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18.10.2018 A8-0313/54 

Predlog spremembe  54 

Marco Zanni, André Elissen 

v imenu skupine ENF 

 

Poročilo A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2019 – vsi oddelki 

2018/2046(BUD) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

2. poudarja, da potrebuje Unija pred 

izstopom Združenega kraljestva iz Unije 

potrebna finančna sredstva, da se bo 

lahko odzvala na pričakovanja 

državljanov, učinkovito obravnavala 

številne zgoraj navedene prednostne 

naloge in izzive, s katerimi se sooča, ter 

izboljšala vsakdanje življenje svojih 

državljanov; 

2. poudarja, da se države članice še 

naprej soočajo s številnimi izzivi, in je 

prepričan, da državljani Unije 

pričakujejo, da bo proračun Unije 

učinkovitejši in preglednejši ter da bo 

temeljil na uspešnosti in zajemal 

konkretno zmanjšanje upravnih odhodkov 

in omejitev tratenja denarja; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/55 

Predlog spremembe  55 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

v imenu skupine ENF 

 

Poročilo A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2019 – vsi oddelki 

2018/2046(BUD) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 8 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

8. poudarja, da se je razdelek 3 v 

zadnjih letih pogosto uporabljal za 

odzivanje na migracijske in begunske 

izzive in da je treba te ukrepe izvajati in 

krepiti, dokler in v kolikšni meri bo 

potrebno; poziva Komisijo, naj dejavno 

spremlja, ali dodeljena proračunska 

sredstva v razdelku 3 zadostujejo, in v 

celoti izkoristi vse razpoložljive 

instrumente za pravočasen odziv na 

nepredvidene dogodke, ki bi utegnili 

zahtevati dodatno financiranje na 

področju migracij, pri tem pa naj bo 

posebej pozorna na primer otoških regij, 

za katere velja člen 174 Pogodbe o 

delovanju Evropske unije; se je odločil 

povečati sredstva za Sklad za azil, 

migracije in vključevanje, da bi v celoti 

zadostili potrebam Unije na področju 

migracij, zlasti za podporo državam 

članicam pri izboljševanju razmer za 

sprejemanje, ukrepov in praks za 

vključevanje prosilcev za azil in 

migrantov, pa tudi pri krepitvi solidarnosti 

in delitve odgovornosti med državami 

članicami ter pravičnih in učinkovitih 

strategij vračanja; znova ugotavlja, da je 

zgornja meja razdelka 3 premajhna, zato 

ni mogoče zagotoviti ustreznega 

financiranja notranje razsežnosti teh 

prednostnih nalog, pa tudi drugih 

prednostnih programov, kot so programi 

8. poudarja, da se je razdelek 3 v 

zadnjih letih pogosto uporabljal za 

odzivanje na migracijsko in begunsko 

krizo, vendar to ni prineslo vidnejših 

rezultatov; 
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na področju zdravja, varne hrane, 

varnosti, pravosodja, državljanstva in 

kulture; meni, da bi bilo treba z delom 

Sklada za azil, migracije in vključevanje, 

ki je v neposrednem upravljanju, dodatno 

spodbujati lokalne organe, ki so 

pripravljeni podpreti program Unije za 

preselitev; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/56 

Predlog spremembe  56 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

v imenu skupine ENF 

 

Poročilo A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2019 – vsi oddelki 

2018/2046(BUD) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 23 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

23. pozdravlja predanost 

obnovljenemu obrambnemu programu 

Unije, zlasti s sporazumom o evropskem 

programu za razvoj obrambne industrije; 

namerava biti še posebej pozoren na to, 

kako Komisija izvaja sporazume v zvezi z 

evropskim programom za razvoj 

obrambne industrije in evropsko 

solidarnostno enoto, kar bo Komisija 

navedla v dopolnilnem pismu, ki ga bo 

posredovala oktobra 2018; 

črtano 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/57 

Predlog spremembe  57 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

v imenu skupine ENF 

 

Poročilo A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2019 – vsi oddelki 

2018/2046(BUD) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 41 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

41. poudarja ključno vlogo, ki jo imajo 

agencije Unije na področju pravosodja in 

notranjih zadev pri krepitvi sodelovanja 

med državami članicami, s katerim se te 

odzivajo na skrbi državljanov Unije; je 

sklenil povečati proračunska sredstva in 

število zaposlenih v agencijah EUROPOL, 

CEPOL, eu-LISA, Eurojust in evropskem 

javnem tožilstvu; 

črtano 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/58 

Predlog spremembe  58 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

v imenu skupine ENF 

 

Poročilo A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2019 – vsi oddelki 

2018/2046(BUD) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 45 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

45. opozarja, da Parlament podpira 

programe na področjih pravic, 

enakopravnosti, državljanstva in 

pravosodja; je sklenil povečati odobritve 

za prevzem obveznosti za instrumente, ki 

se ukvarjajo z nediskriminacijo in 

enakostjo na splošno, natančneje pa za 

program Daphne, ter za boj proti nasilju 

na podlagi spola in krepitev pravic žensk 

in oseb LGBTQI+; 

črtano 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/59 

Predlog spremembe  59 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

v imenu skupine ENF 

 

Poročilo A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2019 – vsi oddelki 

2018/2046(BUD) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 57 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

57. glede na stalno nazadovanje na 

področju pravne države, demokracije in 

človekovih pravic ter v skladu z načelom 

pogojevanja podpira zmanjšanje zneska, 

dodeljenega Turčiji, v vseh proračunskih 

vrsticah; hkrati meni, da bi bilo treba 

dodatno okrepiti neposredno podporo za 

civilno družbo, pa tudi medosebne stike; 

57. poudarja, da je treba ukiniti vsa 

sredstva za Turčijo, saj gre za državo, ki 

ne spoštuje številnih osnovnih načel 

svobode in demokracije; 

Or. en 

 


