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11.12.2018 A8-0454/11 

Alteração  11 

Younous Omarjee 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2019 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Proposta de resolução 

N.º 2-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 2-A. Lamenta que o orçamento para o 

Fundo de Auxílio Europeu às Pessoas 

mais Carenciadas não tenha beneficiado 

de um acréscimo, apesar do aumento do 

número de pessoas que vivem em situação 

de pobreza na União; 

Or. en 
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11.12.2018 A8-0454/12 

Alteração  12 

Younous Omarjee 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2019 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Proposta de resolução 

N.º 2-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 2-B. Lamenta a atual tendência da União 

para a militarização, patente no aumento 

do orçamento para a Política Externa e de 

Segurança Comum e o novo Programa 

Europeu de Desenvolvimento Industrial 

no domínio da Defesa; 

Or. en 
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11.12.2018 A8-0454/13 

Alteração  13 

Younous Omarjee 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2019 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Proposta de resolução 

N.º 5-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 5-A. Considera que uma luta eficaz contra 

a corrupção e a evasão fiscais praticadas 

pelas empresas multinacionais e os mais 

ricos permitiria devolver aos orçamentos 

nacionais dos Estados-Membros um 

montante que a Comissão estima em um 

bilião de euros por ano; assinala que, a 

este respeito, se regista um verdadeiro 

défice na ação da União Europeia; 

sublinha a necessidade urgente de criar 

uma autoridade europeia habilitada a 

combater a fraude e a evasão fiscais; 

Or. en 
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11.12.2018 A8-0454/14 

Alteração  14 

Younous Omarjee 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2019 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Proposta de resolução 

N.º 5-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 5-B. Lamenta que, até à data, não tenha 

sido alcançado um acordo a respeito da 

tributação europeia das multinacionais 

digitais, do imposto europeu sobre as 

transações financeiras ou de uma matéria 

coletável comum consolidada do imposto 

sobre as sociedades, que representariam 

potencialmente um passo em frente no 

sentido de um sistema fiscal mais justo na 

Europa, aumentando também a parte dos 

recursos próprios no orçamento da 

União; 

Or. en 
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11.12.2018 A8-0454/15 

Alteração  15 

Younous Omarjee 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2019 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Proposta de resolução 

N.º 5-C (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 5-C. Considera que devem ser previstos 

recursos suficientes no orçamento da 

União para a consecução da coesão 

económica, social e territorial nas regiões 

ultraperiféricas da União, bem como para 

as medidas específicas nessas regiões 

previstas no artigo 349.º do TFUE, em 

conformidade com os objetivos e 

princípios estabelecidos na Comunicação 

da Comissão de 24 de outubro de 2017 

(COM(2017)0623) sobre «Uma parceria 

estratégica reforçada e renovada com as 

regiões ultraperiféricas da UE»; 

Or. en 
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11.12.2018 A8-0454/16 

Alteração  16 

Younous Omarjee 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2019 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Proposta de resolução 

N.º 10 

 

Proposta de resolução Alteração 

10. Acolhe com agrado o reforço da 

rubrica orçamental do SEAE relativa à 

Capacidade de Comunicação Estratégica, 

a fim de dar uma resposta coordenada 

mais vigorosa da União à questão da 

desinformação; 

Suprimido 

Or. en 

 

 


