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18.10.2018 A8-0313/54 

Poprawka  54 

Marco Zanni, André Elissen 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Budżet ogólny Unii Europejskiej na 2019 r. – wszystkie sekcje 

2018/2046(BUD) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

2. podkreśla, że w przededniu 

wystąpienia Zjednoczonego Królestwa 

Unia potrzebuje niezbędnych zasobów 

finansowych, aby wyjść naprzeciw 

oczekiwaniom obywateli, skutecznie 

reagować w obliczu licznych 

wymienionych wcześniej priorytetów i 

wyzwań oraz poprawić codzienne życie 

swoich obywateli; 

2. podkreśla, że państwa 

członkowskie nadal stoją przed licznymi 

wyzwaniami i jest przekonany, że 

obywatele Unii oczekują, iż budżet Unii 

będzie bardziej wydajny, przejrzysty, 

oparty na wynikach i będzie się wiązał z 

konkretnymi ograniczeniami wydatków 

administracyjnych i marnotrawstwa 

pieniędzy; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/55 

Poprawka  55 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Budżet ogólny Unii Europejskiej na 2019 r. – wszystkie sekcje 

2018/2046(BUD) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

8. podkreśla, że w ostatnich latach 

często uruchamiano środki z działu 3, aby 

zaradzić wyzwaniom migracyjnym i 

uchodźczym, działania takie powinny 

trwać tak długo, jak będzie to konieczne, 

oraz że w razie potrzeby należy je 

odpowiednio zintensyfikować; apeluje do 

Komisji o aktywne monitorowanie 

adekwatności przydziału środków w 

ramach działu 3 oraz o wykorzystywanie 

w pełni wszystkich dostępnych 

instrumentów, aby w stosownym czasie 

reagować na wszelkie nieprzewidziane 

wydarzenia mogące wymagać 

dodatkowego finansowania w dziedzinie 

migracji, przy czym szczególną uwagę 

należy zwrócić na regiony wyspiarskie 

wchodzące w zakres art. 174 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

(TFUE); postanawia podwyższyć środki 

na Fundusz Azylu, Migracji i Integracji, 

aby w pełni zaspokoić potrzeby Unii w 

dziedzinie migracji, a w szczególności 

wspierać państwa członkowskie w 

poprawie warunków przyjmowania oraz 

usprawnianiu środków i praktyk 

integracyjnych z myślą o osobach 

ubiegających się o azyl i migrantach, a 

także zwiększyć solidarność i skalę 

podziału obowiązków między państwa 

członkowskie oraz promować 

sprawiedliwe i skuteczne strategie 

8. podkreśla, że w ostatnich latach 

często uruchamiano środki z działu 3, aby 

zaradzić wyzwaniom migracyjnym i 

uchodźczym, lecz nie osiągnięto 

znaczących rezultatów; 
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powrotów; ponownie zauważa, że pułap w 

dziale 3 jest za niski i nie umożliwia 

odpowiedniego finansowania 

wewnętrznego wymiaru tych priorytetów 

ani innych programów o znaczeniu 

priorytetowym, np. w dziedzinie zdrowia, 

bezpieczeństwa żywności, bezpieczeństwa, 

sprawiedliwości, obywatelstwa i kultury; 

uważa, że w większym stopniu należy 

wesprzeć władze lokalne gotowe do 

wspierania unijnego programu 

przesiedleń, mianowicie w ramach 

komponentu Funduszu Azylu, Migracji i 

Integracji umożliwiającego zarządzanie 

bezpośrednie; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/56 

Poprawka  56 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Budżet ogólny Unii Europejskiej na 2019 r. – wszystkie sekcje 

2018/2046(BUD) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 23 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

23. z zadowoleniem przyjmuje 

zobowiązanie do odnowienia programu 

Unii w dziedzinie obrony, czego wyrazem 

jest osiągnięcie porozumienia w sprawie 

europejskiego program rozwoju przemysłu 

obronnego; wyraża zamiar zwrócenia 

szczególnej uwagi na kwestię wdrożenia 

przez Komisję porozumień osiągniętych w 

sprawie europejskiego programu rozwoju 

przemysłu obronnego i Europejskiego 

Korpusu Solidarności, co należy 

uwzględnić w liście w sprawie poprawek, 

który Komisja ma opublikować w 

październiku 2018 r.; 

skreśla się 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/57 

Poprawka  57 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Budżet ogólny Unii Europejskiej na 2019 r. – wszystkie sekcje 

2018/2046(BUD) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 41 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

41. podkreśla kluczową rolę agencji 

Unii działających w dziedzinie wymiaru 

sprawiedliwości i spraw wewnętrznych w 

zacieśnianiu współpracy między 

państwami członkowskimi w celu 

reagowania na obawy obywateli Unii; 

postanawia podnieść środki budżetowe i 

liczbę pracowników w przypadku 

następujących agencji: EUROPOL, 

CEPOL, eu-LISA, Eurojust i EPPO; 

skreśla się 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/58 

Poprawka  58 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Budżet ogólny Unii Europejskiej na 2019 r. – wszystkie sekcje 

2018/2046(BUD) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 45 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

45. przypomina o swym wsparciu dla 

programów dotyczących praw, równości, 

obywatelstwa i sprawiedliwości; 

postanawia zwiększyć środki na 

zobowiązania przeznaczone na 

instrumenty dotyczące niedyskryminacji i 

równości, a w szczególności na program 

Daphne, oraz na zwalczanie przemocy 

uwarunkowanej płcią i egzekwowanie 

praw kobiet i osób LGBTQI+; 

skreśla się 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/59 

Poprawka  59 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Budżet ogólny Unii Europejskiej na 2019 r. – wszystkie sekcje 

2018/2046(BUD) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 57 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

57. zgodnie z zasadą warunkowości 

popiera zmniejszenie kwoty przeznaczonej 

dla Turcji we wszystkich liniach 

budżetowych ze względu na postępujący 

regres w obszarze praworządności, 
demokracji i praw człowieka; jednocześnie 

uważa, że należy w dalszym ciągu 

zwiększać bezpośrednie wsparcie na rzecz 

społeczeństwa obywatelskiego oraz 

kontaktów międzyludzkich; 

57. podkreśla konieczność 

wstrzymania jakiegokolwiek finansowania 

przeznaczonego dla Turcji – kraju, który 

nie przestrzega szeregu podstawowych 

zasad wolności i demokracji; 

Or. en 

 


