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11.12.2018 A8-0454/11 

Pozměňovací návrh  11 

Younous Omarjee 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Nový souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2019 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Návrh usnesení 

Bod 2 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 2a. lituje skutečnosti, že navzdory 

vzrůstajícímu počtu lidí v Unii žijících 

v chudobě nebyly navýšeny rozpočtové 

prostředky Fondu evropské pomoci 

nejchudším osobám; 

Or. en 
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11.12.2018 A8-0454/12 

Pozměňovací návrh  12 

Younous Omarjee 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Nový souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2019 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Návrh usnesení 

Bod 2 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 2b. lituje současného trendu militarizace 

Unie, který se vyznačuje navyšováním 

rozpočtu pro společnou zahraniční 

a bezpečnostní politiku a pro nově zřízený 

Evropský program rozvoje obranného 

průmyslu;  

Or. en 
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11.12.2018 A8-0454/13 

Pozměňovací návrh  13 

Younous Omarjee 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Nový souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2019 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Návrh usnesení 

Bod 5 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 5a. domnívá se, že účinný boj proti 

korupci a daňovým podvodům, jichž se 

dopouští nadnárodní společnosti 

a nejbohatší jedinci, by umožnil 

každoročně vrátit do rozpočtů členských 

států částku, jejíž výši Komise odhaduje 

na 1 bilion eur; v této souvislosti 

konstatuje, že opatření ze strany Unie jsou 

opravdu nedostačující; s ohledem na tyto 

skutečnosti zdůrazňuje, že je naléhavě 

zapotřebí zřídit evropský orgán 

s pravomocí potírat daňové podvody 

a daňové úniky; 

Or. en 
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11.12.2018 A8-0454/14 

Pozměňovací návrh  14 

Younous Omarjee 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Nový souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2019 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Návrh usnesení 

Bod 5 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 5b. lituje, že zatím nebylo dosaženo žádné 

dohody na celoevropském zdanění 

nadnárodních společností, které jsou 

činné v digitálním odvětví, ani ve vztahu 

ke společnému konsolidovanému základu 

daně z příjmů právnických osob, přičemž 

tato opatření by potenciálně představovala 

krok na cestě ke spravedlivějšímu 

daňovému systému v Evropě a zároveň by 

navýšila podíl vlastních zdrojů v rozpočtu 

Unie;  

Or. en 
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11.12.2018 A8-0454/15 

Pozměňovací návrh  15 

Younous Omarjee 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Nový souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2019 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Návrh usnesení 

Bod 5 c (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 5c. domnívá se, že v rámci rozpočtu EU by 

měly být vyčleněny dostatečné zdroje na 

realizaci hospodářské, sociální a územní 

soudržnosti v nejvzdálenějších regionech 

Unie, jakož i na konkrétní opatření 

týkající se těchto regionů ve smyslu 

článku 349 SFEU, a to v souladu s cíli 

a zásadami stanovenými ve sdělení 

Komise ze dne 24. října 2017 s názvem 

Silnější a obnovené strategické partnerství 

s nejvzdálenějšími regiony EU 

(COM(2017)0623); 

Or. en 
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11.12.2018 A8-0454/16 

Pozměňovací návrh  16 

Younous Omarjee 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Nový souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2019 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Návrh usnesení 

Bod 10 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. vítá navýšení prostředků 

v rozpočtové položce ESVČ na kapacitu 

pro strategickou komunikaci, aby se 

podařilo zajistit silnější koordinovanou 

reakci Unie na problém dezinformací; 

vypouští se 

Or. en 

 

 


