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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

12.3.2018 A8-0062/24 

Módosítás  24 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Iránymutatások a 2019. évi költségvetéshez – III. szakasz 

2017/2286(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

11 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  11a. megerősíti, hogy az uniós 

költségvetést a leszerelés, többek közt a 

nukleáris leszerelés ösztönzésére lehet és 

kell felhasználni, és megismétli, hogy az 

uniós tagállamoknak elsőbbséget kellene 

biztosítaniuk a védelemnek és a béke 

előmozdításának; 

Or. pt 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

12.3.2018 A8-0062/25 

Módosítás  25 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Iránymutatások a 2019. évi költségvetéshez – III. szakasz 

2017/2286(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

18 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  18a. kéri, hogy több előirányzatot 

különítsenek el a menekültek és 

migránsok fogadását és társadalmi 

befogadását elősegítő hatékony 

intézkedésekre; elutasít minden olyan 

költségvetési intézkedést és politikát, 

amely a Frontexhez hasonló 

kezdeményezések révén ösztönzi az uniós 

határok externalizálását, ösztönzi a 

fegyverkezési versenyt vagy a nemzetközi 

kapcsolatok militarizálását; 

Or. pt 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

12.3.2018 A8-0062/26 

Módosítás  26 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Iránymutatások a 2019. évi költségvetéshez – III. szakasz 

2017/2286(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

18 b bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  18b. határozottan elutasítja a kohéziót 

célzó költségvetési támogatás 

csökkentésének tervét és ezzel 

ellenkezőleg, annak jelentős megerősítését 

szorgalmazza; elutasítja a fegyveripar, a 

militarizmus és az uniós külső 

beavatkozások finanszírozásának 

növelésére irányuló lépéseket, különösen 

a kohéziós politikai alapok 

átcsoportosítása révén; sajnálatát fejezi ki 

azon tervek miatt, melyek a költségvetési 

forrásokat a militarizmus, a biztonsággal 

kapcsolatos rögeszmék és a külső 

beavatkozások felé irányítanák, ami 

számos jelenlegi fegyveres konfliktus 

kiváltó oka, a migrációs hullámokhoz 

vezető egyik tényező és a fejlődő országok 

erőforrásai kifosztásának egyik oka; 

Or. pt 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

12.3.2018 A8-0062/27 

Módosítás  27 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Iránymutatások a 2019. évi költségvetéshez – III. szakasz 

2017/2286(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

20 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 20a. hangsúlyozza, hogy az Unió 

külpolitikája, különösen az EU globális 

stratégiája, illetve számos egyéb eszköz 

nemcsak a polgárokat megillető jogok, 

szabadságok és biztosítékok 

korlátozásához vezető uniós politikákat 

követ, hanem az EU külső beavatkozásait 

és a militarizmust is erősíti; 

következésképpen elutasítja a 

költségvetésnek az EU külső fellépéseihez 

kapcsolódó ilyen jellegű politikák 

megerősítéséhez történő felhasználását; 

Or. pt 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

12.3.2018 A8-0062/28 

Módosítás  28 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Iránymutatások a 2019. évi költségvetéshez – III. szakasz 

2017/2286(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

25 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  25a. kéri olyan programok létrehozását, 

amelyek támogatást nyújtanak az euróból 

kilépni kívánó azon tagállamok számára, 

amelyeknek a részvétele 

fenntarthatatlanná vált; úgy véli, hogy 

ezeknek a programoknak – többek között 

– megfelelő kompenzációt kellene 

nyújtaniuk az egységes pénznemhez való 

csatlakozás és az abban való részvétel 

által okozott társadalmi és gazdasági 

károkért; 

Or. pt 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

12.3.2018 A8-0062/29 

Módosítás  29 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Iránymutatások a 2019. évi költségvetéshez – III. szakasz 

2017/2286(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

22 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 22a. kéri a jelentős nehézségekkel és 

felhalmozott hiánnyal küzdő, a trojka 

beavatkozásait elszenvedő országok 

gazdaságának támogatását célzó külön 

tervek kidolgozását; úgy véli, hogy 

ezeknek a terveknek megfelelő pénzügyi 

támogatást kell előirányozniuk és meg kell 

adniuk a szükséges mentességeket az 

egységes piac működése a közös politikák 

tekintetében; 

Or. pt 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

1.3.2018 A8-0062/30 

Módosítás  30 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Iránymutatások a 2019. évi költségvetéshez – III. szakasz 

2017/2286(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

29 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 29a. hangsúlyozza, hogy a tisztességes 

termelői árak és a termelők stabil és 

tisztességes jövedelmének biztosítása 

érdekében a termelés és a piacok állami 

szabályozására irányuló 

mechanizmusokra van szükség; 

Or. pt 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

12.3.2018 A8-0062/31 

Módosítás  31 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Iránymutatások a 2019. évi költségvetéshez – III. szakasz 

2017/2286(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

30 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 30a. szorgalmazza az Európai Tengerügyi 

és Halászati Alap (ETHA ) megerősítését, 

melynek elsődleges céljai a következők: a 

kisüzemi, part menti és kisléptékű 

halászat támogatása, a flottabiztonság, a 

fedélzeti munkakörülmények, egészség és 

higiénia javítása, a halállományok jobb 

ismeretének biztosítása, hozzájárulás a 

tagállamokban a K&F intézmények által 

végzett tudományos és technikai 

kapacitásbővítéshez, továbbá 

kompenzációs és támogatási rendszerek 

bevezetése a halászok jövedelme 

tekintetében a halászati tevékenységek 

bizonytalanságának ellensúlyozására; 

Or. pt 



 

AM\1148280HU.docx  PE616.088v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

12.3.2018 A8-0062/32 

Módosítás  32 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Iránymutatások a 2019. évi költségvetéshez – III. szakasz 

2017/2286(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

30 b bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 30b. a halászati ipar egyedi 

szükségleteihez igazított program 

bevezetésére szólít fel a legkülső 

régiókban, amely magában foglalja a 

POSEI Halászat rendszert;  

Or. pt 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

12.3.2018 A8-0062/33 

Módosítás  33 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Iránymutatások a 2019. évi költségvetéshez – III. szakasz 

2017/2286(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

13 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 13a. elutasítja az uniós költségvetésnek a 

közlekedés olyan liberalizációs és 

privatizációs stratégiák finanszírozására 

való felhasználását, mint például a vasúti 

csomagokban vagy az egységes európai 

égbolt elnevezésű projektben szereplők, 

amelyek egyet jelentenek a szolgáltatások 

minőségének és biztonságának 

romlásával, a közlekedési dolgozók 

kizsákmányolásával, továbbá e stratégiai 

ágazat multinacionális vállalatok 

érdekeinek való alárendelésével; 

Or. pt 

 

 

 


