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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

2.7.2018 A8-0247/24 

Módosítás  24 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis, 

Eleonora Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, 

Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

2019. évi költségvetés – a háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbízatás 

2018/2024(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

36 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  36a. megerősíti, hogy olyan 

agrárpolitikára van szükség, amely az 

élelmezésbiztonságra és az élelmezési 

autonómiára, a vidéki lakosság 

megőrzésére, a környezet, a mezőgazdaság 

és az erdészet terén a fenntartható 

fejlődésre, és arra teszi a hangsúlyt, hogy 

egészséges, kiváló minőségű és 

megfizethető élelmiszereket biztosítsanak 

méltányos áron; rámutat arra, hogy 

nőttek az élelmiszerekkel és az 

egészségvédelemmel kapcsolatos 

követelmények, valamint nagyobb szükség 

van a mezőgazdasági termelők 

környezetbarát termelési gyakorlatokra 

való átállásának támogatására és az 

éghajlatváltozás kezelésére; hangsúlyozza, 

hogy támogatni kell a mezőgazdasági 

termelők jövedelmének biztonságát, és 

meg kell erősíteni a kapcsolatot a KAP és 

a közjavak nyújtása között; elutasít 

minden olyan kísérletet, amelynek célja a 

KAP költségeinek nemzeti hatáskörbe 

való visszautalása, és 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;  
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2.7.2018 A8-0247/25 

Módosítás  25 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Eleonora Forenza, 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Paloma López 

Bermejo, Javier Couso Permuy 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

2019. évi költségvetés – a háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbízatás 

2018/2024(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

36 b bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  36b. felszólít az Európai Tengerügyi és 

Halászati Alap (ETHA) forrásainak 

növelésére, melynek elsődleges céljai a 

következők: a kisüzemi és part menti 

halászat támogatása; a flottabiztonság, a 

munkakörülmények, az egészség és a 

higiénia javítása a fedélzeten; a 

halállományok jobb ismeretének 

biztosítása; hozzájárulás a tagállamokban 

a kutatás és fejlesztés intézmények által 

végzett tudományos és technikai 

kapacitásbővítéshez; továbbá a halászati 

tevékenységek bizonytalansága miatt 

kompenzációs és támogatási rendszerek 

bevezetése a halászok jövedelmének 

biztosítására;  

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/26 

Módosítás  26 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Eleonora Forenza, 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Paloma López 

Bermejo, Javier Couso Permuy 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

2019. évi költségvetés – a háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbízatás 

2018/2024(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

36 c bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  36c. kéri, hogy a legkülső régiókat 

támogató költségvetési tételek erősítsék 

meg a távoli fekvéssel és szigetjelleggel 

összefüggő támogatási programon 

(POSEI) keresztül nyújtott támogatás 

növelése, a POSEI halászati program 

újraindítása és a számos legkülső régiót 

érintő kettős szigetjelleg kompenzálását 

célzó POSEI közlekedési program révén; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/27 

Módosítás  27 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis, 

Eleonora Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, 

Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

2019. évi költségvetés – a háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbízatás 

2018/2024(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

38 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  38a. elítéli az EU további militarizálása 

irányában tett lépéseket; sajnálatát fejezi 

ki azon tervek miatt, melyek a 

költségvetési forrásokat a katonai 

hatalommal, a biztonsággal és a külső 

beavatkozással kapcsolatos rögeszmét 

tükröző célok felé irányítanák, ami a 

számos jelenlegi fegyveres konfliktus 

kiváltó oka, a migrációs hullámokhoz 

vezető egyik tényező és a fejlődő országok 

erőforrásai kifosztásának egyik oka;  

Or. en 



 

AM\1158033HU.docx  PE621.743v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

2.7.2018 A8-0247/28 

Módosítás  28 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Paloma López 

Bermejo, Javier Couso Permuy 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

2019. évi költségvetés – a háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbízatás 

2018/2024(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

38 b bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  38b. tiltakozik egy uniós védelmi 

kutatási program és egy védelmi és 

fegyverkezési ipari fejlesztési program 

(EDIDP) folytatása, valamint egy uniós 

katonai-ipari komplexum létrehozása 

ellen; tiltakozik továbbá a belső és külső 

biztonság összevonása, illetve a 

kereskedelmi, fejlesztési és 

energiapolitikának a KKBP/KBVP-nek 

való alárendelése ellen; hangsúlyozza e 

tekintetben, hogy az EU-nak ismét egy 

szigorúan polgári félként kell fellépnie 

például a szegénység eltörlésének és a 

fenntartható fejlesztési célok elérésének, a 

konfliktusok békés rendezésének, a 

fegyverzetellenőrzés, köztük az 

atomsorompó-szerződés rendszerének 

fenntartása és a teljes nukleáris leszerelés 

felé tett erőfeszítések, valamint a 

méltányos kereskedelem és a 

kiegyensúlyozott gazdasági kapcsolatok 

prioritásainak előmozdítása érdekében; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/29 

Módosítás  29 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis, 

Eleonora Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, 

Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

2019. évi költségvetés – a háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbízatás 

2018/2024(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

38 c bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  38c. hangsúlyozza, hogy az ENSZ 

Alapokmányában és a nemzetközi jogban 

foglalt elvek maradéktalan tiszteletben 

tartásával meg kell erősíteni azon 

politikák támogatását, amelyek célja a 

béke és a népek harmonikus egymás 

mellett élésének előmozdítása;  

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/30 

Módosítás  30 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Helmut Scholz, Nikolaos Chountis, 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, 

Eleonora Forenza, Javier Couso Permuy 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

2019. évi költségvetés – a háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbízatás 

2018/2024(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

38 d bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  38d. kéri több előirányzat elkülönítését 

a menekültekkel és migránsokkal 

érkezésük után folytatott bánásmód és 

társadalmi befogadásuk javítását célzó 

hatékony intézkedésekre; elutasít az uniós 

határok kitolását előmozdító minden 

költségvetési intézkedést és politikát, 

köztük olyan intézkedéseket, mint az EU–

Törökország megállapodás és annak 

másolata a Közel-Keleten és Afrikában, a 

menedékkérelmek elbírálására szolgáló 

regionális központok létrehozása, 

valamint a Frontex és megbízatásának 

megerősítése; elutasítja emellett a 

fegyverkezési verseny vagy az EU által 

javasolt, a nemzetközi kapcsolatok 

militarizációjának ösztönzését szolgáló 

összes költségvetési intézkezdést; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/31 

Módosítás  31 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis, 

Eleonora Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, 

Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

2019. évi költségvetés – a háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbízatás 

2018/2024(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

38 e bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  38e. megerősíti, hogy az uniós 

költségvetést a leszerelés, többek közt a 

nukleáris leszerelés ösztönzésére lehet és 

kell felhasználni, és megismétli, hogy az 

uniós tagállamoknak elsőbbséget kell 

biztosítaniuk a béke előmozdításának; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/32 

Módosítás  32 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis, 

Eleonora Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, 

Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

2019. évi költségvetés – a háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbízatás 

2018/2024(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

58 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  58a. hangsúlyozza, hogy az elmúlt évek 

tendenciáit megfordítva növelni kell a 

fordítás és a tolmácsolás finanszírozását a 

többnyelvűség elvének hatékony védelme 

érdekében; úgy véli, hogy a fordítók és 

tolmácsok számát növelni kell azáltal, 

hogy a szabadúszókat és az állandó 

álláshelyeket betöltő külső 

alkalmazottakat felveszik az Európai 

Parlament állandó alkalmazottjai közé; 

hangsúlyozza, hogy sürgősen válaszolni 

kell az alkalmazottak, különösen a 

tolmácsok követeléseire; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/33 

Módosítás  33 

Liadh Ní Riada, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Eleonora Forenza, 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Barbara Spinelli 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

2019. évi költségvetés – a háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbízatás 

2018/2024(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

7 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

7. tudomásul veszi a megújított uniós 

védelmi menetrend melletti 

elkötelezettséget, nevezetesen az Európai 

Védelmi Iparfejlesztési Programról 

(EDIDP) szóló megállapodás révén, ami az 

Európai Védelmi Alap első szakasza; úgy 

véli, hogy ez a közös kötelezettségvállalás 

hozzájárul a méretgazdaságosság 

eléréséhez, illetve a tagállamok és 

vállalkozások közötti fokozottabb 

koordinációhoz, lehetővé téve az EU 

számára, hogy megőrizze stratégiai 

autonómiáját és valódi világszereplővé 

váljon; 

7. minden tekintetben ellenzi az EU 

precedens nélküli militarizálását, 

nevezetesen az Európai Védelmi 

Iparfejlesztési Programról (EDIDP) szóló 

megállapodás révén, ami az Európai 

Védelmi Alap első szakasza; emlékeztet rá, 

hogy az Európai Unióról szóló szerződés 

(EUSZ) 41. cikkének (2) bekezdése 

megtiltja, hogy a katonai vagy védelmi 

vonatkozású műveletekből eredő 

működési kiadásokat az uniós 

költségvetésre terheljék; felhív a 

leszerelésre, a konfliktusmegoldásra, 

valamint a béke és a stabilitás 

előmozdítására;  

Or. en 

 

 


