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12.3.2018 A8-0062/24 

Amendement  24 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Richtsnoeren voor de begroting 2019 - Afdeling III 

2017/2286(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  11 bis. verklaart dat de begroting van de 

EU een middel kan en moet zijn om 

ontwapening, met inbegrip van 

kernontwapening, te ondersteunen en 

herhaalt dat verdediging en bevordering 

van vrede moeten worden gezien als een 

prioriteit voor de lidstaten van de EU; 

Or. pt 
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12.3.2018 A8-0062/25 

Amendement  25 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Richtsnoeren voor de begroting 2019 - Afdeling III 

2017/2286(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  18 bis. verzoekt om verhoging van de 

begrotingsrubrieken die effectieve 

oplossingen bieden voor de opvang en 

maatschappelijke integratie van 

vluchtelingen en migranten; verwerpt elke 

begrotingsmaatregel en elk beleid dat de 

externalisering van de grenzen van de EU 

bevordert door middel van initiatieven 

zoals Frontex, alsook de wapenwedloop of 

de militarisering van de internationale 

betrekkingen die door de EU worden 

voorgesteld; 

Or. pt 
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12.3.2018 A8-0062/26 

Amendement  26 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Richtsnoeren voor de begroting 2019 - Afdeling III 

2017/2286(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  18 ter. is fel gekant tegen elk voornemen 

om de begrotingstoewijzingen voor de 

cohesie te verlagen en pleit daarentegen 

voor een forse verhoging ervan; verwerpt 

het voornemen om de financiering van 

bewapeningsindustrie, militarisme en 

extern interventionisme van de EU te 

verhogen, vooral wanneer dat gebeurt 

door middel van overheveling van 

middelen van het cohesiebeleid; betreurt 

het voornemen om begrotingsmiddelen uit 

te trekken voor militarisme, obsessieve 

veiligheidsmaatregelen en externe 

bemoeienis, een keuze die de oorzaak is 

van diverse gewapende conflicten die 

momenteel woeden, alsook van de 

vluchtelingenstromen en de plundering 

van de rijkdommen van de 

ontwikkelingslanden; 

Or. pt 
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12.3.2018 A8-0062/27 

Amendement  27 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Richtsnoeren voor de begroting 2019 - Afdeling III 

2017/2286(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 20 bis. benadrukt dat het extern beleid 

van de Unie, en met name de mondiale 

EU-strategie, en andere instrumenten 

beleid is dat het extern interventionisme 

en het militarisme van de EU in de hand 

werkt en bovendien een EU-beleidskoers 

weerspiegelt die tot inperking van de 

rechten, vrijheden en waarborgen van de 

burgers leidt; verwerpt daarom elke vorm 

van gebruik van de begroting die 

bijdraagt aan de versterking van dat 

beleid inzake het externe optreden van de 

EU; 

Or. pt 
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12.3.2018 A8-0062/28 

Amendement  28 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Richtsnoeren voor de begroting 2019 - Afdeling III 

2017/2286(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  25 bis. verzoekt om invoering van 

programma's die lidstaten helpen als zij 

willen onderhandelen over terugtrekking 

uit de euro omdat hun deelname daaraan 

onhoudbaar is geworden; is van mening 

dat die programma's onder meer moeten 

voorzien in een passende compensatie van 

de sociale en economische schade die de 

toetreding tot en het lidmaatschap van de 

eenheidsmunt hebben aangericht; 

Or. pt 
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12.3.2018 A8-0062/29 

Amendement  29 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Richtsnoeren voor de begroting 2019 - Afdeling III 

2017/2286(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 22 bis. verzoekt om invoering van 

specifieke plannen ter ondersteuning van 

de economieën van landen die meer 

problemen hebben en grotere schulden 

hebben opgebouwd, met name de landen 

die het doelwit waren van de interventies 

van de trojka; is van mening dat die 

plannen moeten voorzien in passende 

financiële middelen en in de nodige 

uitzonderingsclausules met betrekking tot 

de werking van de interne markt en tot 

gemeenschappelijk beleid; 

Or. pt 
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1.3.2018 A8-0062/30 

Amendement  30 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Richtsnoeren voor de begroting 2019 - Afdeling III 

2017/2286(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 29 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 29 bis. benadrukt de noodzaak van 

mechanismen voor overheidsregulering 

van de productie en de markten teneinde 

te zorgen voor billijke productieprijzen en 

stabiele en correcte inkomens voor de 

landbouwers; 

Or. pt 
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12.3.2018 A8-0062/31 

Amendement  31 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Richtsnoeren voor de begroting 2019 - Afdeling III 

2017/2286(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 30 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 30 bis. pleit voor versterking van het 

Europees Fonds voor Maritieme Zaken en 

Visserij (EFMZV), met name ter 

ondersteuning van de kleinschalige, 

ambachtelijke en kustvisserij teneinde de 

veiligheid van de vloten en de arbeids-, 

gezondheids- en hygiënische 

omstandigheden aan boord te verbeteren, 

voor verbetering van de kennis over de 

situatie van de bestanden, door bij te 

dragen aan de ontwikkeling van 

wetenschappelijke en technische 

capaciteit van de O&O-instellingen van de 

lidstaten, en voor de invoering van 

mechanismen voor inkomenscompensatie 

en -steun voor de vissers vanwege de 

instabiliteit die eigen is aan de 

visserijactiviteit; 

Or. pt 
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12.3.2018 A8-0062/32 

Amendement  32 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Richtsnoeren voor de begroting 2019 - Afdeling III 

2017/2286(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 30 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 30 ter. pleit voor het opzetten van een 

programma dat afgestemd is op de 

specifieke behoeften van de visserijsector 

in de ultraperifere gebieden en waarvan 

Posei-visserij deel uitmaakt; 

Or. pt 
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12.3.2018 A8-0062/33 

Amendement  33 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Richtsnoeren voor de begroting 2019 - Afdeling III 

2017/2286(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 13 bis. verwerpt het gebruik van de 

begroting van de EU om liberaliserings- 

en privatiseringsstrategieën te 

financieren, zoals die welke geleid hebben 

tot de successieve spoorwegenpakketten of 

het gemeenschappelijk Europees 

luchtruim, die neerkomen op slechtere 

kwaliteit en minder betrouwbare diensten 

en waardoor werknemers in de 

vervoersector steeds meer worden 

uitgebuit en deze strategische sector 

ondergeschikt is gemaakt aan de belangen 

van multinationals; 

Or. pt 

 

 

 


