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18.10.2018 A8-0313/54 

Pozmeňujúci návrh  54 

Marco Zanni, André Elissen 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 – všetky oddiely 

2018/2046(BUD) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

2. zdôrazňuje, že pred odchodom 

Spojeného kráľovstva z Únie potrebuje 

Únia finančné zdroje, aby mohla 

reagovať na očakávania občanov a 

umožniť Únii účinne riešiť mnohé 

uvedené priority a výzvy, ktorým čelí, a 

zlepšiť každodenný život jej občanov; 

2. zdôrazňuje, že členské štáty 

naďalej čelia mnohým výzvam a je 

presvedčený, že obyvatelia Únie 

očakávajú, že rozpočet Únie bude 

účinnejší, transparentnejší a založený na 

výsledkoch a že bude obsahovať 

konkrétne obmedzenia administratívnych 

výdavkov a plytvania peňažnými 

prostriedkami; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/55 

Pozmeňujúci návrh  55 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 – všetky oddiely 

2018/2046(BUD) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

8. zdôrazňuje, že okruh 3 sa v 

posledných rokoch vo veľkej miere 

mobilizoval s cieľom riešiť migračnú a 

utečeneckú krízu a že takéto opatrenia by 

mali pokračovať tak dlho, ako to bude 

potrebné; vyzýva Komisiu, aby aktívne 

monitorovala primeranosť pridelených 

rozpočtových prostriedkov v rámci okruhu 

3 a aby v plnej miere využila všetky 

dostupné nástroje na včasné reagovanie 

na akúkoľvek nepredvídanú udalosť, 

ktorá by si mohla vyžadovať dodatočné 

financovanie v oblasti migrácie, pričom 

osobitnú pozornosť by mala venovať 

prípadom ostrovných regiónov, ktoré 

patria do rozsahu pôsobnosti článku 174 

Zmluvy o fungovaní Európskej únie; 

rozhodol sa zvýšiť prostriedky pre Fond 

pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF), 

aby sa v plnej miere pokryli potreby Únie 

v oblasti migrácie, najmä s cieľom 

podporiť členské štáty v zlepšovaní 

podmienok prijímania, integračných 

opatrení a postupov pre žiadateľov o azyl 

a migrantov a posilniť solidaritu a 

rozdelenie zodpovednosti medzi členskými 

štátmi a spravodlivé a účinné stratégie v 

oblasti návratu; opäť konštatuje, že strop 

okruhu 3 je nedostatočný na zabezpečenie 

primeraného financovania vnútorného 

rozmeru týchto priorít, ako aj ďalších 

prioritných programov, napríklad v 

8. zdôrazňuje, že okruh 3 sa v 

posledných rokoch vo veľkej miere 

mobilizoval s cieľom riešiť migračnú a 

utečeneckú krízu, pričom neboli 

dosiahnuté výrazné výsledky; 
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oblasti zdravotníctva, bezpečnosti 

potravín, bezpečnosti, spravodlivosti, 

občianstva a kultúry; domnieva sa, že 

miestne orgány, ktoré sú ochotné 

podporovať program Únie pre 

presídľovanie, by mali byť aj naďalej 

podporované prostredníctvom vetvy 

priameho riadenia AMIF, 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/56 

Pozmeňujúci návrh  56 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 – všetky oddiely 

2018/2046(BUD) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 23 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

23. víta záväzok obnoviť program 

Únie v oblasti obrany, najmä 

prostredníctvom dohody o Programe 

rozvoja európskeho obranného priemyslu 

(EDIDP); vyjadruje svoj zámer venovať 

osobitnú pozornosť tomu, aby Komisia 

vykonávala dohody v súvislosti s EDIDP a 

Európskeho zboru solidarity, ktoré by 

mali byť uvedené v opravnom liste, ktorý 

má Komisia predložiť v októbri 2018; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/57 

Pozmeňujúci návrh  57 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 – všetky oddiely 

2018/2046(BUD) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 41 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

41. poukazuje na kľúčovú úlohu, 

ktorú zohrávajú agentúry Únie v oblasti 

spravodlivosti a vnútorných vecí pri 

posilňovaní spolupráce medzi členskými 

štátmi s cieľom riešiť obavy občanov 

Únie; rozhodol sa zvýšiť rozpočtové 

prostriedky a počet zamestnancov agentúr 

EUROPOL, CEPOL, eu-LISA, Eurojust a 

Európskej prokuratúry; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/58 

Pozmeňujúci návrh  58 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 – všetky oddiely 

2018/2046(BUD) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 45 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

45. pripomína svoju podporu 

programov v oblasti práva, rovnosti 

a občianstva a spravodlivosti; rozhodol sa 

zvýšiť objem viazaných rozpočtových 

prostriedkov na nástroje zaoberajúce sa 

nediskrimináciou a rovnosťou všeobecne, 

a najmä na program Daphne, bojovať 

proti násiliu založenému na rodovej 

príslušnosti a presadzovať práva žien a 

osôb LGBTQI+; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/59 

Pozmeňujúci návrh  59 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 – všetky oddiely 

2018/2046(BUD) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 57 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

57. v súlade so zásadou podmienenosti 

podporuje zníženie sumy pridelenej 
Turecku vo všetkých rozpočtových 

riadkoch, keďže v krajine sa naďalej 

zhoršuje situácia v oblasti právneho štátu, 
demokracie a ľudských práv; zároveň 

považuje za potrebné ešte viac posilniť 

priamu podporu občianskej spoločnosti, 

ako aj kontakty medzi ľuďmi; 

57. zdôrazňuje potrebu zastaviť 

poskytovanie akýchkoľvek finančných 

prostriedkov Turecku, keďže táto krajina 

nerešpektuje viaceré základné zásady 

slobody a demokracie; 

Or. en 

 


