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PL Zjednoczona w różnorodności PL 

18.10.2018 A8-0313/10 

Poprawka  10 

Marco Valli, Giulia Moi 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 – wszystkie sekcje 

2018/2046(BUD) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 74 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

74. zauważa, że poziom preliminarza 

na 2019 r. wynosi 18,53 %, co stanowi 

wartość niższą niż uzyskana w 2018 r. 

(18,85 %), a także jest najniższym 

udziałem wydatków w dziale V w ciągu 

ponad piętnastu lat; 

74. zauważa, że poziom preliminarza 

na 2019 r. wynosi 18,53%, co stanowi 

wartość nieznacznie niższą niż uzyskana w 

2018 r. (18,85%); 

Or. en 
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PL Zjednoczona w różnorodności PL 

18.10.2018 A8-0313/11 

Poprawka  11 

Marco Valli, Giulia Moi 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 – wszystkie sekcje 

2018/2046(BUD) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 74 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 74a. apeluje o obniżenie miesięcznego 

uposażenia posłów i ich diet dziennych, a 

także ograniczenia przysługujących im 

korzyści ekonomicznych, w tym dodatku z 

tytułu kosztów ogólnych, o co najmniej 

15%, aby dać wyraźny sygnał obywatelom 

Unii, którzy stoją w obliczu trudnej 

sytuacji gospodarczej, społecznej i 

historycznej; zwraca się do Prezydium o 

dokonanie przeglądu przepisów 

wykonawczych do statutu posła, aby 

wygospodarować jak najwyższe 

oszczędności w związku ze świadczeniami 

wypłacanymi posłom; 

Or. en 
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PL Zjednoczona w różnorodności PL 

18.10.2018 A8-0313/12 

Poprawka  12 

Marco Valli, Giulia Moi 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 – wszystkie sekcje 

2018/2046(BUD) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 74 b (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 74b. domaga się całkowitego 

anulowania wydatków na europejskie 

partie i fundacje polityczne; podkreśla, że 

europejskie partie polityczne i fundacje 

polityczne powinny w całości finansować 

się z zasobów własnych i być niezależne od 

budżetu Parlamentu; 

Or. en 
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PL Zjednoczona w różnorodności PL 

18.10.2018 A8-0313/13 

Poprawka  13 

Marco Valli, Giulia Moi 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 – wszystkie sekcje 

2018/2046(BUD) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 74 c (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 74c. uważa, że posłowie powinni 

korzystać z parlamentarnych usług 

samochodowych wyłącznie do przejazdów 

między budynkami Parlamentu a 

lotniskiem lub dworcem i z powrotem oraz 

że należy w tym celu wykorzystywać 

należące do Parlamentu minivany i 

minibusy; przypomina, że posłowie mają 

możliwość swobodnego korzystania z 

transportu kolejowego w Belgii; 

Or. en 
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PL Zjednoczona w różnorodności PL 

18.10.2018 A8-0313/14 

Poprawka  14 

Marco Valli, Giulia Moi 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 – wszystkie sekcje 

2018/2046(BUD) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 80 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

80. przypomina, że w dniu 23 

października 1997 r. w swojej rezolucji w 

sprawie budżetu ogólnego na rok 1998 

Parlament wezwał Prezydium do 

zwrócenia się do Trybunału 

Obrachunkowego o zbadanie 

dobrowolnego systemu emerytalnego 

Parlamentu, co doprowadziło do wydania 

przez Trybunał Obrachunkowy opinii nr 

5/99 z dnia 16 czerwca 1999 r. w sprawie 

funduszu i systemu emerytalnego dla 

posłów do Parlamentu Europejskiego; 

wzywa teraz Prezydium do pilnego 

zwrócenia się do Trybunału 

Obrachunkowego o przedstawienie 

kolejnej takiej opinii w sprawie systemu i 

funduszu emerytalnego w 2019 r; 

80. przypomina, że w dniu 23 

października 1997 r. w swojej rezolucji w 

sprawie budżetu ogólnego na rok 1998 

Parlament wezwał Prezydium do 

zwrócenia się do Trybunału 

Obrachunkowego o zbadanie 

dobrowolnego systemu emerytalnego 

Parlamentu, co doprowadziło do wydania 

przez Trybunał Obrachunkowy opinii nr 

5/99 z dnia 16 czerwca 1999 r. w sprawie 

funduszu i systemu emerytalnego dla 

posłów do Parlamentu Europejskiego; 

wzywa teraz Prezydium do pilnego 

zwrócenia się do Trybunału 

Obrachunkowego o przedstawienie 

kolejnej takiej opinii w sprawie systemu i 

funduszu emerytalnego w 2019 r; uważa, 

że należy dokonać przeglądu decyzji 

2005/684/WE dotyczącej statutu posła w 

celu zmodyfikowania art. 14, aby 

dostosować uprawnienia emerytalne 

posłów do systemów zabezpieczenia 

społecznego przewidzianych dla zwykłych 

obywateli poszczególnych państw 

członkowskich, zarówno pod względem 

obliczania kwoty świadczenia, jak i 

wymogów wiekowych oraz wymogów 

dotyczących okresu składkowego, 

gwarantujących dostęp do świadczeń 

emerytalnych; domaga się przeliczenia 

emerytur wypłacanych z budżetu Unii 

byłym posłom, którzy nabyli uprawnienia 
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przed wejściem w życie obecnego statutu 

lub po jego wejściu w życie; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/15 

Poprawka  15 

Marco Valli, Giulia Moi 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 – wszystkie sekcje 

2018/2046(BUD) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 81 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

81. przypomina, że w komunikacie 

skierowanym do Prezydium z dnia 8 marca 

2018 r. sekretarz generalny przyznał, że 

fundusz emerytalny powiązany z systemem 

dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnych 

posłów wyczerpie swoje zasoby 

kapitałowe na długo przed uregulowaniem 

zobowiązań z tytułu świadczeń 

emerytalnych, a być może nawet już w 

2024 r.; wzywa w związku z tym 

sekretarza generalnego i Prezydium, przy 

pełnym poszanowaniu statutu posła, do 

pilnego opracowania wraz z funduszem 

emerytalnym jasnego planu przejęcia przez 

Parlament zobowiązań i 

odpowiedzialności za system 

dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnych 

posłów bezpośrednio po wyborach w 2019 

r; 

81. zauważa, że w komunikacie 

skierowanym do Prezydium z dnia 8 marca 

2018 r. sekretarz generalny Parlamentu 

przyznał, iż fundusz emerytalny powiązany 

z systemem dobrowolnych ubezpieczeń 

emerytalnych posłów wyczerpie swoje 

zasoby kapitałowe na długo przed 

uregulowaniem zobowiązań z tytułu 

świadczeń emerytalnych, a być może 

nawet już w 2024 r.; wzywa w związku z 

tym sekretarza generalnego i Prezydium do 

pilnego opracowania jasnego planu z myślą 

o funduszu emerytalnym, aby nie 

dopuścić do powstania sytuacji, w której 

obywatele Unii będą musieli ponieść 

dodatkowe koszty; 

Or. en 

 


