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LV Vienoti daudzveidībā LV 

11.12.2018 A8-0454/11 

Grozījums Nr.  11 

Younous Omarjee 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējais budžets 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

2.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 2.a pauž nožēlu par to, ka Eiropas 

atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām 

budžets nav palielināts, neraugoties uz to, 

ka Savienībā aizvien vairāk cilvēku dzīvo 

nabadzībā; 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

11.12.2018 A8-0454/12 

Grozījums Nr.  12 

Younous Omarjee 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējais budžets 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

2.b punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 2.b pauž nožēlu par pašreizējo Savienības 

militarizācijas tendenci, par ko liecina 

budžeta palielināšana kopējās ārpolitikas 

un drošības politikas un jaunās Eiropas 

aizsardzības rūpniecības attīstības 

programmas vajadzībām; 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

11.12.2018 A8-0454/13 

Grozījums Nr.  13 

Younous Omarjee 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējais budžets 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

5.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 5.a uzskata, ka, efektīvi cīnoties pret 

korupciju un izvairīšanos no nodokļu 

maksāšanas, ar ko nodarbojas 

starptautiskie uzņēmumi un ļoti bagāti 

cilvēki, dalībvalstu budžetos saskaņā ar 

Komisijas aplēsēm būtu iespējams atgūt 

1 triljonu EUR gadā; norāda, ka šajā 

jautājumā trūkst reālas ES rīcības; šajā 

sakarībā uzsver, ka ir steidzami jāizveido 

Eiropas iestāde, kas būtu pilnvarota 

apkarot krāpšanu nodokļu jomā un 

izvairīšanos no nodokļu maksāšanas; 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

11.12.2018 A8-0454/14 

Grozījums Nr.  14 

Younous Omarjee 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējais budžets 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

5.b punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 5.b pauž nožēlu par to, ka līdz šim nav 

panākta vienošanās par Eiropas nodokli 

digitāliem starptautiskiem uzņēmumiem, 

par Eiropas finanšu darījuma nodokli vai 

par kopējo konsolidēto uzņēmumu 

ienākuma nodokļa bāzi, jo viss iepriekš 

minētais potenciāli varētu būt solis virzībā 

uz taisnīgāku nodokļu sistēmu Eiropā, kā 

arī palielināt pašu resursu daļu 

Savienības budžetā; 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

11.12.2018 A8-0454/15 

Grozījums Nr.  15 

Younous Omarjee 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējais budžets 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

5.c punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 5.c uzskata, ka Savienības budžetā 

vajadzētu atvēlēt pietiekami daudz 

līdzekļu, lai panāktu ekonomisko, sociālo 

un teritoriālo kohēziju Eiropas Savienības 

tālākajos reģionos, kā arī pietiekami 

daudz līdzekļu īpašiem pasākumiem, kas 

šajos reģionos veicami saskaņā ar LESD 

349. pantu, ievērojot Komisijas 

2017. gada 24. oktobra paziņojumā par 

stiprāku un atjaunotu stratēģisko 

partnerību ar ES tālākajiem reģioniem 

(COM(2017)0623) izklāstītos mērķus un 

principus; 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

11.12.2018 A8-0454/16 

Grozījums Nr.  16 

Younous Omarjee 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējais budžets 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Rezolūcijas priekšlikums 

10. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

10. atzinīgi vērtē EĀDD budžeta 

pozīcijas palielināšanu stratēģiskās 

komunikācijas spējai, lai nodrošinātu 

spēcīgāku un koordinētu Savienības 

reakciju uz dezinformācijas izaicinājumu; 

svītrots 

Or. en 

 

 


