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BG Единство в многообразието BG 

11.12.2018 A8-0454/17 

Изменение  17 

Марко Вали, Лаура Аджеа 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0454/2018 

Даниеле Виоти, Паул Рюбиг 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 

 

Предложение за резолюция Изменение 

1. припомня, че „проектопакетът“, 

който беше договорен след трудни и 

интензивни преговори между 

Европейския парламент и Съвета по 

време на тристранната среща на 4 

декември 2018 г., се състои от две части: 

бюджета на Съюза за 2019 г., определен 

на 165 795,6 милиона евро и 148 198,9 

милиона евро, съответно под формата 

на бюджетни кредити за поети 

задължения и бюджетни кредити за 

плащания, и четири съвместни 

изявления, както и едно едностранно 

изявление; 

1. припомня, че „проектопакетът“, 

който беше договорен след трудни и 

интензивни преговори между 

Европейския парламент и Съвета по 

време на тристранната среща на 4 

декември 2018 г., се състои от две части: 

бюджета на Съюза за 2019 г., определен 

на 165 795,6 милиона евро и 148 198,9 

милиона евро, съответно под формата 

на бюджетни кредити за поети 

задължения и бюджетни кредити за 

плащания, и четири съвместни 

изявления, както и едно едностранно 

изявление; твърдо смята, че 

националните вноски на държавите 

членки следва да бъдат приспаднати 

при изчисляването на равнището на 

националния дефицит; 

Or. en 
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11.12.2018 A8-0454/18 

Изменение  18 

Марко Вали, Лаура Аджеа 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0454/2018 

Даниеле Виоти, Паул Рюбиг 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 8a. подчертава, че настоящата 

пенсионна система за членовете на 

ЕП трябва да се преразгледа и 

пенсионните права на членовете на 

ЕП трябва да се приведат в 

съответствие със схемите за 

социално осигуряване, предвидени за 

обикновените граждани на 

отделните държави членки, както по 

отношение на изчисляването на 

сумата и възрастта, така и по 

отношение на свързаните с вноските 

изисквания, даващи им право на 

пенсия; осъжда разходите, свързани с 

европейските политически партии и 

политически фондации; подчертава 

факта, че европейските политически 

партии и политически фондации 

следва да разчитат изцяло на 

собствени ресурси и да прекратят 

зависимостта си от бюджета на 

Парламента; 

Or. en 

 

 


