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11.12.2018 A8-0454/11 

Predlog spremembe  11 

Younous Omarjee 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Novi splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2019 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 2a. obžaluje, da se proračunska sredstva 

Sklada za evropsko pomoč najbolj 

ogroženim niso povečala, čeprav v Uniji 

vse več ljudi živi v revščini; 

Or. en 



 

AM\1171928SL.docx  PE631.604v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

11.12.2018 A8-0454/12 

Predlog spremembe  12 

Younous Omarjee 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Novi splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2019 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 2b. obžaluje trenutni trend militarizacije 

Unije, ki se odraža v povečanju 

proračunskih sredstev za skupno zunanjo 

in varnostno politiko ter novi evropski 

program za razvoj obrambne industrije; 

Or. en 
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11.12.2018 A8-0454/13 

Predlog spremembe  13 

Younous Omarjee 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Novi splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2019 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 5a. meni, da bi se z učinkovitim bojem 

proti korupciji in davčnim goljufijam 

multinacionalnih podjetij in najbogatejših 

posameznikov v nacionalne proračune 

držav članic stekel znesek, ki po ocenah 

Komisije znaša 1 bilijon EUR na leto; 

ugotavlja, da Unija v tem pogledu res ni 

storila dovolj; poudarja, da je nujno 

ustanoviti evropski organ, ki bo pristojen 

za boj proti davčnim goljufijam in utajam; 

Or. en 
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11.12.2018 A8-0454/14 

Predlog spremembe  14 

Younous Omarjee 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Novi splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2019 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 5b. obžaluje, da še vedno ni bilo soglasja o 

evropski obdavčitvi digitalnih 

multinacionalnih podjetij, evropskem 

davku na finančne transakcije ali skupni 

konsolidirani osnovi za davek od 

dohodkov pravnih oseb, saj bi se utegnili z 

vsemi približati poštenejšemu sistemu 

obdavčevanja v Evropi ter povečati delež 

lastnih virov v proračunu Unije; 

Or. en 
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11.12.2018 A8-0454/15 

Predlog spremembe  15 

Younous Omarjee 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Novi splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2019 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 c (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 5c. meni, da bi bilo treba v proračunu 

Unije zagotoviti dovolj sredstev za 

uresničevanje ekonomske, socialne in 

teritorialne kohezije v najbolj oddaljenih 

regijah Unije ter za posebne ukrepe v teh 

regijah iz člena 349 PDEU v skladu s cilji 

in načeli iz sporočila Komisije z dne 

24. oktobra 2017 (COM(2017)0623) o 

trdnejšem in prenovljenem strateškem 

partnerstvu z najbolj oddaljenimi regijami 

EU; 

Or. en 



 

AM\1171928SL.docx  PE631.604v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

11.12.2018 A8-0454/16 

Predlog spremembe  16 

Younous Omarjee 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Novi splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2019 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

10. pozdravlja, da so se povečala 

sredstva v proračunski vrstici ESZD, 

namenjeni zmogljivosti strateškega 

komuniciranja, da bi omogočili 

odločnejše in usklajeno odzivanje Unije 

na izziv dezinformiranja; 

črtano 

Or. en 

 

 


