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11.12.2018 A8-0454/17 

Ändringsförslag  17 

Marco Valli, Laura Agea 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Förslag till resolution 

Punkt 1 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

1. Europaparlamentet påminner om att 

det ”paketförslag” som parlamentet och 

rådet enades om vid trepartsmötet den 4 

december 2018 efter svåra och intensiva 

förhandlingar består av två delar: unionens 

budget för 2019 som har fastställts till 

165 795,6 miljoner EUR i 

åtagandebemyndiganden och 148 198,9 

miljoner EUR i betalningsbemyndiganden, 

och fyra gemensamma uttalanden samt ett 

ensidigt uttalande. 

1. Europaparlamentet påminner om att 

det ”paketförslag” som parlamentet och 

rådet enades om vid trepartsmötet den 4 

december 2018 efter svåra och intensiva 

förhandlingar består av två delar: unionens 

budget för 2019 som har fastställts till 

165 795,6 miljoner EUR i 

åtagandebemyndiganden och 148 198,9 

miljoner EUR i betalningsbemyndiganden, 

och fyra gemensamma uttalanden samt ett 

ensidigt uttalande. Parlamentet anser 

bestämt att de nationella bidragen från 

medlemsstaterna bör dras av från 

beräkningen av den nationella 

underskottsnivån. 

Or. en 
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Ändringsförslag  18 

Marco Valli, Laura Agea 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Förslag till resolution 

Punkt 8a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 8a. Europaparlamentet betonar 

behovet av att revidera det faktiska 

pensionssystemet för ledamöterna och att 

se till att pensionsrättigheterna för 

ledamöterna hamnar i linje med de 

sociala trygghetssystemen för vanliga 

medborgare i de enskilda 

medlemsstaterna, både när det gäller 

beräkningen av beloppen, den ålder och 

de bidragsrelaterad krav som ger dem rätt 

till pension. Parlamentet fördömer de 

utgifter som avser europeiska politiska 

partier och politiska stiftelser. 

Parlamentet betonar att europeiska 

politiska partier och politiska stiftelser 

helt och hållet bör förlita sig på egna 

medel och bryta sitt beroende av 

parlamentets budget. 

Or. en 

 

 


