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11.12.2018 A8-0454/17 

Amendamentul  17 

Marco Valli, Laura Agea 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

1. reamintește că „proiectul de 

pachet” convenit de Parlament și Consiliu, 

în urma unor negocieri dificile și intense în 

cursul trilogului din 4 decembrie 2018, este 

format din două elemente: bugetul Uniunii 

pentru exercițiul 2019, stabilit la un nivel 

de 165 795,6 milioane EUR în credite de 

angajament, respectiv 148 198,9 milioane 

EUR în credite de plată, și patru declarații 

comune, precum și o declarație unilaterală; 

1. reamintește că „proiectul de 

pachet” convenit de Parlament și Consiliu, 

în urma unor negocieri dificile și intense în 

cursul trilogului din 4 decembrie 2018, este 

format din două elemente: bugetul Uniunii 

pentru exercițiul 2019, stabilit la un nivel 

de 165 795,6 milioane EUR în credite de 

angajament, respectiv 148 198,9 milioane 

EUR în credite de plată, și patru declarații 

comune, precum și o declarație unilaterală; 

își exprimă convingerea fermă că 

contribuțiile naționale ale statelor 

membre ar trebui deduse din calcularea 

nivelului deficitului național; 

Or. en 
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11.12.2018 A8-0454/18 

Amendamentul  18 

Marco Valli, Laura Agea 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 8a. subliniază că este necesar să se 

revizuiască actualul sistem de pensie al 

deputaților, iar drepturile la pensie ale 

deputaților să fie aliniate la sistemele de 

securitate socială aplicate cetățenilor 

obișnuiți din statele membre, atât în ceea 

ce privește calcularea sumei, a vârstei 

legale, cât și a cuantumului contribuției 

pentru accesul la pensie; condamnă 

cheltuielile legate de partidele politice 

europene și fundațiile politice europene; 

subliniază că partidele politice europene 

și fundațiile politice europene ar trebui să 

se bazeze în totalitate pe resursele proprii 

și să înceteze să mai fie dependente de 

bugetul Parlamentului; 

Or. en 

 

 


