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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

18.10.2018 A8-0313/2 

Pozměňovací návrh  2 

Marco Valli, Giulia Moi, Rolandas Paksas, Laura Agea 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rok 2019 – všechny oddíly 

2018/2046(BUD) 

 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. zdůrazňuje, že čtení rozpočtu na 

rok 2019 v Parlamentu plně zohledňuje 

politické priority, které Parlament přijal 

převážnou většinou hlasů ve svých výše 

uvedených usneseních ze dne 15. března 

2018 o obecných pokynech a ze dne 5. 

července 2018 o mandátu pro třístranná 

jednání; připomíná, že jádrem těchto 

priorit je: udržitelný růst, inovace, 

konkurenceschopnost, bezpečnost, řešení 

hlavních příčin vlny uprchlíků a 

migračních toků, zvládání toků uprchlíků a 

migrantů, boj proti změně klimatu a 

přechod na energii z obnovitelných zdrojů 

a migrace, a zvláštní pozornost má být 

věnována mladým lidem; 

1. připomíná, že jádrem priorit pro 

rozpočet EU by mělo být: udržitelný růst, 

inovace, konkurenceschopnost, bezpečnost, 

řešení hlavních příčin vlny uprchlíků a 

migračních toků, zvládání toků uprchlíků a 

migrantů, boj proti změně klimatu a 

přechod na energii z obnovitelných zdrojů 

a migrace, zvláštní pozornost věnovaná 

mladým lidem a boj proti chudobě; 

Or. en 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

18.10.2018 A8-0313/3 

Pozměňovací návrh  3 

Marco Valli, Giulia Moi, Rolandas Paksas 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rok 2019 – všechny oddíly 

2018/2046(BUD) 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 2a. vyzývá ke skutečnému přezkumu 

vynaložených prostředků, aby bylo 

dosaženo co největších úspor u projektů, 

které dosud neprokázaly žádnou přidanou 

hodnotu; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/4 

Pozměňovací návrh  4 

Marco Valli, Laura Agea, Giulia Moi, Rolandas Paksas 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rok 2019 – všechny oddíly 

2018/2046(BUD) 

 

Návrh usnesení 

Bod 5 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 5a. připomíná, že je nezbytné usilovně 

bojovat proti chudobě, a zdůrazňuje 

význam poskytnutí dostatečných zdrojů na 

EFS s cílem umožnit členským státům 

uplatňovat systémy minimálního příjmu, 

které představují účinné opatření proti 

chudobě; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/5 

Pozměňovací návrh  5 

Marco Valli, Giulia Moi 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rok 2019 – všechny oddíly 

2018/2046(BUD) 

 

Návrh usnesení 

Bod 8 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 8a. připomíná, že je nezbytné zajistit 

solidaritu a spravedlivé rozdělení 

odpovědnosti mezi členskými státy, 

zejména v rámci přezkumu dublinského 

nařízení; lituje, že dosud neexistuje 

efektivní systém pro přerozdělování 

uprchlíků, což vede k nerovnoměrnému 

zatížení některých členských států; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/6 

Pozměňovací návrh  6 

Marco Valli, Laura Agea, Giulia Moi, Rolandas Paksas 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rok 2019 – všechny oddíly 

2018/2046(BUD) 

 

Návrh usnesení 

Bod 24 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 24a. zdůrazňuje, že je nezbytné 

přijmout důrazná opatření proti chudobě 

ve všech členských státech: posiluje proto 

EFS s cílem umožnit členským státům 

uplatňovat systémy minimálního příjmu; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/7 

Pozměňovací návrh  7 

Marco Valli, Giulia Moi 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rok 2019 – všechny oddíly 

2018/2046(BUD) 

 

Návrh usnesení 

Bod 61 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

61. domnívá se, že škrty Rady jsou 

neodůvodněné a neodrážejí skutečné 

potřeby; obnovuje proto NR 2019 u všech 

správních výdajů Komise, včetně 

správních výdajů a výdajů na podporu 

výzkumu v okruzích 1 až 4; 

61. vítá opakovaný postup Rady 

spočívající ve škrtech v okruhu 5 a 

zdůrazňuje, že všechny správní výdaje 

související s orgány Unie by měly být 

maximálně sníženy, aby se dosáhlo úspor 

a zabránilo plýtvání prostředky daňových 

poplatníků; žádá o opětovné projednání 

stávajících nájemních smluv orgánů Unie 

s cílem snížit nájem; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/8 

Pozměňovací návrh  8 

Marco Valli, Giulia Moi 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rok 2019 – všechny oddíly 

2018/2046(BUD) 

 

Návrh usnesení 

Bod 61 a (nový) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 61a. domnívá se, že je možné dosáhnout 

úspor v souvislosti s odchodným pro 

komisaře, což by občanům Unie vyslalo 

signál solidarity, a přesunout tyto 

prostředky na iniciativy a programy ve 

prospěch daňových poplatníků; 

Or. en 

 


