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2.7.2018 A8-0247/24 

Pozmeňujúci návrh  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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Rozpočet na rok 2019 – mandát na trialóg 

2018/2024(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 36 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 36a. potvrdzuje potrebu 

poľnohospodárskej politiky zameranej 

na: bezpečnosť potravín a sebestačnosť, 

zachovanie vidieckeho obyvateľstva a 

zamestnanosti, trvalo udržateľný rozvoj v 

oblastiach životného prostredia, 

poľnohospodárstva a lesného 

hospodárstva a poskytovanie zdravých, 

vysoko kvalitných a cenovo dostupných 

potravinových výrobkov za spravodlivé 

ceny; poukazuje na to, že požiadavky 

týkajúce sa potravín a zdravia sa zvýšili, 

rovnako ako potreba podporovať prechod 

poľnohospodárov na ekologickejšie 

poľnohospodárske postupy a bojovať 

proti zmene klímy; zdôrazňuje, že treba 

podporovať istotu príjmov 

poľnohospodárov a posilniť prepojenie 

medzi SPP a poskytovaním verejných 

statkov; odmieta všetky pokusy o spätné 

prevádzanie nákladov SPP na 

vnútroštátnu úroveň a zdôrazňuje, že sú 

potrebné mechanizmy na verejnú 

reguláciu výroby a trhov s cieľom 

zabezpečiť spravodlivé výrobné ceny a 

stabilný a spravodlivý príjem pre 

poľnohospodárov;  

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/25 

Pozmeňujúci návrh  25 

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

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

Bermejo, Javier Couso Permuy 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Rozpočet na rok 2019 – Mandát na trialóg 

2018/2024(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 36 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  36b. vyzýva na zvýšenie zdrojov pre 

Európsky námorný a rybársky fond, 

ktorého hlavným cieľom je: podpora 

maloobjemového, pobrežného a 

tradičného rybolovu, zlepšenie 

bezpečnosti flotíl, pracovných podmienok, 

zdravia a hygieny na palube, zabezpečenie 

lepších znalostí o populáciách rýb, 

prispievanie k budovaniu vedeckého a 

technického rozvoja prostredníctvom 

výskumu a vývoja v inštitúciách členských 

štátov a vzhľadom na nestabilitu 

rybolovných činností zabezpečenie 

kompenzačných a podporných 

mechanizmov, ktoré zabezpečia príjem 

rybárov;  

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/26 

Pozmeňujúci návrh  26 

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

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

Bermejo, Javier Couso Permuy 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Rozpočet na rok 2019 – Mandát na trialóg 

2018/2024(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 36 c (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  36c. vyzýva na posilnenie rozpočtových 

riadkov podporujúcich najvzdialenejšie 

regióny navýšením prostriedkov 

poskytovaných z programov osobitných 

alternatív pre odľahlosť a ostrovný 

charakter (POSEI), nahradením 

programu POSEI pre rybné hospodárstvo 

a vytvorením programu POSEI pre 

dopravu zameraného na kompenzáciu 

dvojitého ostrovného charakteru v prípade 

mnohých najvzdialenejších regiónov; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/27 

Pozmeňujúci návrh  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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Rozpočet na rok 2019 – Mandát na trialóg 

2018/2024(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 38 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  38a. odsudzuje opatrenia smerujúce k 

ďalšej militarizácii EÚ; odsudzuje plány 

na nasmerovanie rozpočtových 

prostriedkov na ciele, ktoré sú prejavom 

posadnutosti vojenskou mocou, obranou a 

vonkajším zasahovaním, čo je príčinou 

mnohých súčasných ozbrojených 

konfliktov, ako aj faktorom vedúcim k 

migračným tokom a dôvodom plienenia 

zdrojov v rozvojových krajinách;  

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/28 

Pozmeňujúci návrh  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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Rozpočet na rok 2019 – Mandát na trialóg 

2018/2024(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 38 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  38b. namieta proti pokračujúcemu 

úsiliu o zriadenie programu EÚ pre 

výskum v oblasti obrany a programu 

rozvoja obranného priemyslu a proti 

zriadeniu vojenského priemyselného 

komplexu EÚ; ďalej nesúhlasí so 

zlúčením vnútornej a vonkajšej 

bezpečnosti a s podriadením politík 

obchodu, rozvoja a energetickej politiky 

pod SZBP/SBOP; v tejto súvislosti 

zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa EÚ 

stala opäť striktne civilným aktérom, 

ktorý podporuje priority, akými sú 

odstránenie chudoby a dosiahnutie cieľov 

trvalo udržateľného rozvoja, mierové 

riešenie konfliktov, kontrola zbraní – 

vrátane udržiavania režimu NPT a snahy 

o dosiahnutie celkového jadrového 

odzbrojenia – a spravodlivý obchod a 

vyvážené hospodárske vzťahy; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/29 

Pozmeňujúci návrh  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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Rozpočet na rok 2019 – Mandát na trialóg 

2018/2024(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 38 c (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  38c. zdôrazňuje, že je dôležité posilniť 

podporu politík, ktoré presadzujú mier a 

spolužitie medzi národmi, a to v plnom 

súlade so zásadami Charty Organizácie 

Spojených národov a medzinárodného 

práva;  

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/30 

Pozmeňujúci návrh  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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Rozpočet na rok 2019 – Mandát na trialóg 

2018/2024(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 38 d (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  38d. požaduje vyčlenenie vyšších 

rozpočtových prostriedkov na účinné 

opatrenia na zlepšenie zaobchádzania s 

utečencami a migrantmi po príchode a ich 

sociálneho začleňovania; odmieta všetky 

rozpočtové opatrenia a politiky 

podporujúce externalizáciu hraníc EÚ 

prostredníctvom takých iniciatív, ako je 

dohoda medzi EÚ a Tureckom a jej 

obmeny na Blízkom východe a v Afrike, 

vytváranie tzv. regionálnych platforiem 

vylodenia a posilnenie agentúry Frontex a 

jej mandátu; odmieta tiež všetky 

rozpočtové opatrenia slúžiace na podporu 

pretekov v zbrojení alebo militarizáciu 

medzinárodných vzťahov, ako to navrhuje 

EÚ; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/31 

Pozmeňujúci návrh  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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Rozpočet na rok 2019 – Mandát na trialóg 

2018/2024(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 38 e (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  38e. zdôrazňuje, že rozpočet EÚ by sa 

mohol a mal používať na podporu 

odzbrojenia vrátane jadrového 

odzbrojenia, a pripomína, že členské štáty 

by mali uprednostňovať podporu mieru; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/32 

Pozmeňujúci návrh  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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Rozpočet na rok 2019 – Mandát na trialóg 

2018/2024(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 58 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  58a. zdôrazňuje potrebu zvýšiť 

finančných prostriedkov na preklad a 

tlmočenie, a tak zvrátiť trend posledných 

rokov, s cieľom účinne zabezpečiť zásadu 

viacjazyčnosti; trvá na tom, že je potrebné 

zvýšiť počet prekladateľov a tlmočníkov 

prijatím nezávislých prekladateľov a 

externých pracovníkov na trvalých 

pracovných pozíciách do trvalého 

pracovného pomeru v Európskom 

parlamente; zdôrazňuje naliehavú 

potrebu reagovať na požiadavky 

zamestnancov, najmä tlmočníkov; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/33 

Pozmeňujúci návrh  33 

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

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Barbara Spinelli 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Rozpočet na rok 2019 – Mandát na trialóg 

2018/2024(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

7. berie na vedomie záväzok obnoviť 

program EÚ v oblasti obrany, najmä 

prostredníctvom dohody o Programe 

rozvoja európskeho obranného priemyslu 

(EDIDP), a to v rámci prvej fázy 

fungovania Európskeho obranného fondu; 

domnieva sa, že tento spoločný záväzok 

prispeje k dosiahnutiu úspor z rozsahu 

a k lepšej koordinácii medzi členskými 

štátmi a podnikmi, čo umožní EÚ udržať 

si svoju strategickú autonómiu a stať sa 

skutočným svetovým hráčom; 

7. v nijakom prípade nesúhlasí 

s bezprecedentnou militarizáciou EÚ, 

najmä prostredníctvom dohody o Programe 

rozvoja európskeho obranného priemyslu 

(EDIDP), a to v rámci prvej fázy 

fungovania Európskeho obranného fondu; 

pripomína, že v článku 41 ods. 2 Zmluvy 

o Európskej únii sa zakazuje účtovanie 

prevádzkových výdavkov vyplývajúcich 
z operácií s vojenskými alebo obrannými 

dôsledkami na ťarchu rozpočtu EÚ; 

vyzýva na odzbrojenie, riešenie konfliktov 

a podporu mieru a stability;  

Or. en 

 

 


