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11.12.2018 A8-0454/17 

Pozměňovací návrh  17 

Marco Valli, Laura Agea 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2019 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. připomíná, že „návrh balíčku“, na 

němž se po obtížném a intenzivním 

vyjednávání dohodly Parlament a Rada při 

třístranných jednáních dne 4. prosince 

2018, má dvě součásti: rozpočet Unie na 

rok 2019, který byl stanoven ve výši 165 

795,6 milionu EUR a 148 198,9 milionu 

EUR v prostředcích na závazky, resp. na 

platby, a čtyři společná prohlášení a rovněž 

jedno jednostranné prohlášení; 

1. připomíná, že „návrh balíčku“, na 

němž se po obtížném a intenzivním 

vyjednávání dohodly Parlament a Rada při 

třístranných jednáních dne 4. prosince 

2018, má dvě součásti: rozpočet Unie na 

rok 2019, který byl stanoven ve výši 165 

795,6 milionu EUR a 148 198,9 milionu 

EUR v prostředcích na závazky, resp. na 

platby, a čtyři společná prohlášení a rovněž 

jedno jednostranné prohlášení; je pevně 

přesvědčen, že by se při výpočtu výše 

schodku rozpočtů měly členským státům 

odečítat jejich příspěvky do rozpočtu 

Unie; 

Or. en 
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11.12.2018 A8-0454/18 

Pozměňovací návrh  18 

Marco Valli, Laura Agea 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2019 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Návrh usnesení 

Bod 8 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 8a. zdůrazňuje, že je třeba revidovat 

stávající důchodový systém poslanců, aby 

byl jejich důchodový nárok v souladu se 

systémy sociálního zabezpečení 

stanovenými pro běžné občany 

v jednotlivých členských státech, ať už jde 

o výpočet částky, či o požadavky na 

důchodový věk a na příspěvky, které 

zaručují vyplácení starobního důchodu; 

odmítá výdaje související s evropskými 

politickými stranami a politickými 

nadacemi; zdůrazňuje, že evropské 

politické strany a nadace by se měly v 

plném rozsahu spoléhat na své vlastní 

zdroje a měly by se zbavit závislosti na 

rozpočtu Parlamentu; 

Or. en 

 

 


