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16.10.2013 A7-0328/48 

Pozmeňujúci návrh  48 

Søren Bo Søndergaard, Kartika Tamara Liotard, Cornelis de Jong, Patrick Le Hyaric, 

Marisa Matias, Alda Sousa, Mikael Gustafsson 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A7-0328/2013 

Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen 

Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2014 – všetky oddiely 
13176/2013 – C7-0260/2013 – 2013/2145(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 48 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 48a. domnieva sa, že vývozné náhrady by 
sa mali zrušiť, pretože sú škodlivé pre 
rozvojové krajiny, keďže sťažujú ich 
schopnosť rozvinúť vlastnú 
potravinársku výrobu a narúšajú obchod; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0328/49 

Pozmeňujúci návrh  49 

Søren Bo Søndergaard, Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard, Paul Murphy, 

Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A7-0328/2013 

Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen 

Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2014 – všetky oddiely 
13176/2013 – C7-0260/2013 – 2013/2145(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 48 b (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 48b. domnieva sa, že rozpočtový riadok na 
náhrady v prípade živých zvierat by sa mal 
vypustiť, keďže neexistuje dôvod na 
prepravu živých zvierat, ktorá im 
spôsobuje zbytočné utrpenie; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0328/50 

Pozmeňujúci návrh  50 

Søren Bo Søndergaard, Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard, Paul Murphy, 

Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A7-0328/2013 

Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen 

Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2014 – všetky oddiely 
13176/2013 – C7-0260/2013 – 2013/2145(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 48 c (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 48c. domnieva sa, že na podporu tabaku 
by sa nemali poskytovať žiadne platby, 
keďže financie EÚ by sa nemali používať 
na účely, ktoré majú za následok 
poškodzovanie zdravia; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0328/51 

Pozmeňujúci návrh  51 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Paul Murphy, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, 

Mikael Gustafsson, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A7-0328/2013 

Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen 

Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2014 – všetky oddiely 
13176/2013 – C7-0260/2013 – 2013/2145(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 49 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 49a. domnieva sa, že je mimoriadne 
dôležité, aby sa z veľkej časti ukončili 
vojenské výdavky a výdavky na vonkajšie 
zastúpenie, represie migrantov (vrátane 
agentúry Frontex) a na propagandu; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0328/52 

Pozmeňujúci návrh  52 

Alda Sousa, Jürgen Klute, Paul Murphy, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Helmut 

Scholz, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A7-0328/2013 

Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen 

Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2014 – všetky oddiely 
13176/2013 – C7-0260/2013 – 2013/2145(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 50 b (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 50b. trvá na tom, aby sa viazané i 
platobné rozpočtové prostriedky na platby 
pre Európsky fond pre utečencov zvýšili v 
roku 2014 najmenej o 60 miliónov EUR; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0328/53 

Pozmeňujúci návrh  53 

Alda Sousa, Jürgen Klute, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Mikael Gustafsson, Jacky 

Hénin, Marie-Christine Vergiat, Helmut Scholz, Marisa Matias 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A7-0328/2013 

Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen 

Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2014 – všetky oddiely 
13176/2013 – C7-0260/2013 – 2013/2145(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 51 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 51a. trvá na pozícii, aby sa viazané a 
platobné rozpočtové prostriedky 
Európskeho fondu pre utečencov a Fondu 
pre azyl a migráciu zvýšili najmenej o 200 
miliónov EUR; financovanie programov, 
ako sú FRONTEX a Európsky fond pre 
návrat, Európskou úniou len umocňuje 
výskyt a rozsah dramatických katastrof, 
ako boli tie, ktorých svedkami sme boli 
začiatkom tohto mesiaca na Lampeduse; 
sú to prípady nanajvýš naliehavej 
humanitárnej povahy, ktoré treba denne 
riešiť; EÚ musí zmeniť svoj príliš opatrný 
prístup k migrácii a prijať integračný a 
solidárny prístup; takéto katastrofy sú 
absolútne neprijateľné; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0328/54 

Pozmeňujúci návrh  54 

Martina Anderson, Mikael Gustafsson, Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, João 

Ferreira, Inês Cristina Zuber 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A7-0328/2013 

Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen 

Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2014 – všetky oddiely 
13176/2013 – C7-0260/2013 – 2013/2145(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 52 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

52. opätovne zdôrazňuje silnú podporu 
Parlamentu, pokiaľ ide o primerané 
financovanie programov v oblasti práv, 
občanov, kultúry a médií, ktoré majú 
vysokú mieru plnenia a vytvárajú 
badateľný pákový efekt, majú zjavné 
vedľajšie účinky a generujú jasnú a 
preukázateľnú európsku pridanú hodnotu 
prostredníctvom podpory cezhraničnej 
spolupráce a aktívneho občianstva; 
vyjadruje osobitné znepokojenie nad 
navrhovanými škrtmi v programoch a 
činnostiach v týchto oblastiach; navrhuje 
zvýšenie úrovne týchto rozpočtových 
prostriedkov nad úroveň návrhu rozpočtu v 
niekoľkých rozpočtových riadkoch pre 
čiastkové programy v oblasti kultúry a 
médií, programy Európa pre občanov a 
Práva a občianstvo a činnosti v oblasti 
multimédií (zvýšenie viazaných 
rozpočtových prostriedkov v celkovej 
výške 11,3 milióna EUR);  

52. opätovne zdôrazňuje silnú podporu 
Parlamentu, pokiaľ ide o primerané 
financovanie programov v oblasti práv, 
občanov, kultúry a médií, ktoré majú 
vysokú mieru plnenia a vytvárajú 
badateľný pákový efekt, majú zjavné 
vedľajšie účinky a generujú jasnú a 
preukázateľnú európsku pridanú hodnotu 
prostredníctvom podpory cezhraničnej 
spolupráce a aktívneho občianstva; 
vyjadruje osobitné znepokojenie nad 
navrhovanými škrtmi v programoch a 
činnostiach v týchto oblastiach; navrhuje 
zvýšenie úrovne týchto rozpočtových 
prostriedkov nad úroveň návrhu rozpočtu v 
niekoľkých rozpočtových riadkoch pre 
čiastkové programy v oblasti kultúry a 
médií, najmä na podporu menej 
používaných jazykov, pre programy 
Európa pre občanov a Práva a občianstvo a 
činnosti v oblasti multimédií vrátane 
podpory pre komunitné médiá (zvýšenie 
viazaných rozpočtových prostriedkov v 
celkovej výške 11,3 milióna EUR);  

Or. en 
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16.10.2013 A7-0328/55 

Pozmeňujúci návrh  55 

Søren Bo Søndergaard, Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard, Mikael 

Gustafsson, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Marie-Christine Vergiat 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A7-0328/2013 

Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen 

Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2014 – všetky oddiely 
13176/2013 – C7-0260/2013 – 2013/2145(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 54 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 54a. domnieva sa, že v čase úsporných 
opatrení by sa peniaze nemali vynakladať 
na zriadenie nových informačných 
systémov na podporu riadenia 
migračných tokov, najmä keď sa tieto 
systémy ukázali ako kontroverzné z 
hľadiska základných práv, ako aj z 
hľadiska nákladovej efektívnosti; 
konštatuje, že Európska komisia 
vypracovala niekoľko hodnotení vplyvu 
nových informačných systémov a že sa 
nepodarilo preukázať ich naliehavú 
spoločenskú potrebu; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0328/56 

Pozmeňujúci návrh  56 

Alda Sousa, Willy Meyer, Marisa Matias 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A7-0328/2013 

Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen 

Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2014 – všetky oddiely 
13176/2013 – C7-0260/2013 – 2013/2145(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 60 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

60. pripomína dôležitosť transparentnosti 
ako základnej rozpočtovej zásady; preto 
vyzýva, aby sa rozpočtový riadok týkajúci 
sa osobitných zástupcov EÚ rozdelil, aby 
sa dosiahol lepší prehľad o rozpočtových 
prostriedkoch pre jednotlivých o 
zástupcov; navrhuje úplný presun 
rozpočtových riadkov pre osobitných 
zástupcov EÚ do rozpočtu Európskej 
služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ); 

60. pripomína dôležitosť transparentnosti 
ako základnej rozpočtovej zásady; preto 
vyzýva, aby sa rozpočtový riadok týkajúci 
sa osobitných zástupcov EÚ rozdelil, aby 
sa dosiahol lepší prehľad o rozpočtových 
prostriedkoch pre jednotlivých o 
zástupcov; 

Or. en 

 
 


