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18.10.2018 A8-0313/54 

Pozměňovací návrh  54 

Marco Zanni, André Elissen 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rok 2019 – všechny oddíly 

2018/2046(BUD) 

 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. upozorňuje na to, že s výhledem na 

vystoupení Spojeného království z Unie 

potřebuje Unie nezbytné finanční 

prostředky na to, aby naplnila očekávání 

občanů, aby byla schopna účinně plnit 

četné výše uvedené prioritní úkoly a 

zvládnout výzvy, kterým čelí, a aby 

zlepšovala každodenní život svých občanů; 

2. upozorňuje na skutečnost, že 

členské státy i nadále čelí četným výzvám, 

a je přesvědčen o tom, že občané Unie od 

rozpočtu Unie očekávají, že bude 

účinnější, transparentnější, založený na 

výkonnosti a že bude obsahovat konkrétní 

snížení administrativních výdajů i výdajů, 

které představují plýtvání penězi; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/55 

Pozměňovací návrh  55 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rok 2019 – všechny oddíly 

2018/2046(BUD) 

 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. zdůrazňuje, že prostředky z okruhu 

3 byly v posledních letech uvolňovány 

převážně za účelem řešení migrační a 

uprchlické výzvy a že by tato opatření měla 

pokračovat a měla by být posílena natolik 

a tak dlouho, jak bude nutné; vyzývá 

Komisi, aby aktivně sledovala, zda je výše 

přídělů finančních prostředků v okruhu 3 

odpovídající, a plně využívala veškeré 

dostupné nástroje k tomu, aby včas 

reagovala na případné nepředvídané 

události, které by mohly vyžadovat 

dodatečné finanční prostředky v oblasti 

migrace, a zvláštní pozornost při tom 

věnovala případu ostrovních regionů 

spadajících do působnosti článku 174 

Smlouvy o fungování Evropské unie; 

rozhodl se zvýšit prostředky pro Azylový, 

migrační a integrační fond (AMIF), aby 

bylo možno plně pokrýt potřeby Unie v 

oblasti migrace, zejména podporovat 

členské státy při zlepšování podmínek 

přijímání, integračních opatření a 

postupů pro žadatele o azyl a migranty a 

při prohlubování solidarity a sdílení 

odpovědnosti mezi členskými státy a 

zdokonalování spravedlivých a účinných 

návratových strategií; znovu konstatuje, 

že strop okruhu 3 je nedostatečný k tomu, 

aby bylo možno poskytnout odpovídající 

finanční prostředky na vnitřní dimenzi 

těchto priorit a na jiné prioritní programy, 

8. zdůrazňuje, že prostředky z okruhu 

3 byly v posledních letech uvolňovány 

převážně za účelem řešení migrační a 

uprchlické krize, aniž by bylo dosaženo 

podstatných výsledků; 
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například v oblastech zdravotnictví, 

bezpečnosti potravin, bezpečnosti, 

spravedlnosti, občanství a kultury; 

domnívá se, že místní orgány ochotné 

podpořit program Unie pro znovuusídlení 

by měly být ještě více podporovány 

prostřednictvím složky přímého řízení ve 

fondu AMIF; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/56 

Pozměňovací návrh  56 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rok 2019 – všechny oddíly 

2018/2046(BUD) 

 

Návrh usnesení 

Bod 23 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

23. vítá závazek k obnovení agendy 

Unie v oblasti obrany, zejména 

prostřednictvím dohody o Evropském 

programu rozvoje obranného průmyslu; 

vyjadřuje svůj záměr věnovat zvláštní 

pozornost tomu, aby Komise naplňovala 

dohody, k nimž se podařilo dospět ve věci 

Evropského programu rozvoje obranného 

průmyslu a Evropského sboru solidarity a 

které by měly být uvedeny v návrhu na 

změnu, který by měla Komise předložit v 

říjnu 2018; 

vypouští se 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/57 

Pozměňovací návrh  57 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rok 2019 – všechny oddíly 

2018/2046(BUD) 

 

Návrh usnesení 

Bod 41 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

41. upozorňuje na klíčovou roli, 

kterou sehrávají agentury Unie v oblasti 

spravedlnosti a vnitřních věcí při 

prohlubování spolupráce členských států 

při řešení problémů, které znepokojují 

občany Unie; rozhodl se zvýšit rozpočtové 

prostředky a stav zaměstnanců agentur 

EUROPOL, CEPOL, eu-LISA, Eurojust a 

úřadu EPPO; 

vypouští se 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/58 

Pozměňovací návrh  58 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rok 2019 – všechny oddíly 

2018/2046(BUD) 

 

Návrh usnesení 

Bod 45 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

45. připomíná svou podporu 

programům v oblasti práv, rovnosti, 

občanství a spravedlnosti; rozhodl se 

zvýšit prostředky na závazky pro nástroje, 

které mají zajistit nediskriminaci a 

rovnost obecně, konkrétně pro program 

Daphne, a snaží se bojovat proti násilí na 

základě pohlaví a prosazovat práva žen a 

osob LGBTQI+; 

vypouští se 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/59 

Pozměňovací návrh  59 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rok 2019 – všechny oddíly 

2018/2046(BUD) 

 

Návrh usnesení 

Bod 57 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

57. v souladu se zásadou podmíněnosti 

podporuje snížení částky přidělené 

Turecku ve všech rozpočtových položkách 

s ohledem na to, že v zemi se stále 

zhoršuje situace, pokud jde o právní stát, 

demokracii a lidská práva; současně 

pokládá za nutné dále posílit přímou 

podporu občanské společnosti a také 

mezilidských kontaktů; 

57. zdůrazňuje, že je nutné zastavit 

poskytování jakýchkoli finančních 

prostředků Turecku, neboť tato země 

nedodržuje víceré základní zásady v 

oblasti svobody a demokracie; 

Or. en 

 


