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18.10.2018 A8-0313/10 

Predlog spremembe  10 

Marco Valli, Giulia Moi 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Splošni proračun Evropske unije za leto 2019 – vsi oddelki 

2018/2046(BUD) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 74 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

74. ugotavlja, da načrt prihodkov in 

odhodkov za leto 2019 znaša 18,53 % 

razdelka V, ta delež pa je nižji kot v 

letu 2018 (18,85 %) in najnižji v več kot 

petnajstih letih; 

74. ugotavlja, da načrt prihodkov in 

odhodkov za leto 2019 znaša 18,53 %, ta 

delež pa je nekoliko nižji kot v letu 2018 

(18,85 %); 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/11 

Predlog spremembe  11 

Marco Valli, Giulia Moi 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Splošni proračun Evropske unije za leto 2019 – vsi oddelki 

2018/2046(BUD) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 74 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 74a. poziva, naj se mesečne plače, 

dnevnice in finančne ugodnosti 

poslancev, vključno z nadomestilom 

splošnih stroškov, zmanjšajo za vsaj 15 %, 

da se pošlje jasno sporočilo državljanom 

Unije, ki se soočajo s težavnimi 

ekonomskimi, socialnimi in 

zgodovinskimi okoliščinami; poziva 

predsedstvo, naj pregleda izvedbene 

ukrepe za statut poslancev in tako poišče 

čim več možnosti za prihranke v zvezi z 

ugodnostmi za poslance; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/12 

Predlog spremembe  12 

Marco Valli, Giulia Moi 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Splošni proračun Evropske unije za leto 2019 – vsi oddelki 

2018/2046(BUD) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 74 b (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 74b. poziva, naj se odhodki za evropske 

politične stranke in fundacije v celoti 

ukinejo; poudarja, da bi se morale 

evropske politične stranke in fundacije v 

celoti financirati z lastnimi sredstvi in da 

ne bi smele biti več odvisne od proračuna 

Parlamenta; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/13 

Predlog spremembe  13 

Marco Valli, Giulia Moi 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Splošni proračun Evropske unije za leto 2019 – vsi oddelki 

2018/2046(BUD) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 74 c (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 74c. meni, da bi morali poslanci 

šofersko službo Parlamenta uporabljati 

izključno za pot med letališčem ali postajo 

in prostori Parlamenta oziroma obratno 

in da bi bilo za to treba uporabljati 

kombije in avtobuse Parlamenta; želi 

spomniti, da lahko poslanci v Belgiji 

svobodno uporabljajo železniški prevoz; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/14 

Predlog spremembe  14 

Marco Valli, Giulia Moi 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Splošni proračun Evropske unije za leto 2019 – vsi oddelki 

2018/2046(BUD) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 80 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

80. želi spomniti, da je v svoji 

resoluciji z dne 23. oktobra 1997 o 

splošnem proračunu za leto 1998 pozval 

predsedstvo Parlamenta, naj pozove 

Računsko sodišče k preiskavi 

prostovoljnega sistema pokojninskega 

zavarovanja Parlamenta, kar je privedlo do 

mnenja Računskega sodišča št. 5/99 z dne 

16. junija 1999 o pokojninskem skladu in 

sistemu za poslance Evropskega 

parlamenta; zdaj poziva predsedstvo, naj 

nujno pozove Računsko sodišče k pripravi 

še enega tovrstnega mnenja o 

pokojninskem sistemu in skladu za leto 

2019; 

80. želi spomniti, da je v svoji 

resoluciji z dne 23. oktobra 1997 o 

splošnem proračunu za leto 1998 pozval 

predsedstvo Parlamenta, naj pozove 

Računsko sodišče k preiskavi 

prostovoljnega sistema pokojninskega 

zavarovanja Parlamenta, kar je privedlo do 

mnenja Računskega sodišča št. 5/99 z dne 

16. junija 1999 o pokojninskem skladu in 

sistemu za poslance Evropskega 

parlamenta; zdaj poziva predsedstvo, naj 

nujno pozove Računsko sodišče k pripravi 

še enega tovrstnega mnenja o 

pokojninskem sistemu in skladu za leto 

2019; meni, da bi bilo treba revidirati 

Sklep 2005/684/ES o statutu poslancev ter 

tako spremeniti člen 14 in pokojninske 

pravice poslancev uskladiti s sistemi 

socialne varnosti, ki veljajo za navadne 

državljane posameznih držav članic, tako 

glede izračuna zneska pokojnine in 

upokojitvene starosti kot zahtev v zvezi s 

prispevki, na podlagi katerih so 

upravičeni do pokojnine; poziva k 

ponovnemu izračunu pokojnin, ki so bile 

iz proračuna Unije izplačane nekdanjim 

poslancem, ki so pravico do pokojnine 

pridobili pred in po začetku veljavnosti 

sedanjega statuta; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/15 

Predlog spremembe  15 

Marco Valli, Giulia Moi 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Splošni proračun Evropske unije za leto 2019 – vsi oddelki 

2018/2046(BUD) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 81 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

81. opozarja, da je generalni sekretar 

Parlamenta v sporočilu predsedstvu z dne 

8. marca 2018 potrdil, da bo pokojninski 

sklad, povezan s sistemom prostovoljnega 

pokojninskega zavarovanja za poslance, 

„izčrpal svoj kapital znatno pred koncem 

pokojninskih obveznosti in mogoče že do 

leta 2024“; zato poziva generalnega 

sekretarja in predsedstvo, naj ob popolnem 

spoštovanju statuta poslancev in v 

sodelovanju s pokojninskim skladom 

nujno oblikujeta jasen načrt, po katerem 

bo Parlament nase prenesel in prevzel 

obveznosti in odgovornosti sistema 

prostovoljnega pokojninskega 

zavarovanja svojih poslancev takoj po 

volitvah leta 2019; 

81. ugotavlja, da je generalni sekretar 

Parlamenta v sporočilu predsedstvu z dne 

8. marca 2018 potrdil, da bo pokojninski 

sklad, povezan s sistemom prostovoljnega 

pokojninskega zavarovanja za poslance, 

„izčrpal svoj kapital znatno pred koncem 

pokojninskih obveznosti in mogoče že do 

leta 2024“; zato poziva generalnega 

sekretarja in predsedstvo, naj nujno 

oblikujeta jasen načrt v zvezi s 

pokojninskim skladom, da bi preprečili, da 

bi morebitne dodatne stroške nosili 

državljani Unije; 

Or. en 

 


