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2.7.2018 A8-0247/24 

Pakeitimas 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 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

2019 m. biudžetas. Trišalio dialogo įgaliojimai 

2018/2024(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

36 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  36a. patvirtina, kad reikalinga žemės 

ūkio politika, kurią verčiant dėmesys būtų 

sutelkiamas į: apsirūpinimo maistu 

saugumą ir savarankiškumą; kaimo 

gyventojų ir užimtumo išsaugojimą; 

darnų vystymąsi aplinkos, žemės ūkio ir 

miškininkystės srityse; taip pat sveikų, 

aukštos kokybės ir įperkamų maisto 

produktų tiekimą sąžiningomis kainomis; 

nurodo, kad maisto produktams taikomi ir 

su sveikata susiję reikalavimai išaugo, 

taip pat padidėjo būtinybė remti 

ūkininkus, kad jie pradėtų taikyti aplinką 

tausojančio ūkininkavimo praktiką, ir 

būtinybė švelninti klimato kaitą; pabrėžia, 

kad reikia remti ūkininkų pajamų 

užtikrinimą ir stiprinti BŽŪP ir viešųjų 

gėrybių tiekimo ryšį; atmeta bet kokį 

bandymą iš naujo nacionalizuoti BŽŪP 

išlaidas ir pabrėžia, kad reikia numatyti 

viešojo gamybos ir rinkų reguliavimo 

mechanizmus, kad būtų užtikrintos 

sąžiningos gamintojų kainos ir stabilios 

bei sąžiningos ūkininkų pajamos;  

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/25 

Pakeitimas 25 

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

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

Bermejo, Javier Couso Permuy 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

2019 m. biudžetas. Trišalio dialogo įgaliojimai 

2018/2024(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

36 b dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  36b. ragina padidinti išteklius, skirtus 

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės 

fondui, kurio svarbiausias tikslas – remti 

mažos apimties, priekrantės ir smulkiąją 

žvejybą; didinti laivyno saugą, darbo 

sąlygas ir sveikatą bei higieną laive; 

užtikrinti geresnes žinias apie žuvų 

išteklius; prisidėti prie mokslinių ir 

techninių gebėjimų stiprinimo mokslinių 

tyrimų ir plėtros srityje valstybių narių 

institucijose; taip pat, atsižvelgiant į 

žvejybos veiklos nestabilumą, numatyti 

kompensacijų ir paramos mechanizmus, 

kuriais būtų užtikrinamos žvejų pajamos;  

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/26 

Pakeitimas 26 

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

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

Bermejo, Javier Couso Permuy 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

2019 m. biudžetas. Trišalio dialogo įgaliojimai 

2018/2024(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

36 c dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  36c. ragina daugiau asignavimų skirti 

toms biudžeto eilutėms, pagal kurias 

teikiama parama atokiausiems regionams, 

padidinant pagal atokiausiems regionams 

ir saloms skirtą programą (POSEI) 

teikiamą finansavimą, pakeisti POSEI 

žuvininkystės programą ir sukurti POSEI 

transporto programą, kurios tikslas būtų 

kompensuoti dvigubą izoliaciją, nuo 

kurios kenčia daugelis atokiausių 

regionų; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/27 

Pakeitimas 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 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

2019 m. biudžetas. Trišalio dialogo įgaliojimai 

2018/2024(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

38 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  38a. smerkia veiksmus, kurių imamasi 

siekiant militarizuoti ES; apgailestauja 

dėl planų biudžeto išteklius nukreipti į 

tikslus, atspindinčius karinės jėgos, 

saugumo ir išorinio kišimosi maniją, kuri 

yra pagrindinė kelių šiuo metu vykstančių 

ginkluotų konfliktų priežastis, taip pat 

vienas iš migracijos srautus lemiančių 

veiksnių ir motyvas grobstyti išteklius 

besivystančiose šalyse;  

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/28 

Pakeitimas 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 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

2019 m. biudžetas. Trišalio dialogo įgaliojimai 

2018/2024(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

38 b dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  38b. nepritaria tęsiamoms pastangoms 

sukurti ES gynybos mokslinių tyrimų 

programą ir gynybos pramonės plėtros 

programą, skirtą gynybai ir ginklavimuisi 

(EDIDP), ir ES karinio pramoninio 

komplekso kūrimui; taip pat prieštarauja 

vidaus ir išorės saugumo sujungimui ir 

prekybos, vystymosi ir energetikos 

politikos subordinacijai BUSP ir (arba) 

BSGP; taigi pabrėžia, jog reikia, kad ES 

ir vėl būtų tiktai civilinis subjektas, 

skatinantis tokius prioritetus kaip skurdo 

panaikinimas ir darnaus vystymosi tikslų 

pasiekimas, taikus konfliktų sprendimas, 

ginklų kontrolė, įskaitant Sutarties dėl 

branduolinio ginklo neplatinimo (NPT) 

režimo taikymą ir pastangas siekti visiško 

branduolinio nusiginklavimo, ir sąžiningą 

prekybą bei subalansuotus ekonominius 

santykius; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/29 

Pakeitimas 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 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

2019 m. biudžetas. Trišalio dialogo įgaliojimai 

2018/2024(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

38 c dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  38c. pabrėžia, kad svarbu labiau remti 

politiką, kuria skatinama taika ir 

harmoningas tautų sambūvis visapusiškai 

laikantis JT Chartijos ir tarptautinės 

teisės principų;  

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/30 

Pakeitimas 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 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

2019 m. biudžetas. Trišalio dialogo įgaliojimai 

2018/2024(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

38 d dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  38d. ragina daugiau biudžeto 

asignavimų skirti veiksmingoms 

priemonėms, kuriomis siekiama pagerinti 

elgesį su atvykstančiais pabėgėliais ir 

migrantais ir geriau juos įtraukti į 

visuomenę; atmeta visas biudžeto 

priemones ir politiką, kuriomis skatinama 

ES sienų apsauga imantis tokių iniciatyvų 

kaip ES ir Turkijos susitarimas ir į jį 

panašūs susitarimai, taikomi 

Artimuosiuose Rytuose ir Afrikoje, 

vadinamųjų regioninių išsilaipinimo 

platformų kūrimas ir FRONTEX bei jos 

įgaliojimų sustiprinimas; taip pat atmeta 

visas biudžeto priemones, skirtas 

ginklavimosi lenktynėms skatinti arba 

tarptautiniams santykiams militarizuoti, 

kaip siūlo ES; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/31 

Pakeitimas 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 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

2019 m. biudžetas. Trišalio dialogo įgaliojimai 

2018/2024(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

38 e dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  38e. tvirtina, kad ES biudžetas gali ir 

turėtų būti naudojamas siekiant skatinti 

nusiginklavimą, įskaitant branduolinį 

nusiginklavimą, ir dar kartą pakartoja, 

kad ES valstybės narės turėtų teikti 

pirmenybę taikos skatinimui; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/32 

Pakeitimas 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 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

2019 m. biudžetas. Trišalio dialogo įgaliojimai 

2018/2024(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

58 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  58a. pabrėžia būtinybę padidinti 

vertimo raštu ir žodžiu finansavimą 

pakeičiant pastarųjų metų tendenciją, 

siekiant veiksmingai apsaugoti 

daugiakalbystės principą; primygtinai 

pabrėžia, kad reikia didinti vertėjų raštu ir 

žodžiu skaičių integruojant nuolatinius 

etatus užimančius laisvai samdomus ir 

išorės darbuotojus ir padarant juos 

nuolatiniais Europos Parlamento 

darbuotojais; pabrėžia, kad reikia skubiai 

patenkinti darbuotojų, visų pirma vertėjų 

žodžiu, reikalavimus; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/33 

Pakeitimas 33 

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

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Barbara Spinelli 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

2019 m. biudžetas. Trišalio dialogo įgaliojimai 

2018/2024(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

7 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

7. pažymi įsipareigojimą, susijusį su 

atnaujinta ES gynybos darbotvarke (per 

susitarimą dėl Europos gynybos pramonės 

plėtros programos (EGPPP), kuri būtų 

pirmasis etapas kuriant Europos gynybos 

fondą); mano, kad šis bendras 

įsipareigojimas padės siekti masto 

ekonomijos ir didesnio koordinavimo tarp 

valstybių narių ir įmonių, ir tai leis ES 

išlaikyti savo strateginę autonomiją bei 

tapti tikra pasauline veikėja; 

7. visais aspektais priešinasi 

precedento neturinčiam ES 

militarizavimui, ypač per susitarimą dėl 

Europos gynybos pramonės plėtros 

programos (EGPPP), kuri būtų pirmasis 

etapas kuriant Europos gynybos fondą; 

primena, kad pagal Europos Sąjungos 

sutarties (ES sutarties) 41 straipsnio 

2 dalį draudžiama iš Sąjungos biudžeto 

finansuoti „išlaidas, kurios atsiranda dėl 

karinio arba gynybinio pobūdžio 

operacijų“; ragina nusiginkluoti, spręsti 

konfliktus ir skatinti taiką ir stabilumą;  

Or. en 

 

 


