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8.3.2018 A8-0048/104 

Módosítás  104 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Javier Couso Permuy, Luke Ming 

Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

A következő többéves pénzügyi keret: a 2020 utáni időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 

keretről szóló parlamenti álláspont előkészítése 

2017/2052(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

72 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

72. ezért úgy véli, hogy a fejezetek 

bemutatását néhány ponton javítani kell, 

azonban ellenzi az indokolatlan radikális 

változtatásokat; ezért a következő 

szerkezetet javasolja a 2020 utáni 

időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 

keret számára;  

72. ezért úgy véli, hogy a fejezetek 

bemutatását néhány ponton javítani kell, 

azonban ellenzi az indokolatlan radikális 

változtatásokat; ezért a következő 

szerkezetet javasolja a 2020 utáni 

időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 

keret számára; 

 az 5. fejezetet a következő szöveggel 

helyettesíti: 

 5. fejezet: Béke, leszerelés, szolidaritás és 

együttműködés az egyenlő jogokkal 

rendelkező szuverén államok között 

Ide tartoznak a következőket támogató 

programok és eszközök: 

 – a konfliktusok békés rendezése, más 

szuverén államok belügyeibe való 

beavatkozás nélkül 

 – leszerelés, nukleáris létesítmények 

leszerelése 

 – együttműködés más népekkel az 

egyenjogúságért és az emberiség 

előrehaladásáért 

 – országok közötti szolidaritás 

válsághelyzetekben 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/105 

Módosítás  105 

Javier Couso Permuy, João Ferreira, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, 

Takis Hadjigeorgiou, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, 

João Pimenta Lopes, Neoklis Sylikiotis, Miguel Viegas 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

A következő többéves pénzügyi keret: a 2020 utáni időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 

keretről szóló parlamenti álláspont előkészítése 

2017/2052(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

72 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

72. ezért úgy véli, hogy a fejezetek 

bemutatását néhány ponton javítani kell, 

azonban ellenzi az indokolatlan radikális 

változtatásokat; ezért a következő 

szerkezetet javasolja a 2020 utáni 

időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 

keret számára;  

a következők törlését javasolja: 

5. fejezet: Biztonság, béke és stabilitás 

mindenki számára 

Ide tartoznak a következőket támogató 

programok és eszközök: 

– biztonság, beleértve a kiberbiztonságot 

– válságelhárítás és stabilitás, beleértve a 

polgári védelmet 

– közös kül- és biztonságpolitika 

– védelem, beleértve a kutatást és az 

innovációt 

72. ezért úgy véli, hogy a fejezetek 

bemutatását néhány ponton javítani kell, 

azonban ellenzi az indokolatlan radikális 

változtatásokat; ezért a következő 

szerkezetet javasolja a 2020 utáni 

időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 

keret számára; 
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Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/106 

Módosítás  106 

Martina Michels, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, 

Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, 

Helmut Scholz, Marie-Pierre Vieu 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

A következő többéves pénzügyi keret: a 2020 utáni időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 

keretről szóló parlamenti álláspont előkészítése 

2017/2052(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

74 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  74a. hangsúlyozza annak fontosságát, 

hogy a fenntartható fejlesztési célokat 

horizontális elemekként őrizzék meg a 

többéves pénzügyi keretben; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/107 

Módosítás  107 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Luke Ming Flanagan, Javier Couso 

Permuy, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

A következő többéves pénzügyi keret: a 2020 utáni időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 

keretről szóló parlamenti álláspont előkészítése 

2017/2052(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

74 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

74. hangsúlyozza az Európai Kutatási 

Térség, az energiaunió, az egységes 

európai közlekedési térség és a digitális 

egységes piac kiteljesítésének fontosságát, 

amelyek az európai egységes piac alapvető 

elemei;  

törölve 

Or. en 

 

 


