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11.12.2018 A8-0454/17 

Alteração  17 

Marco Valli, Laura Agea 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2019 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Proposta de resolução 

N.º 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

1. Recorda que o "projeto de pacote" 

acordado, na sequência de árduas e 

intensas negociações, pelo Parlamento e 

pelo Conselho no decurso do trílogo de 4 

de dezembro de 2018 é composto por dois 

elementos: o orçamento da União para 

2019 fixado em 165 795,6 milhões de EUR 

e 148 198,9 milhões de EUR, 

respetivamente, em dotações de 

autorização e de pagamento, e quatro 

declarações conjuntas, bem como uma 

declaração unilateral; 

1. Recorda que o "projeto de pacote" 

acordado, na sequência de árduas e 

intensas negociações, pelo Parlamento e 

pelo Conselho no decurso do trílogo de 4 

de dezembro de 2018 é composto por dois 

elementos: o orçamento da União para 

2019 fixado em 165 795,6 milhões de EUR 

e 148 198,9 milhões de EUR, 

respetivamente, em dotações de 

autorização e de pagamento, e quatro 

declarações conjuntas, bem como uma 

declaração unilateral; manifesta a firme 

convicção de que as contribuições 

nacionais dos Estados-Membros devem 

ser deduzidas do cálculo do nível do défice 

nacional; 

Or. en 



 

AM\1171930PT.docx  PE631.604v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

11.12.2018 A8-0454/18 

Alteração  18 

Marco Valli, Laura Agea 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2019 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Proposta de resolução 

N.º 8-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 8-A. Considera necessário rever o atual 

sistema de pensões dos deputados e 

assegurar que os direitos de pensão destes 

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; condena as despesas relacionadas 

com os partidos políticos europeus e as 

fundações políticas europeias; realça 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 

 

 


