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2.7.2018 A8-0247/24 

Изменение  24 

Мигел Виегаш, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Николаос Хундис, 

Елеонора Форенца, Такис Хаджигеоргиу, Неоклис Силикиотис, София Сакорафа, 

Мариза Матиаш, Палома Лопес Бермехо, Хавиер Кусо Пермуй 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0247/2018 

Даниеле Виоти 

Бюджет за 2019 г. – Мандат за тристранната среща 

2018/2024(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 36 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  36а. потвърждава необходимостта 

от селскостопанска политика, 

съсредоточена върху: 

продоволствената сигурност и 

независимост; запазването на 

населението и заетостта в селските 

райони; устойчивото развитие в 

областта на околната среда, 

селското и горското стопанство; и 

осигуряването на здравословни, 

висококачествени и икономически 

достъпни хранителни продукти на 

справедлива цена; посочва, че 

потребностите от храна и 

свързаните със здравето изисквания 

нараснаха, също както и 

необходимостта от осигуряване на 

подкрепа за земеделските стопани с 

оглед на преминаването към 

екологосъобразни селскостопански 

практики и от справяне с 

изменението на климата; подчертава 

необходимостта от осигуряване на 

подкрепа за сигурността на доходите 

на земеделските стопани и от 

укрепване на връзката между общата 

селскостопанска политика (ОСП) и 

осигуряването на обществени блага; 

отхвърля всякакви опити за повторна 

национализация на разходите на ОСП 
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и подчертава необходимостта от 

механизми за публично регулиране на 

производството и на пазарите, с цел 

да се гарантират справедливи 

производствени цени и стабилни и 

справедливи доходи за земеделските 

стопани; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/25 

Изменение  25 

Мигел Виегаш, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Елеонора Форенца, Такис 

Хаджигеоргиу, Неоклис Силикиотис, София Сакорафа, Мариза Матиаш, Палома 

Лопес Бермехо, Хавиер Кусо Пермуй 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0247/2018 

Даниеле Виоти 

Бюджет за 2019 г. – Мандат за тристранната среща 

2018/2024(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 36 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  36б. призовава за увеличаване на 

средствата за Европейския фонд за 

морско дело и рибарство, чиято 

основна цел е: да подкрепя дребния, 

крайбрежния и непромишления 

риболов; да подобрява сигурността на 

флота, условията на труд, здравето и 

хигиената на борда; да осигури по-

добро познаване на рибните запаси; да 

допринася за изграждането на научен 

и технически капацитет чрез научни 

изследвания и развитие в 

институциите в държавите членки; 

и предвид нестабилността на 

риболовните дейности да осигурява 

механизми за изплащане на 

обезщетения и за подпомагане, които 

гарантират доходите на рибарите; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/26 

Изменение  26 

Мигел Виегаш, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Елеонора Форенца, Такис 

Хаджигеоргиу, Неоклис Силикиотис, София Сакорафа, Мариза Матиаш, Палома 

Лопес Бермехо, Хавиер Кусо Пермуй 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0247/2018 

Даниеле Виоти 

Бюджет за 2019 г. – Мандат за тристранната среща 

2018/2024(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 36 в (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  36в. призовава бюджетните редове, 

от които се осигурява подкрепа за 

най-отдалечените райони, да бъдат 

подсилени чрез увеличаване на 

финансирането, предоставяно чрез 

програмата от специфични мерки за 

отдалечените региони и за островите 

(програма POSEI), замяната на 

програмата POSEI в областта на 

рибарството и създаването на 

програмата POSEI в областта на 

транспорта за компенсиране на 

двойната изолираност, засягаща 

множество най-отдалечени райони; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/27 

Изменение  27 

Мигел Виегаш, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Николаос Хундис, 

Елеонора Форенца, Такис Хаджигеоргиу, Неоклис Силикиотис, София Сакорафа, 

Мариза Матиаш, Палома Лопес Бермехо, Хавиер Кусо Пермуй 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0247/2018 

Даниеле Виоти 

Бюджет за 2019 г. – Мандат за тристранната среща 

2018/2024(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 38 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  38а. осъжда предприетите стъпки 

за по-нататъшно милитаризиране на 

ЕС; изразява съжаление във връзка с 

плановете за насочване на бюджетни 

средства към цели, отразяващи 

манията за военна мощ, сигурност и 

външна намеса, което е основна 

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. en 
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2.7.2018 A8-0247/28 

Изменение  28 

Мигел Виегаш, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Хелмут Шолц, Елеонора 

Форенца, Такис Хаджигеоргиу, Неоклис Силикиотис, София Сакорафа, Мариза 

Матиаш, Палома Лопес Бермехо, Хавиер Кусо Пермуй 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0247/2018 

Даниеле Виоти 

Бюджет за 2019 г. – Мандат за тристранната среща 

2018/2024(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 38 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  38б. възразява срещу 

продължаващите усилия за създаване 

на програма на ЕС за научни 

изследвания в областта на 

отбраната и на програма за 

промишлено развитие за отбрана и 

въоръжаване (Европейска програма за 

промишлено развитие в областта на 

отбраната), както и срещу 

изграждането на военнопромишлен 

комплекс на ЕС; възразява също така 

срещу сливането на въпросите на 

вътрешната и външната сигурност и 

срещу подчиняването на политиките 

в областта на търговията, 

развитието и енергетиката на 

общата външна политика и 

политика на сигурност 

(ОВППС)/общата политика за 

сигурност и отбрана (ОПСО); 

подчертава в това отношение 

необходимостта ЕС отново да стане 

чисто граждански участник, като 

насърчава приоритети като 

изкореняването на бедността и 

постигането на целите за устойчиво 

развитие, мирното разрешаване на 

конфликти, контрола над 

въоръженията – в т.ч. 
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продължаването на подкрепата за 

Договора за неразпространение на 

ядреното оръжие и ядреното 

разоръжаване и на усилията за пълно 

ядрено разоръжаване – и 

справедливата търговия и 

балансираните икономически 

отношения; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/29 

Изменение  29 

Мигел Виегаш, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Николаос Хундис, 

Елеонора Форенца, Такис Хаджигеоргиу, Неоклис Силикиотис, София Сакорафа, 

Мариза Матиаш, Палома Лопес Бермехо, Хавиер Кусо Пермуй 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0247/2018 

Даниеле Виоти 

Бюджет за 2019 г. – Мандат за тристранната среща 

2018/2024(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 38 в (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  38в. подчертава значението на 

утвърждаването на подкрепа за 

политики, които насърчават мира и 

хармоничното съвместно 

съществуване на народите, при пълно 

зачитане на принципите на Устава 

на ООН и на международното право; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/30 

Изменение  30 

Мигел Виегаш, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Хелмут Шолц, Николаос 

Хундис, Такис Хаджигеоргиу, Неоклис Силикиотис, Мариза Матиаш, Палома 

Лопес Бермехо, Елеонора Форенца, Хавиер Кусо Пермуй 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0247/2018 

Даниеле Виоти 

Бюджет за 2019 г. – Мандат за тристранната среща 

2018/2024(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 38 г (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  38г. призовава за заделянето на 

повече бюджетни кредити за 

ефективни мерки за подобряване на 

третирането и на социалната 

интеграция на бежанците и 

мигрантите при пристигането им; 

отхвърля бюджетните мерки и 

политики, насърчаващи 

екстернализацията на границите на 

ЕС чрез инициативи като 

споразумението между ЕС и Турция и 

възпроизвеждането му в Близкия 

Изток и Африка, създаването на 

т.нар. „регионални платформи за 

дебаркиране“ и укрепването на 

Европейската агенция за гранична и 

брегова охрана (Frontex) и на нейния 

мандат; отхвърля също така всички 

бюджетни мерки, които служат за 

насърчаване на надпреварата във 

въоръжаването или 

милитаризацията на 

международните отношения, както 

предлага ЕС; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/31 

Изменение  31 

Мигел Виегаш, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Николаос Хундис, 

Елеонора Форенца, Такис Хаджигеоргиу, Неоклис Силикиотис, София Сакорафа, 

Мариза Матиаш, Палома Лопес Бермехо, Хавиер Кусо Пермуй 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0247/2018 

Даниеле Виоти 

Бюджет за 2019 г. – Мандат за тристранната среща 

2018/2024(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 38 д (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  38д. посочва, че бюджетът на ЕС 

може и следва да се използва за 

насърчаване на разоръжаването, в 

т.ч. ядреното разоръжаване, и 

отново заявява, че държавите членки 

следва да дават приоритет на 

утвърждаването на мира; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/32 

Изменение  32 

Мигел Виегаш, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Николаос Хундис, 

Елеонора Форенца, Такис Хаджигеоргиу, Неоклис Силикиотис, София Сакорафа, 

Мариза Матиаш, Палома Лопес Бермехо, Хавиер Кусо Пермуй 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0247/2018 

Даниеле Виоти 

Бюджет за 2019 г. – Мандат за тристранната среща 

2018/2024(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 58 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  58а. подчертава необходимостта 

от увеличаване на финансирането за 

писмен и устен превод, като се 

промени тенденцията от последните 

години, за да се защитава ефективно 

принципът на многоезичието; 

настоява, че е необходимо да се 

увеличи броят на писмените и 

устните преводачи, като се 

интегрират външните преводачи и 

служители, заемащи постоянна 

длъжност, в качеството на 

постоянни служители на 

Европейския парламент; подчертава 

спешната необходимост от 

удовлетворяване на исканията на 

служителите, и по-специално на 

устните преводачи; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/33 

Изменение  33 

Лиа Ни Риада, Меря Кюльонен, Сабине Льозинг, Елеонора Форенца, Такис 

Хаджигеоргиу, Неоклис Силикиотис, Барбара Спинели 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0247/2018 

Даниеле Виоти 

Бюджет за 2019 г. – Мандат за тристранната среща 

2018/2024(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 7 

 

Предложение за резолюция Изменение 

7. отбелязва ангажимента за 

обновена програма на ЕС в областта 

на отбраната, по-конкретно чрез 

споразумението за Европейската 

програма за промишлено развитие в 

областта на отбраната, като първи етап 

от Европейския фонд за отбрана; счита, 

че този споделен ангажимент ще 

допринесе за постигане на икономии 

от мащаба и по-голяма координация 

между държавите членки и 

предприятията, като това ще даде 

възможност на ЕС да запази своята 

стратегическа независимост и да се 

превърне в истински фактор от 

световно значение; 

7. противопоставя се във всяко 

отношение на безпрецедентната 

милитаризация на ЕС, по-конкретно 

чрез споразумението за Европейската 

програма за промишлено развитие в 

областта на отбраната, като първи етап 

от Европейския фонд за отбрана; 

припомня, че член 41, параграф 2 от 

Договора за Европейския съюз (ДЕС) 

забранява „разходите за военни 

операции или в областта на 

отбраната“ да бъдат поемани от 

бюджета на ЕС; призовава за 

разоръжаване, разрешаване на 

конфликтите и насърчаване на мир и 

стабилност; 

Or. en 

 

 


