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12.3.2018 A8-0062/24 

Pozměňovací návrh  24 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Pokyny pro rozpočet na rok 2019 – oddíl III 

2017/2286(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 11 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 11a. konstatuje, že rozpočet EU může a 

měl by být využíván na podporu 

odzbrojování, včetně jaderného 

odzbrojování, a opakuje, že členské státy 

EU by měly upřednostňovat obranu a 

podporu míru; 

Or. pt 
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12.3.2018 A8-0062/25 

Pozměňovací návrh  25 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Pokyny pro rozpočet na rok 2019 – oddíl III 

2017/2286(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 18 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 18a. vyzývá k tomu, aby bylo vyčleněno 

více prostředků z rozpočtu na účinná 

opatření ke zlepšení zacházení s uprchlíky 

a migranty a jejich sociálního začleňování 

po příjezdu; odmítá všechna rozpočtová 

opatření a politiky navrhované EU, které 

podporují externalizaci hranic EU 

prostřednictvím iniciativ, jako je Frontex, 

nebo podporují závody ve zbrojení či 

militarizaci mezinárodních vztahů; 

Or. pt 
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12.3.2018 A8-0062/26 

Pozměňovací návrh  26 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Pokyny pro rozpočet na rok 2019 – oddíl III 

2017/2286(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 18 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 18b. rozhodně odmítá veškeré snahy o 

snížení rozpočtu vyčleněného na 

soudržnost a vyzývá naopak k jeho 

výraznému navýšení; odsuzuje snahy o 

navýšení finančních prostředků pro 

zbrojařské odvětví, militaristické cíle a 

vnější zásahy EU, zejména pokud to vede 

k přesunu prostředků z politiky 

soudržnosti; lituje plánů na směřování 

rozpočtových zdrojů směrem k cílům, 

které odrážejí posedlost vojenskou silou, 

bezpečností a vnějším vměšováním, které 

představují příčinu řady stávajících 

ozbrojených konfliktů i faktor způsobující 

migraci a také důvod pro drancování 

přírodních zdrojů v rozvojových zemích; 

Or. pt 
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12.3.2018 A8-0062/27 

Pozměňovací návrh  27 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Pokyny pro rozpočet na rok 2019 – oddíl III 

2017/2286(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 20 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 20a. zdůrazňuje, že vnější politika EU a 

zejména globální strategie EU a další 

nástroje podporují vnější 

intervencionismus a militarismus EU a 

jsou propojeny s politikami EU 

zaměřenými na omezování práv, svobod a 

záruk jednotlivců; odmítá proto, aby byly 

ke konsolidaci těchto politik EU v oblasti 

vnější činnosti používány jakékoli 

rozpočtové prostředky;  

Or. pt 
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12.3.2018 A8-0062/28 

Pozměňovací návrh  28 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Pokyny pro rozpočet na rok 2019 – oddíl III 

2017/2286(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 25 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 25a. vyzývá k vytvoření podpůrných 

programů pro členské státy, které si přejí 

jednat o vystoupení z eurozóny kvůli 

tomu, že se jejich dlouhodobé členství 

stalo neudržitelným; domnívá se, že by 

tyto programy měly mimo jiné poskytovat 

dostatečnou kompenzaci pro sociální a 

hospodářské škody způsobené 

přistoupením k jednotné měně a 

dlouhodobým členstvím v eurozóně;  

Or. pt 
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12.3.2018 A8-0062/29 

Pozměňovací návrh  29 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Pokyny pro rozpočet na rok 2019 – oddíl III 

2017/2286(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 22 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 22a. vyzývá k vytvoření specifických plánů 

hospodářské pomoci pro země, které čelí 

zvyšujícím se obtížím a akumulovaným 

schodkům, a zejména pro ty, na něž se 

zaměřují zásahy trojky; domnívá se, že 

tyto plány by měly stanovit dostatečné 

financování a nezbytné výjimky z 

ustanovení jednotného trhu a společných 

politik;  

Or. pt 
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12.3.2018 A8-0062/30 

Pozměňovací návrh  30 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Pokyny pro rozpočet na rok 2019 – oddíl III 

2017/2286(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 29 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 29a. zdůrazňuje, že jsou zapotřebí 

mechanismy na regulaci výroby a trhu, 

aby byly zajištěny spravedlivé ceny pro 

výrobce a stabilní a spravedlivé příjmy pro 

zemědělce; 

Or. pt 
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12.3.2018 A8-0062/31 

Pozměňovací návrh  31 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Pokyny pro rozpočet na rok 2019 – oddíl III 

2017/2286(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 30 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 30a. vyzývá k navýšení prostředků 

Evropského námořního a rybářského 

fondu (ENRF), který je určen především 

na podporu tradičního drobného 

pobřežního rybolovu, ke zlepšování 

bezpečnosti plavidel a pracovních, 

zdravotních a hygienických podmínek na 

palubách, k zajištění lepších znalostí o 

rybích populacích, k přispívání k 

budování vědeckých a technických 

kapacit ze strany institucí v oblasti 

výzkumu a vývoje v členských státech a k 

zavádění mechanismu náhrad na podporu 

příjmů rybářů, aby se kompenzovala 

nestabilita rybolovných činností; 

Or. pt 
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12.3.2018 A8-0062/32 

Pozměňovací návrh  32 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Pokyny pro rozpočet na rok 2019 – oddíl III 

2017/2286(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 30 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 30b. vyzývá k zavedení programu 

přizpůsobeného specifickým potřebám 

rybolovu v nejvzdálenějších regionech, 

který by zahrnoval program POSEI pro 

rybolov; 

Or. pt 
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12.3.2018 A8-0062/33 

Pozměňovací návrh  33 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Pokyny pro rozpočet na rok 2019 – oddíl III 

2017/2286(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 13 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 13a. odmítá využívání rozpočtu EU k 

financování strategií pro deregulaci a 

privatizaci dopravy, jakou jsou strategie 

uváděné v po sobě jdoucích železničních 

balíčcích nebo v projektu jednotné 

evropské nebe, neboť jsou synonymem 

pro zhoršování kvality a bezpečnosti 

služeb, vykořisťování pracovníků v 

odvětví dopravy a podřizování tohoto 

strategického odvětví zájmům 

nadnárodních společností; 

Or. pt 

 

 


