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18.10.2018 A8-0313/54 

Pakeitimas 54 

Marco Zanni, André Elissen 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Europos Sąjungos 2019 m. bendrasis biudžetas. Visi skirsniai 

2018/2046(BUD) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

2 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

2. pabrėžia, kad prieš Jungtinei 

Karalystei išstojant iš ES, Sąjungai reikės 

būtinų finansinių išteklių, kad galėtų 

reaguoti į piliečių lūkesčius, siekiant 

sudaryti sąlygas Sąjungai veiksmingai 

reaguoti į gausius minėtus prioritetus ir 

iššūkius, kuriuos ji patiria, ir pagerinti 

piliečių kasdienį gyvenimą; 

2. pabrėžia, kad valstybės narės ir 

toliau susiduria su daugeliu iššūkių, ir yra 

įsitikinęs, kad Sąjungos piliečiai tikisi, jog 

Sąjungos biudžetas bus efektyvesnis, 

skaidresnis, pagrįstas veiklos rezultatais, 

taip pat kad bus sumažintos 

administracinės išlaidos ir pinigų 

švaistymas; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/55 

Pakeitimas 55 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Europos Sąjungos 2019 m. bendrasis biudžetas. Visi skirsniai 

2018/2046(BUD) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

8 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

8. pabrėžia, kad pastaraisiais metais 

mobilizuota daug lėšų pagal 3 išlaidų 

kategoriją siekiant spręsti problemas, 

susijusias su migracija ir pabėgėliais, ir 

kad tokie veiksmai turėtų trukti tiek ir 

jiems skiriamos lėšos turi būti didinamos 

tiek, kiek reikia; ragina Komisiją aktyviai 

stebėti pagal 3 išlaidų kategoriją skiriamų 

asignavimų adekvatumą ir visapusiškai 

pasinaudoti visomis turimomis 

priemonėmis siekiant laiku reaguoti į 

visus nenumatytus įvykius, kai gali būti 

reikalingas papildomas finansavimas 

migracijos srityje, ypatingą dėmesį 

skiriant salų regionams, patenkantiems į 

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 

174 straipsnio taikymo sritį; nusprendžia 

skirti daugiau lėšų Prieglobsčio, 

migracijos ir integracijos fondui (PMIF) 

siekiant visapusiškai patenkinti Sąjungos 

poreikius migracijos srityje, visų pirma 

remti valstybes nares gerinant 

prieglobsčio prašytojų ir migrantų 

priėmimo sąlygas, integracijos priemones 

ir praktiką, taip pat stiprinant valstybių 

narių solidarumą ir atsakomybės 

pasidalijimą bei teisingas ir veiksmingas 

grąžinimo strategijas; dar kartą pažymi, 

kad 3 išlaidų kategorijos viršutinė riba yra 

nepakankama norint teikti tinkamą šių 

prioritetų Sąjungos viduje, taip pat kitų 

prioritetinių programų, pavyzdžiui, 

8. pabrėžia, kad pastaraisiais metais 

mobilizuota daug lėšų pagal 3 išlaidų 

kategoriją siekiant spręsti problemas, 

susijusias su migracijos ir pabėgėlių krize, 

tačiau tai nedavė reikšmingų rezultatų; 
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sveikatos, maisto saugos, saugumo, 

teisingumo, pilietybės ir kultūros srityse, 

finansavimą; mano, kad vietos valdžios 

institucijos, kurios nori remti Sąjungos 

programą dėl perkėlimo į Europos 

Sąjungą, turėtų būti toliau remiamos 

pagal Prieglobsčio, migracijos ir 

integracijos fondo (PMIF) tiesioginio 

valdymo kryptį; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/56 

Pakeitimas 56 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Europos Sąjungos 2019 m. bendrasis biudžetas. Visi skirsniai 

2018/2046(BUD) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

23 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

23. palankiai vertina įsipareigojimus 

dėl atnaujintos Sąjungos gynybos 

darbotvarkes, visų pirma priimant 

susitarimą dėl Europos gynybos pramonės 

plėtros programos (EGPPP); išreiškia 

savo ketinimą ypatingą dėmesį skirti tam, 

kaip Komisija įgyvendina susitarimus, 

susijusius su EGPPP ir Europos 

solidarumo korpusu – tai turėtų būti 

nurodyta taisomajame rašte, kurį 

Komisija turi paskelbti 2018 m. 

spalio mėn.; 

Išbraukta. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/57 

Pakeitimas 57 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Europos Sąjungos 2019 m. bendrasis biudžetas. Visi skirsniai 

2018/2046(BUD) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

41 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

41. atkreipia dėmesį į labai svarbų 

vaidmenį, kurį atlieka Sąjungos 

teisingumo ir vidaus reikalų srities 

agentūros stiprinant valstybių narių 

bendradarbiavimą siekiant spręsti 

Sąjungos piliečiams susirūpinimą 

keliančius klausimus; priima sprendimą 

padidinti Europos Sąjungos teisėsaugos 

bendradarbiavimo agentūros (Europolo), 

Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo 

agentūros (CEPOL), Europos didelės 

apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir 

teisingumo erdvėje operacijų valdymo 

agentūros („eu-LISA“), Europos 

Sąjungos bendradarbiavimo 

baudžiamosios teisenos srityje agentūros 

(Eurojusto) ir naujosios Europos 

prokuratūros (EPPO) biudžeto 

asignavimus ir darbuotojų skaičių; 

Išbraukta. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/58 

Pakeitimas 58 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Europos Sąjungos 2019 m. bendrasis biudžetas. Visi skirsniai 

2018/2046(BUD) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

45 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

45. primena, kad Parlamentas remia 

teisių, lygybės, pilietybės ir teisingumo 

programas; nusprendžia padidinti 

įsipareigojimų asignavimus priemonėms, 

pagal kurias skatinamas 

nediskriminavimas ir lygybė apskritai, 

visų pirma, programai „Daphne“, ir 

kovojama su smurtu dėl lyties, taip pat 

užtikrinamos moterų ir LGBTQI+ teisės; 

Išbraukta. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/59 

Pakeitimas 59 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Europos Sąjungos 2019 m. bendrasis biudžetas. Visi skirsniai 

2018/2046(BUD) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

57 dalis 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

57. atsižvelgdamas į sąlygų taikymo 

principą, pritariama tam, kad pagal visas 

biudžeto eilutes būtų sumažinta Turkijai 

skiriama suma, atsižvelgiant į besitęsiantį 

demokratijos, teisinės valstybės ir 

žmogaus teisių padėties blogėjimą; mano, 

kad kartu reikia toliau stiprinti tiesioginę 

paramą pilietinei visuomenei ir 

tiesioginiams žmonių tarpusavio ryšiams; 

57. pabrėžia, kad reikia nebeskirti 

jokio finansavimo Turkijai – šaliai, kuri 

nepaiso daugelio pagrindinių laisvės ir 

demokratijos principų – remti; 

Or. en 

 


