljuje 

razprave o tem in še pred koncem 

mandata sklene ustrezen sporazum; meni, 

da bi moral sporazum obsegati skupna 
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pravila za večjo preglednost in finančno 

odgovornost, kot so: (i) odobritev 

neodvisnega revizorja, ki bi bil pristojen 

za letni pregled računovodskih izkazov in 

objavo svojega mnenja, (ii) nadaljnji 

upravni pregledi, če revizor za izdatke ne 

bi izdal potrdila, da so v skladu s pravili za 

nadomestila splošnih stroškov, in (iii) 

povračilo neporabljenih sredstev ob koncu 

mandata; 

Or. en 

 

 


