
 

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

NL In verscheidenheid verenigd NL 

11.12.2018 A8-0454/17 

Amendement  17 

Marco Valli, Laura Agea 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

1. brengt in herinnering dat het 

"ontwerppakket" waarover na moeizame en 

intensieve onderhandelingen 

overeenstemming is bereikt tussen het 

Parlement en de Raad tijdens de trialoog 

van 4 december 2018, uit twee onderdelen 

bestaat: de vaststelling van de begroting 

van de Unie voor 2019 op 

165 796,6 miljoen EUR aan 

vastleggingskredieten en 

148 198,9 miljoen EUR aan 

betalingskredieten, alsmede vier 

gezamenlijke verklaringen en een 

unilaterale verklaring; 

1. brengt in herinnering dat het 

"ontwerppakket" waarover na moeizame en 

intensieve onderhandelingen 

overeenstemming is bereikt tussen het 

Parlement en de Raad tijdens de trialoog 

van 4 december 2018, uit twee onderdelen 

bestaat: de vaststelling van de begroting 

van de Unie voor 2019 op 

165 796,6 miljoen EUR aan 

vastleggingskredieten en 

148 198,9 miljoen EUR aan 

betalingskredieten, alsmede vier 

gezamenlijke verklaringen en een 

unilaterale verklaring; is stellig van 

mening dat de nationale bijdragen van de 

lidstaten moeten worden afgetrokken van 

de berekening van hun nationale 

begrotingstekort; 

Or. en 
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11.12.2018 A8-0454/18 

Amendement  18 

Marco Valli, Laura Agea 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 8 bis. benadrukt de noodzaak van een 

herziening van het huidige pensioenstelsel 

van de leden, alsmede de noodzaak om 

ervoor te zorgen dat de pensioenrechten 

van de leden overeenkomen met de 

socialezekerheidsstelsels voor de gewone 

burgers van de afzonderlijke lidstaten, 

zowel wat de berekening van het bedrag 

en de leeftijd betreft als wat de vereisten 

betreft inzake bijdragen die een recht op 

pensioen geven; veroordeelt de uitgaven 

met betrekking tot Europese politieke 

partijen en politieke stichtingen; 

benadrukt dat de Europese politieke 

partijen en stichtingen volledig 

gefinancierd moeten worden met eigen 

middelen en niet langer afhankelijk 

moeten zijn van de begroting van het 

Parlement; 

Or. en 

 

 


