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18.10.2017 A8-0299/55 

Pozmeňujúci návrh  55 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D'Amato 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2018 – všetky oddiely 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 83 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

83. opätovne zdôrazňuje pozíciu 

Parlamentu vyjadrenú v uvedenom 

uznesení z 5. apríla 2017, že existuje 

priestor na ďalšie zlepšenie, pokiaľ ide o 

kontrolné mechanizmy týkajúce sa 

európskych politických strán a politických 

nadácií; v tejto súvislosti berie na vedomie 

návrh Komisie na zmenu nariadenia č. 

1141/201410 a víta každé úsilie s cieľom 

zlepšiť zodpovednosť a transparentnosť 

vynakladania prostriedkov; 

83. žiada úplné zrušenie výdavkov 

týkajúcich sa európskych politických 

strán a politických nadácií; zdôrazňuje, že 

európske politické strany a politické 

nadácie by sa mali úplne spoliehať na 

vlastné zdroje a odstrániť svoju závislosť 

od rozpočtu Parlamentu; domnieva sa, že 

len úplné využívanie vlastných zdrojov by 

eliminovalo riziko pre rozpočet 

Parlamentu pri vymáhaní neoprávnene 

alebo podvodne vynaložených súm; 

__________________  

10 2017/0219(COD).  

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/56 

Pozmeňujúci návrh  56 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D'Amato 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2018 – všetky oddiely 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 84 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 84a. domnieva sa, že poslanci by mali 

využívať službu služobných vozidiel 

výlučne na to, aby sa dostali do priestorov 

Parlamentu z letiska/stanice alebo 

naspäť, a že na tieto cesty by sa mali 

využívať minivany a minibusy EP; 

poznamenáva, že poslanci môžu 

v Belgicku bezplatne využívať železničnú 

dopravu; 

Or. en 



 

AM\1137646SK.docx  PE611.503v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

18.10.2017 A8-0299/57 

Pozmeňujúci návrh  57 

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

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2018 – všetky oddiely 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 84 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 84b. žiada, aby sa mesačné platy, denné 

diéty a finančné výhody poslancov vrátane 

príspevku na všeobecné výdavky znížili 

najmenej o 15 %, čím by sa vyslal silný 

signál európskym občanom, ktorí čelia 

ťažkým hospodárskym, sociálnym 

a historickým podmienkam; vyzýva 

Predsedníctvo, aby preskúmala 

vykonávacie pravidlá k štatútu poslancov 

s cieľom dosiahnuť čo najväčšie úspory 

v oblasti nárokov poslancov; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/58 

Pozmeňujúci návrh  58 

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

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2018 – všetky oddiely 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 84 c (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 84c. považuje za potrebnú revíziu 

rozhodnutia 2005/684/ES o štatúte 

poslancov s cieľom vykonať zmenu 

článku 14, aby sa zabezpečil súlad 

dôchodkových nárokov poslancov 

so systémami sociálneho zabezpečenia pre 

bežných občanov jednotlivých členských 

štátov, pokiaľ ide o výpočet výšky 

dôchodku, ako aj o požiadavky na vek 

a príspevky, ktoré zaručujú vyplácanie 

dôchodku; žiada, aby sa prepočítali 

dôchodky vyplácané z rozpočtu EÚ 

v prípade tých bývalých poslancov, 

ktorých nárok na dôchodok vznikol pred 

nadobudnutím účinnosti súčasného 

štatútu; 

Or. en 

 

 


