
 

AM\1166504BG.docx  PE624.170v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

18.10.2018 A8-0313/54 

Изменение  54 

Марко Дзани, Андре Елисен 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0313/2018 

Даниеле Виоти 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година – всички раздели 

2018/2046(BUD) 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 2 

 
Предложение за резолюция Изменение 

2. подчертава, че преди 

оттеглянето на Обединеното 

кралство от Съюза последният се 

нуждае от необходимите финансови 

средства, за да отговори на 

очакванията на гражданите, за да 

може ефективно да се справя с 

посочените по-горе многобройни 

приоритети и предизвикателства, 

пред които се изправя, и за да подобри 

ежедневния живот на своите 

граждани; 

2. подчертава, че държавите 

членки продължават да се сблъскват 

с множество предизвикателства и 

изразява убеждението си, че 

гражданите на Съюза очакват 

бюджетът на Съюза да бъде по-

ефикасен, прозрачен и основан на 

постигнатите резултати и да 

предвижда конкретни намаления на 

административните разходи и 

разхищението на средства; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

18.10.2018 A8-0313/55 

Изменение  55 

Марко Дзани, Андре Елисен, Станислав Жултек 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0313/2018 

Даниеле Виоти 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година – всички раздели 

2018/2046(BUD) 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 

 
Предложение за резолюция Изменение 

8. подчертава, че през последните 

години функция 3 често беше 

мобилизирана с оглед на 

предизвикателството във връзка с 

миграцията и бежанците и че 

подобни действия следва да 

продължат да се изпълняват и да 

бъдат укрепени в необходимата 

степен и за необходимия срок; 

призовава Комисията да следи 

активно доколко адекватни по размер 

са бюджетните кредити, 

разпределени в рамките на функция 3, 

и да използва пълноценно всички 

налични инструменти, за да 

предприема своевременно действия в 

отговор на непредвидени събития, за 

които може да е необходимо 

допълнително финансиране в 

областта на миграцията, отделяйки 

специално внимание на островните 

региони, които попадат в обхвата на 

член 174 от Договора за 

функционирането на Европейския 

съюз; взема решение да подсили фонд 

„Убежище, миграция и интеграция“ с 

цел пълно покриване на 

потребностите на Съюза в областта 

на миграцията, и по-специално за 

оказване на подкрепа на държавите 

членки при подобряването на 

условията за прием, 

8. подчертава, че през последните 

години функция 3 често беше 

мобилизирана във връзка с кризата с 

миграцията и бежанците без значими 

резултати; 
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усъвършенстването на мерките и 

практиките за интеграция за лицата, 

търсещи убежище, и за мигрантите, 

увеличаването на солидарността и 

споделянето на отговорност между 

държавите членки и укрепването на 

справедливите и ефективни 

стратегии за връщане; отбелязва 

отново, че таванът на функция 3 е 

извънредно недостатъчен, за да се 

осигури подходящо финансиране за 

вътрешното измерение на тези 

приоритети, както и за други 

приоритетни програми, например в 

областта на здравеопазването, 

безопасността на храните, 

сигурността, правосъдието, 

гражданството и културата; счита, 

че желанието на местните органи да 

подкрепят програмата на Съюза за 

презаселване следва да бъде 

допълнително подпомогнато чрез 

направлението за пряко управление на 

фонд „Убежище, миграция и 

интеграция“ (ФУМИ); 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/56 

Изменение  56 

Андре Елисен, Станислав Жултек 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0313/2018 

Даниеле Виоти 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година – всички раздели 

2018/2046(BUD) 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 23 

 
Предложение за резолюция Изменение 

23. приветства ангажимента за 

обновен дневен ред на Съюза в 

областта на отбраната, по-точно 

чрез споразумението относно 

Европейската програма за 

промишлено развитие в областта на 

отбраната; изразява намерението си 

да отдели специално внимание на 

изпълнението от страна на 

Комисията на споразуменията, 

постигнати във връзка с 

Европейската програма за 

промишлено развитие в областта на 

отбраната и Европейския корпус за 

солидарност, които следва да бъдат 

включени в писмото за внасяне на 

корекции, което ще бъде изготвено от 

Комисията през октомври 2018 г.; 

заличава се 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/57 

Изменение  57 

Андре Елисен, Станислав Жултек 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0313/2018 

Даниеле Виоти 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година – всички раздели 

2018/2046(BUD) 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 41 

 
Предложение за резолюция Изменение 

41. посочва важната роля на 

агенциите на Съюза в областта на 

правосъдието и вътрешните работи 

за задълбочаване на 

сътрудничеството между държавите 

членки във връзка с въпросите, будещи 

загриженост у гражданите на Съюза; 

взема решение да увеличи 

бюджетните кредити и персонала на 

Европол, CEPOL, eu-LISA, Евроюст и 

Европейската прокуратура; 

заличава се 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/58 

Изменение  58 

Андре Елисен, Станислав Жултек 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0313/2018 

Даниеле Виоти 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година – всички раздели 

2018/2046(BUD) 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 45 

 
Предложение за резолюция Изменение 

45. припомня своята подкрепа за 

програмите за права на човека, 

равенство, гражданство и 

правосъдие; взема решение да увеличи 

бюджетните кредити за поети 

задължения за инструменти с 

дейност в областта на 

недопускането на дискриминация и 

равенството по принцип, и по-

специално програмата „Дафне“, 

както и за борба с основаното на пола 

насилие и за прилагане на правата на 

жените и на лесбийките, гейовете, 

бисексуалните, транссексуалните, 

куиър и интерсексуалните лица; 

заличава се 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/59 

Изменение  59 

Марко Дзани, Андре Елисен, Станислав Жултек 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0313/2018 

Даниеле Виоти 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година – всички раздели 

2018/2046(BUD) 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 57 

 
Предложение за резолюция Изменение 

57. подкрепя, в съответствие с 

принципа на обвързаност с условия, 

намаляване на размера на 

бюджетните кредити, разпределени 
за Турция, по всички бюджетни редове 

с оглед на продължаващото 

отстъпление по отношение на 

зачитането на принципите на 

правовата държава, демокрацията и 

правата на човека; счита 

същевременно, че е необходимо да се 

увеличи допълнително прякото 

подпомагане на гражданското 

общество, както и контактите 

между хората; 

57. подчертава необходимостта 

от спиране на всякакво финансиране 

за Турция, държава, която не зачита 

някои от основните принципи на 

свободата и демокрацията; 

Or. en 

 


