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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 

18.10.2018 A8-0313/54 

Τροπολογία  54 

Marco Zanni, André Elissen 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2019 - όλα τα τμήματα 

2018/2046(BUD) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

2. επισημαίνει ότι, ενόψει της 

αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου 

από την Ένωση, η Ένωση χρειάζεται 

τους απαραίτητους χρηματοδοτικούς 

πόρους για να ανταποκριθεί στις 

προσδοκίες των πολιτών και να μπορέσει 

να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις 

πολυάριθμες προαναφερόμενες 

προτεραιότητες και προκλήσεις που 

αντιμετωπίζει και να βελτιώσει την 

καθημερινή ζωή των πολιτών της· 

2. επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη 

εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν 

πολυάριθμες προκλήσεις και είναι 

πεπεισμένο ότι οι πολίτες της Ένωσης 

αναμένουν να είναι ο προϋπολογισμός της 

Ένωσης πιο αποδοτικός, διαφανής, 

βασιζόμενος στις επιδόσεις και με 

συγκεκριμένες μειώσεις των διοικητικών 

δαπανών και της σπατάλης χρημάτων· 

Or. en 



 

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

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 
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Τροπολογία  55 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2019 - όλα τα τμήματα 

2018/2046(BUD) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

8. υπογραμμίζει ότι ο τομέας 3 έχει 

κινητοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό κατά τα 

τελευταία έτη προκειμένου να 

αντιμετωπιστεί η μεταναστευτική και 

προσφυγική πρόκληση, και ότι οι δράσεις 

αυτές θα πρέπει να συνεχιστούν για όσο 

διάστημα χρειάζεται· καλεί την Επιτροπή 

να παρακολουθεί ενεργά την επάρκεια 

των πιστώσεων στο πλαίσιο του τομέα 3 

και να κάνει πλήρη χρήση όλων των 

διαθέσιμων μέσων για την έγκαιρη 

αντιμετώπιση οποιουδήποτε 

απρόβλεπτου γεγονότος για το οποίο 

ενδέχεται χρειαστεί πρόσθετη 

χρηματοδότηση στον τομέα της 

μετανάστευσης, αποδίδοντας ιδιαίτερη 

προσοχή στην περίπτωση των 

νησιωτικών περιοχών που εμπίπτουν στο 

πεδίο εφαρμογής του άρθρου 174 της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης· αποφασίζει να 

ενισχύσει το Ταμείο Ασύλου, 

Μετανάστευσης και Ένταξης για να 

καλύψει πλήρως τις ανάγκες της Ένωσης 

στον τομέα της μετανάστευσης, και 

κυρίως για να στηρίξει τα κράτη μέλη 

ώστε να βελτιώσουν τις συνθήκες 

υποδοχής, τα μέτρα και τις πρακτικές 

ένταξης για τους αιτούντες άσυλο και 

τους μετανάστες, καθώς και για να 

ενισχυθούν η αλληλεγγύη και ο 

επιμερισμός των ευθυνών μεταξύ των 

8. υπογραμμίζει ότι ο τομέας 3 έχει 

κινητοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό κατά τα 

τελευταία έτη προκειμένου να 

αντιμετωπιστεί η μεταναστευτική και 

προσφυγική κρίση, χωρίς να έχουν 

σημειωθεί αξιόλογα αποτελέσματα· 
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κρατών μελών και η κατάρτιση δίκαιων 

και αποτελεσματικών στρατηγικών 

επιστροφής· επισημαίνει, για άλλη μία 

φορά, ότι το ανώτατο όριο του τομέα 3 

δεν αρκεί για να εξασφαλίσει επαρκή 

χρηματοδότηση για την εσωτερική 

διάσταση των εν λόγω προτεραιοτήτων, 

καθώς και για άλλα προγράμματα 

προτεραιότητας, όπως για παράδειγμα τα 

προγράμματα στους τομείς της υγείας, 

της ασφάλειας των τροφίμων, της 

ασφάλειας, της δικαιοσύνης, της 

ιδιότητας του πολίτη και του πολιτισμού· 

θεωρεί ότι οι τοπικές αρχές που είναι 

πρόθυμες να στηρίξουν το πρόγραμμα 

επανεγκατάστασης της Ένωσης θα 

πρέπει να υποστηριχθούν περαιτέρω 

μέσω του σκέλους του ΤΑΜΕ που αφορά 

την άμεση διαχείριση·· 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/56 

Τροπολογία  56 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2019 - όλα τα τμήματα 

2018/2046(BUD) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 23 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

23. χαιρετίζει τη δέσμευση για μια 

ανανεωμένη ατζέντα της Ένωσης στον 

τομέα της άμυνας, συγκεκριμένα, μέσω 

της συμφωνίας σχετικά με το ευρωπαϊκό 

πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης 

στον τομέα της άμυνας (EDIDP)· 

εκφράζει την πρόθεσή του να δώσει 

ιδιαίτερη προσοχή στην εφαρμογή από 

την Επιτροπή των συμφωνιών που έχουν 

συναφθεί για το EDIDP και για το 

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, που θα 

πρέπει να περιληφθούν στη διορθωτική 

επιστολή που θα εκδώσει η Επιτροπή τον 

Οκτώβριο 2018· 

διαγράφεται 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/57 

Τροπολογία  57 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2019 - όλα τα τμήματα 

2018/2046(BUD) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 41 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

41. επισημαίνει τον ουσιαστικό ρόλο 

που διαδραματίζουν οι οργανισμοί της 

Ένωσης στον τομέα της δικαιοσύνης και 

των εσωτερικών υποθέσεων όσον αφορά 

την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ 

των κρατών μελών για την αντιμετώπιση 

των ανησυχιών των πολιτών της 

Ένωσης· αποφασίζει να αυξήσει τις 

δημοσιονομικές πιστώσεις και τη 

στελέχωση της Ευρωπόλ, του CEPOL, 

του eu-LISA, της Eurojust και της 

EPPO· 

διαγράφεται 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/58 

Τροπολογία  58 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2019 - όλα τα τμήματα 

2018/2046(BUD) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 45 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

45. υπενθυμίζει τη στήριξή του προς 

τα προγράμματα που προωθούν τα 

δικαιώματα, την ισότητα, την ιθαγένεια 

και τη δικαιοσύνη· αποφασίζει να 

αυξήσει τις πιστώσεις ανάληψης 

υποχρεώσεων για τα μέσα που αφορούν 

την απαγόρευση των διακρίσεων και την 

ισότητα γενικότερα, και ειδικά για το 

πρόγραμμα Daphne, καθώς και για την 

καταπολέμηση της βίας λόγω φύλου και 

την επιβολή των δικαιωμάτων των 

γυναικών και των ατόμων ΛΟΑΤΚΙ+· 

διαγράφεται 

Or. en 
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Τροπολογία  59 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2019 - όλα τα τμήματα 

2018/2046(BUD) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 57 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

57. σύμφωνα με την αρχή της 

αιρεσιμότητας, υποστηρίζει τη μείωση 

του ποσού που διατίθεται στην Τουρκία 

σε όλες τις γραμμές του προϋπολογισμού, 

με δεδομένη τη συνεχιζόμενη 

οπισθοδρόμηση όσον αφορά το κράτος 

δικαίου, τη δημοκρατία και τα θεμελιώδη 

δικαιώματα· ταυτόχρονα, κρίνει 

αναγκαία την περαιτέρω ενίσχυση της 

άμεσης στήριξης της κοινωνίας των 

πολιτών, καθώς και των επαφών μεταξύ 

των λαών· 

57. τονίζει την ανάγκη να διακοπεί 

κάθε χρηματοδότηση προς την Τουρκία, 

μια χώρα η οποία δεν σέβεται πολλές από 

τις βασικές αρχές της ελευθερίας και της 

δημοκρατίας· 

Or. en 

 


