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18.10.2017 A8-0299/55 

Pozměňovací návrh  55 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D'Amato 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2018 – všechny oddíly 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 83 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

83. opakuje postoj Parlamentu 

vyjádřený v jeho výše uvedeném usnesení 

ze dne 5. dubna 2017, že existuje další 

prostor pro zlepšení kontrolních 

mechanismů souvisejících s evropskými 

politickými stranami a politickými 

nadacemi; bere v této souvislosti na 

vědomí návrh Komise na změnu nařízení 

č. 1141/201410 a vítá každé úsilí o zlepšení 

zodpovědnosti za výdaje a jejich 

transparentnost; 

83. vyzývá k úplnému zrušení výdajů 

souvisejících 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 své závislosti na rozpočtu 

Parlamentu; domnívá se, že pouze jejich 

plné financování z vlastních zdrojů by 

odstranilo riziko pro rozpočet Parlamentu 

v souvislosti se zpětným získáváním 

chybně nebo podvodně vynaložených 

částek; 

__________________  

10 2017/0219(COD).  

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/56 

Pozměňovací návrh  56 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D'Amato 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2018 – všechny oddíly 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 84 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 84a. je přesvědčen, že službu služebních 

vozidel EP by měli poslanci využívat 

výhradně k tomu, aby se dostali do prostor 

Parlamentu z letiště nebo nádraží a zpět 

a že k těmto účelům by měly být využívány 

minivany a minibusy EP; konstatuje, že 

poslanci mají možnost bezplatně využívat 

železniční dopravu v Belgii; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/57 

Pozměňovací návrh  57 

Marco Valli, Laura Agea, Jonathan Arnott, Rosa D'Amato 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2018 – všechny oddíly 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 84 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 84b. žádá alespoň 15% snížení 

měsíčních platů, diet a ekonomických 

výhod poslanců včetně příspěvku na 

všeobecné výdaje, aby byl vyslán jasný 

signál směrem k evropským občanům, 

kteří se potýkají s obtížnou hospodářskou, 

sociální a historickou situací; vyzývá 

předsednictvo, aby přezkoumalo prováděcí 

opatření ke statutu poslanců s cílem 

dosáhnout v dávkách poslanců co 

největších úspor;  

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/58 

Pozměňovací návrh  58 

Marco Valli, Laura Agea, Jonathan Arnott, Rosa D'Amato 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2018 – všechny oddíly 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 84 c (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 84c. zastává názor, že je třeba provést 

přezkum rozhodnutí 2005/684/ES 

o statutu poslanců, jehož cílem bude 

změnit článek 14 tak, aby byl důchodový 

nárok poslanců 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; žádá přepočítání 

důchodů vyplácených z rozpočtu EU 

bývalým poslancům, kterým tento nárok 

vznikl před vstupem a po vstupu 

stávajícího statutu v platnost; 

Or. en 

 

 


