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12.3.2018 A8-0062/24 

Изменение  24 

Мигел Виегаш, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0062/2018 

Даниеле Виоти 

Насоки за бюджета за 2019 г. – Раздел III 

2017/2286(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 11a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  11a. потвърждава, че бюджетът на 

ЕС може и следва да се използва за 

насърчаване на разоръжаването, 

включително ядреното разоръжаване, 

и отново заявява, че държавите – 

членки на ЕС, следва да отдават 

приоритет на отбраната и 

насърчаването на мира; 

Or. pt 
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BG Единство в многообразието BG 

 

12.3.2018 A8-0062/25 

Изменение  25 

Мигел Виегаш, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0062/2018 

Даниеле Виоти 

Насоки за бюджета за 2019 г. – Раздел III 

2017/2286(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 18 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  18а. призовава за заделяне на повече 

бюджетни кредити за ефективни 

мерки за подобряване на посрещането 

и социалната интеграция на 

бежанците и мигрантите при 

пристигането им; отхвърля всички 

предлагани от ЕС бюджетни мерки и 

политики, които насърчават 

екстернализиране на границите на ЕС 

чрез инициативи като Frontex или 

стимулират надпреварата във 

въоръжаването или 

милитаризирането на 

международните отношения;  

Or. pt 
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12.3.2018 A8-0062/26 

Изменение  26 

Мигел Виегаш, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0062/2018 

Даниеле Виоти 

Насоки за бюджета за 2019 г. – Раздел III 

2017/2286(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 18 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  18б. решително отхвърля всички 

действия, насочени към намаляване 

на бюджетните кредити за 

сближаване и изисква, напротив, те 

да се увеличат значително; отхвърля 

действия за увеличаване на 

финансирането за оръжейната 

индустрия, целите за военизиране и 

външната намеса на ЕС, особено ако 

това означава прехвърляне на 

средства от политиката на 

сближаване; изразява съжаление във 

връзка с плановете за насочване на 

бюджетни средства към цели, 

отразяващи манията за военна мощ, 

сигурност и външна намеса, която е 

основната причина за редица текущи 

въоръжени конфликти и е фактор, 

водещ до възникването на 

миграционни потоци, както и мотив 

за разграбването на ресурси в 

развиващите се страни;   

Or. pt 
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12.3.2018 A8-0062/27 

Изменение  27 

Мигел Виегаш, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0062/2018 

Даниеле Виоти 

Насоки за бюджета за 2019 г. – Раздел III 

2017/2286(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 20 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 20а. изтъква, че външната политика 

на ЕС, по-специално Глобалната 

стратегия за външната политика и 

други инструменти насърчават 

тенденцията за външна намеса на ЕС 

и милитаризма, и са в съзвучие с 

политиките на ЕС, предназначени да 

ограничават индивидуалните права, 

свободи и гаранции; поради това 

отхвърля използването на бюджетни 

кредити за спомагане за 

консолидирането на тези политики 

за външна дейност на ЕС;  

Or. pt 
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12.3.2018 A8-0062/28 

Изменение  28 

Мигел Виегаш, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0062/2018 

Даниеле Виоти 

Насоки за бюджета за 2019 г. – Раздел III 

2017/2286(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 25 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  25a. призовава за създаването на 

програми за подпомагане на 

държавите членки, които желаят да 

водят преговори за оттегляне от 

еврото въз основа на това, че това 

продължаването на участието им е 

станало неустойчиво; счита, че тези 

програми следва, наред с другото, да 

предоставят подходяща компенсация 

за социалните и икономическите 

вреди, причинени от 

присъединяването към единната 

валута и продължаващото членство 

в нея;  

Or. pt 
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12.3.2018 A8-0062/29 

Изменение  29 

Мигел Виегаш, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0062/2018 

Даниеле Виоти 

Насоки за бюджета за 2019 г. – Раздел III 

2017/2286(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 22a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 22a. призовава за създаване на 

конкретни планове за икономическа 

помощ на държави, които са 

изправени пред по-големи затруднения 

и натрупани дефицити, по-специално 

онези, към които е насочена намесата 

на Тройката; счита, че тези планове 

следва да осигурят адекватно 

финансиране и необходимите 

изключения от разпоредбите на 

единния пазар и общите политики;  

Or. pt 
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1.3.2018 A8-0062/30 

Изменение  30 

Мигел Виегаш, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0062/2018 

Даниеле Виоти 

Насоки за бюджета за 2019 г. – Раздел III 

2017/2286(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 29 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 29a. подчертава необходимостта от 

публични механизми за регулиране на 

производството и на пазара с цел да 

се гарантират справедливи цени за 

производството и стабилни и 

справедливи доходи за земеделските 

стопани; 

Or. pt 
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12.3.2018 A8-0062/31 

Изменение  31 

Мигел Виегаш, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0062/2018 

Даниеле Виоти 

Насоки за бюджета за 2019 г. – Раздел III 

2017/2286(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 30 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 30a. призовава за увеличаване на 

средствата за Европейския фонд за 

морско дело и рибарство (ЕФМДР), 

чиято цел на първо място е подкрепа 

за традиционния дребномащабен 

крайбрежен риболов, подобряване на 

безопасността на флота и на борда, 

на условията на труд, здравето и 

хигиената, гарантиране на по-добро 

опознаване на рибните запаси, 

допринасяне за изграждане на научен 

и технически капацитет от 

институциите за научни и развойни 

дейности в държавите членки, както 

и осигуряване на въвеждането на 

механизми за обезщетение и 

подпомагане на доходите на 

рибарите, за да се компенсира 

нестабилността на риболовните 

дейности; 

Or. pt 
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12.3.2018 A8-0062/32 

Изменение  32 

Мигел Виегаш, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0062/2018 

Даниеле Виоти 

Насоки за бюджета за 2019 г. – Раздел III 

2017/2286 

Предложение за резолюция 

Параграф 30 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 30б. призовава за въвеждане на 

програма, съобразена със 

специфичните потребности на 

риболовната промишленост в най-

отдалечените региони, включваща 

схемата за рибарството POSEI; 

Or. pt 
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12.3.2018 A8-0062/33 

Изменение  33 

Мигел Виегаш, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0062/2018 

Даниеле Виоти 

Насоки за бюджета за 2019 г. – Раздел III 

2017/2286(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 13a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 13a. отхвърля използването на 

бюджета на ЕС за финансиране на 

стратегии за дерегулиране на 

транспорта и за приватизация, като 

формулираните в последователните 

железопътни пакети или проекта 

„Единно европейско небе“, като се 

има предвид, че те са синоним на 

влошаване на качеството и 

безопасността на услугите, на 

експлоатацията на работниците и 

служителите в транспортния 

сектор и на подчиняването на този 

стратегически сектор на интересите 

на многонационални дружества; 

Or. pt 

 

 

 


