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2.7.2018 A8-0247/24 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Bugetul pe 2019 - mandatul pentru trilog 

2018/2024(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 36 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  36a. afirmă necesitatea unei politici 

agricole axate pe: securitatea și 

autonomia alimentară; prezervarea 

populațiilor rurale și ocuparea forței de 

muncă; dezvoltarea durabilă în domeniile 

mediului, agriculturii și silviculturii; 

precum și furnizarea de alimente 

sănătoase, de bună calitate și accesibile, 

la prețuri echitabile; evidențiază că 

necesitățile alimentare și sanitare au 

crescut, la fel ca și necesitatea de a 

sprijini tranziția fermierilor spre practici 

agricole ecologice și de a combate 

schimbările climatice; subliniază nevoia 

de a sprijini securitatea veniturilor 

fermierilor și de a consolida legătura 

dintre PAC și furnizarea de bunuri 

publice; respinge orice încercare de a 

renaționaliza costurile aferente PAC și 

subliniază că este nevoie de mecanisme 

prin care să se asigure reglementarea 

publică a producției și a piețelor, cu 

scopul de a asigura prețuri echitabile 

pentru producători și un venit stabil și 

echitabil pentru fermieri;  

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/25 

Amendamentul  25 

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

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

Bermejo, Javier Couso Permuy 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Bugetul pe 2019 - mandatul pentru trilog 

2018/2024(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 36 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  36b. solicită o creștere a resurselor 

alocate Fondului european pentru pescuit 

și afaceri maritime, al cărui scop 

principal îl reprezintă: sprijinirea 

activităților de pescuit la scară mică, de 

coastă și artizanale; îmbunătățirea 

siguranței flotei, a condițiilor de muncă, a 

sănătății și a condițiilor de igienă la bord; 

asigurarea unei mai bune cunoașteri a 

stocurilor de pește; contribuția la 

consolidarea capacităților tehnice și 

științifice prin cercetarea și dezvoltarea 

desfășurată la instituțiile din statele 

membre; și, având în vedere instabilitatea 

activităților de pescuit, furnizarea de 

mecanisme de compensare și de sprijinire 

care să asigure veniturile pescarilor;  

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/26 

Amendamentul  26 

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

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

Bermejo, Javier Couso Permuy 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Bugetul pe 2019 - mandatul pentru trilog 

2018/2024(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 36 c (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  36c. solicită ca liniile bugetare care 

sprijină regiunile ultraperiferice să fie 

consolidate prin creșterea finanțării 

furnizate în cadrul Programului de 

opțiuni specifice pentru zonele 

îndepărtate și insulare (POSEI), prin 

înlocuirea sistemului POSEI-Pescuit și 

prin crearea unui sistem POSEI-

Transport care să vizeze compensarea 

insularității duale ce afectează 

majoritatea regiunilor ultraperiferice; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/27 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Bugetul pe 2019 - mandatul pentru trilog 

2018/2024(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 38 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  38a. condamnă măsurile luate în 

direcția militarizării suplimentare a UE; 

deplânge planurile de a canaliza resursele 

bugetare înspre obiective ce reflectă o 

obsesie față de puterea militară, securitate 

și ingerințele externe, care reprezintă 

cauzele profunde ale mai multor conflicte 

armate actuale, un factor al fluxurilor de 

migrație și un motiv pentru jefuirea 

resurselor în țările în curs de dezvoltare;  

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/28 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Bugetul pe 2019 - mandatul pentru trilog 

2018/2024(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 38 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  38b. se opune eforturilor în curs de 

creare a unui program european de 

cercetare în domeniul apărării și a unui 

program de dezvoltare industrială în 

domeniul apărării și armamentului 

(EDIDP), precum și instituirii unui 

complex industrial militar european; se 

opune, de asemenea, fuzionării aspectelor 

de securitate internă și externă și 

subordonării politicilor comerciale, în 

materie de dezvoltare și energetice din 

cadrul PESC/PSAC; evidențiază, în acest 

sens, necesitatea ca UE să devină, din 

nou, un actor strict civil ce promovează 

priorități cum ar fi eradicarea sărăciei și 

realizarea obiectivelor de dezvoltare 

durabilă, soluționarea pașnică a 

conflictelor, controlul armelor – inclusiv 

menținerea regimului TNP și eforturile de 

dezarmare nucleară totală – precum și 

comerțul echitabil și relațiile economice 

echilibrate; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/29 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Bugetul pe 2019 - mandatul pentru trilog 

2018/2024(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 38 c (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  38c. subliniază că este important să se 

consolideze sprijinul acordat politicilor de 

promovare a păcii și a conviețuirii 

armonioase a popoarelor, cu respectarea 

deplină a principiilor Cartei Organizației 

Națiunilor Unite și a dreptului 

internațional;  

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/30 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Bugetul pe 2019 - mandatul pentru trilog 

2018/2024(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 38 d (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  38d. solicită să fie alocate mai multe 

credite bugetare pentru măsuri eficiente 

care să îmbunătățească tratamentul 

acordat și incluziunea socială a 

refugiaților și a migranților în momentul 

sosirii; respinge toate măsurile bugetare și 

politicile de promovare a externalizării 

frontierelor UE prin intermediul unor 

inițiative precum acordul UE-Turcia și 

replicarea acestuia în Orientul Mijlociu și 

în Africa, crearea de așa-numite 

„platforme regionale de debarcare” sau 

consolidarea Frontex și a mandatului 

său; respinge și toate măsurile bugetare 

care servesc să încurajeze cursa 

înarmărilor sau militarizarea relațiilor 

internaționale, în forma propusă de UE; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/31 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Bugetul pe 2019 - mandatul pentru trilog 

2018/2024(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 38 e (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  38e. afirmă că bugetul UE poate și ar 

trebui să fie utilizat pentru a încuraja 

dezarmarea, inclusiv dezarmarea 

nucleară, și reiterează faptul că statele 

membre ar trebui să acorde prioritate 

promovării păcii; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/32 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Bugetul pe 2019 - mandatul pentru trilog 

2018/2024(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 58 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  58a. subliniază necesitatea de a majora 

fondurile alocate traducerii și 

interpretării, inversând tendința din 

ultimii ani, pentru a garanta, în mod 

eficace, principiul multilingvismului; 

insistă asupra necesității de a spori 

numărul traducătorilor și al interpreților 

prin integrarea lucrătorilor independenți 

și externi pentru a ocupa posturi 

permanente ca membri ai personalului 

permanent al Parlamentului European; 

subliniază nevoia urgentă de a răspunde 

solicitărilor personalului, în special ale 

interpreților; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/33 

Amendamentul  33 

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

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Barbara Spinelli 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Bugetul pe 2019 - mandatul pentru trilog 

2018/2024(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

7. ia act de angajamentul pentru o 

agendă reînnoită a UE în domeniul 

apărării, în special prin acordul privind 

Programul european de dezvoltare 

industrială în domeniul apărării (EDIDP), 

ca o primă etapă a punerii în aplicare a 

Fondului european de apărare; consideră 

că acest angajament comun va contribui 

la realizarea de economii de scară și la o 

mai bună coordonare între statele 

membre și întreprinderi, permițând UE să 

își păstreze autonomia strategică și să 

devină un veritabil actor pe scena 

mondială; 

7. se opune în toate privințele 

militarizării fără precedent a UE, în 

special prin acordul privind Programul 

european de dezvoltare industrială în 

domeniul apărării (EDIDP), ca o primă 

etapă a punerii în aplicare a Fondului 

european de apărare; reamintește că 

articolul 41 alineatul (2) din Tratatul 

privind Uniunea Europeană (TUE) 

interzice ca cheltuielile „legate de 

operațiile având implicații militare sau 

din domeniul apărării” să fie acoperite de 

bugetul UE; îndeamnă la dezarmare, la 

soluționarea conflictelor și la promovarea 

păcii și a stabilității;  

Or. en 

 

 


