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18.10.2018 A8-0313/54 

Ändringsförslag  54 

Marco Zanni, André Elissen 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Europeiska unionens allmänna budget för 2019 – alla avsnitt 

2018/2046(BUD) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 2 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet framhåller att 

inför Förenade kungarikets utträde ur 

unionen behöver unionen de finansiella 

medel som krävs för att leva upp till 

medborgarnas förväntningar, för att 

unionen på ett effektivt sätt ska kunna ta 

itu med de många ovannämnda 

prioriteringar och utmaningar som den 

står inför och förbättra medborgarnas 

dagliga liv. 

2. Europaparlamentet framhåller att 

medlemsstaterna fortsätter att ställas inför 

många utmaningar och är övertygat om 
att unionens medborgare förväntar sig att 

unionens budget ska vara mer effektiv, 

transparent, resultatbaserad och präglas 

av konkreta minskningar av de 

administrativa utgifterna och ett minskat 

slöseri med pengar. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/55 

Ändringsförslag  55 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Europeiska unionens allmänna budget för 2019 – alla avsnitt 

2018/2046(BUD) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 8 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

8. Europaparlamentet understryker att 

rubrik 3 till stor del har tagits i anspråk 

under de senaste åren för att hantera 

migrations- och flyktingutmaningen och 

att sådana åtgärder bör fortsätta och 

förstärkas så länge som det behövs. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att 

aktivt kontrollera om anslagen under 

rubrik 3 är tillräckliga och att till fullo 

använda alla tillgängliga instrument för 

att i tid reagera på oförutsedda händelser 

på migrationsområdet som skulle kunna 

kräva ytterligare finansiering och att fästa 

särskild uppmärksamhet vid de öregioner 

som omfattas av artikel 174 i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt. 

Parlamentet beslutar att öka anslagen till 

asyl-, migrations- och integrationsfonden 

(Amif) för att till fullo täcka unionens 

behov på migrationsområdet, särskilt för 

att ge stöd till medlemsstaterna för att 

förbättra mottagningsförhållandena, 

åtgärder och praxis när det gäller 

integrationen av asylsökande och 

migranter och öka solidariteten och 

ansvarsfördelningen mellan 

medlemsstaterna samt en rättvis och 

effektiv återvändandepolitik. Parlamentet 

noterar på nytt att taket i rubrik 3 är 

otillräckligt för att tillhandahålla 

tillräckliga medel för dessa prioriteringars 

inre dimension samt för andra 

8. Europaparlamentet understryker att 

rubrik 3 till stor del har tagits i anspråk 

under de senaste åren för att hantera 

migrations- och flyktingkrisen utan några 

väsentliga resultat. 
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prioriterade program, t.ex. på områdena 

hälsa, livsmedelssäkerhet, säkerhet, 

rättvisa, medborgarskap och kultur. 

Parlamentet anser att de lokala 

myndigheternas beredvillighet att ge stöd 

till unionens vidarebosättningsprogram 

bör stödjas ytterligare genom den del av 

Amif som omfattas av direkt förvaltning. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/56 

Ändringsförslag  56 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Europeiska unionens allmänna budget för 2019 – alla avsnitt 

2018/2046(BUD) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 23 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

23. Europaparlamentet välkomnar 

åtagandet att förnya unionens 

försvarsagenda, närmare bestämt genom 

avtalet om ett europeiskt 

försvarsindustriellt utvecklingsprogram. 

Parlamentet uttrycker sin avsikt att ägna 

särskild uppmärksamhet åt 

kommissionens genomförande av de avtal 

som ingåtts med avseende på det 

europeiska försvarsindustriella 

utvecklingsprogrammet och den 

europeiska solidaritetskåren, vilket bör 

redovisas i den ändringsskrivelse som 

kommissionen ska utfärda i oktober 2018. 

utgår 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/57 

Ändringsförslag  57 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Europeiska unionens allmänna budget för 2019 – alla avsnitt 

2018/2046(BUD) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 41 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

41. Europaparlamentet påpekar den 

avgörande roll som unionens organ på 

området för rättsliga och inrikes frågor 

spelar när det gäller att stärka samarbetet 

mellan medlemsstaterna för att ta itu med 

unionsmedborgarnas problem. 

Parlamentet beslutar att öka 

budgetanslagen och personalstyrkan för 

Europol, Cepol, eu-LISA, Eurojust och 

Europeiska åklagarmyndigheten. 

utgår 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/58 

Ändringsförslag  58 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Europeiska unionens allmänna budget för 2019 – alla avsnitt 

2018/2046(BUD) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 45 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

45. Europaparlamentet påminner om 

sitt stöd för program på områdena 

rättigheter, jämlikhet, medborgarskap och 

rättvisa. Parlamentet beslutar att öka 

åtagandebemyndigandena för instrument 

som avser icke-diskriminering och 

jämlikhet i allmänhet, särskilt Daphne-

programmet, och att bekämpa 

könsrelaterat våld och upprätthålla 

kvinnors rättigheter och hbtqi+-personers 

rättigheter. 

utgår 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/59 

Ändringsförslag  59 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Europeiska unionens allmänna budget för 2019 – alla avsnitt 

2018/2046(BUD) 

 

Förslag till resolution 

Punkt 57 

 
Förslag till resolution Ändringsförslag 

57. Europaparlamentet stöder, i linje 

med principen om villkorlighet, en 

minskning av det belopp som anslagits till 

Turkiet under alla budgetposter, med 

hänsyn till den fortsatta tillbakagången 

vad gäller rättsstatsprincipen, demokrati 

och mänskliga rättigheter. Parlamentet 

anser samtidigt att det är nödvändigt att 

ytterligare stärka det direkta stödet till det 

civila samhället samt direkta 

personkontakter. 

57. Europaparlamentet betonar behovet 

av att stoppa alla medel till Turkiet, ett 

land som inte respekterar åtskilliga av de 

grundläggande principerna om frihet och 

demokrati. 

Or. en 

 


