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Poprawka  17 

Marco Valli, Laura Agea 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

1. przypomina, że na „projekt 

pakietu” – uzgodnionego po trudnych i 

intensywnych negocjacjach przez 

Parlament i Radę podczas rozmów 

trójstronnych dnia 4 grudnia 2018 r. – 

składają się dwa elementy: budżet Unii na 

rok 2019, ustalony na poziomie 

165 795,6 mln EUR w środkach na 

zobowiązania i 148 198,9 mln EUR w 

środkach na płatności, oraz cztery wspólne 

oświadczenia, a także jedno oświadczenie 

jednostronne; 

1. przypomina, że na „projekt 

pakietu” – uzgodnionego po trudnych i 

intensywnych negocjacjach przez 

Parlament i Radę podczas rozmów 

trójstronnych dnia 4 grudnia 2018 r. – 

składają się dwa elementy: budżet Unii na 

rok 2019, ustalony na poziomie 

165 795,6 mln EUR w środkach na 

zobowiązania i 148 198,9 mln EUR w 

środkach na płatności, oraz cztery wspólne 

oświadczenia, a także jedno oświadczenie 

jednostronne; jest głęboko przekonany, że 

krajowe wkłady państw członkowskich 

należy odliczać przy obliczaniu poziomu 

deficytu krajowego; 

Or. en 
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Daniele Viotti, Paul Rübig 

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 8a. zwraca uwagę na potrzebę 

dokonania przeglądu obecnego systemu 

emerytalnego dla posłów oraz 

dostosowania uprawnień emerytalnych 

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; potępia wydatki 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 

 

 


