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12.3.2018 A8-0062/24 

Pakeitimas 24 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

2019 m. biudžeto gairės. III skirsnis 

2017/2286(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

11 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  11a. tvirtina, kad ES biudžetas gali ir 

turėtų būti naudojamas siekiant skatinti 

nusiginklavimą, įskaitant branduolinį 

nusiginklavimą, ir dar kartą pakartoja, 

kad ES valstybės narės turėtų teikti 

pirmenybę taikos gynybai ir skatinimui; 

Or. pt 
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12.3.2018 A8-0062/25 

Pakeitimas 25 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

2019 m. biudžeto gairės. III skirsnis 

2017/2286(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

18 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  18a. ragina daugiau biudžeto asignavimų 

skirti veiksmingoms priemonėms, 

kuriomis siekiama pagerinti elgesį su 

atvykstančiais pabėgėliais ir migrantais ir 

geriau juos įtraukti į visuomenę; atmeta 

visas biudžeto priemones ir politiką, 

kuriomis skatinama ES sienų apsaugą 

patikėti išorės subjektams vykdant tokias 

iniciatyvas kaip FRONTEX, arba skatinti 

ginklavimosi varžybas ar tarptautinių 

santykių sukarinimą, kuriuos siūlo ES;  

Or. pt 
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12.3.2018 A8-0062/26 

Pakeitimas 26 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

2019 m. biudžeto gairės. III skirsnis 

2017/2286(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

18 b dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  18b. griežtai atmeta bet kokius bandymus 

sumažinti biudžeto asignavimus 

sanglaudai ir, priešingai, reikalauja jas 

labai padidinti; atmeta bandymus didinti 

finansavimą ginkluotės pramonei, 

militaristiniams tikslams ir ES išorės 

intervencijai, ypač jei tai reiškia, kad tam 

lėšos bus perkeliamos iš sanglaudos 

politikos; apgailestauja dėl planų biudžeto 

išteklius nukreipti į tikslus, kurie atspindi 

karinės jėgos, saugumo ir išorinio 

kišimosi maniją, nes tai yra pagrindinė 

daugelio šiuo metu vykstančių ginkluotų 

konfliktų priežastis, taip pat migracijos 

srautus lemiantis veiksnys ir motyvas 

grobstyti išteklius besivystančiose šalyse; 

Or. pt 
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12.3.2018 A8-0062/27 

Pakeitimas 27 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

2019 m. biudžeto gairės. III skirsnis 

2017/2286(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

20 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 20a. atkreipia dėmesį į tai, kad ES išorės 

politika, visų pirma Visuotinė ES 

strategija ir kitos priemonės, skatina ES 

išorės intervencionizmą ir militarizmą, 

taip pat atitinka ES politika, kuria 

siekiama apriboti asmens teises, laisves ir 

garantijas; todėl prieštarauja tam, kad 

biudžeto asignavimai būtų naudojami 

siekiant padėti įtvirtinti tokias ES išorės 

veiksmų politikos priemones;  

Or. pt 
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12.3.2018 A8-0062/28 

Pakeitimas 28 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

2019 m. biudžeto gairės. III skirsnis 

2017/2286(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

25 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  25a. ragina sukurti paramos programas 

toms valstybėms narėms, kurios norėtų 

derėtis dėl pasitraukimo iš euro zonos dėl 

to, kad jų nuolatinis dalyvavimas joje tapo 

netvarus; mano, kad šios programos 

turėtų būti, inter alia, numatyti atitinkamą 

kompensaciją už socialinę ir ekonominę 

žalą, kurią padarė prisijungimas prie 

bendros valiutos ir nuolatinis dalyvavimas 

šioje sistemoje;  

Or. pt 
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12.3.2018 A8-0062/29 

Pakeitimas 29 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

2019 m. biudžeto gairės. III skirsnis 

2017/2286(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

22 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 22a. ragina sukurti konkrečius 

ekonominės paramos planus, skirtus 

valstybėms, susiduriančioms su 

sunkumais ir turinčioms susikaupusį 

deficitą, ypač toms, į kurias nukreiptos 

trejeto intervencijos; mano, kad į šiuose 

planuose turėtų būti numatytas tinkamas 

finansavimas ir būtinos bendrosios rinkos 

ir bendros politikos išimtys;  

Or. pt 
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12.3.2018 A8-0062/30 

Pakeitimas 30 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

2019 m. biudžeto gairės. III skirsnis 

2017/2286(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

29 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 29a. pabrėžia, kad reikia viešosios 

gamybos ir rinkos reguliavimo 

mechanizmų, kad būtų užtikrintos 

sąžiningos gamybos kainos bei stabilios ir 

sąžiningos pajamos ūkininkams; 

Or. pt 
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12.3.2018 A8-0062/31 

Pakeitimas 31 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

2019 m. biudžeto gairės. III skirsnis 

2017/2286(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

30 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 30a. ragina didinti Europos jūrų reikalų 

ir žuvininkystės fondą (EJRŽF), kuriuo 

visų pirma siekiama remti tradicinę 

smulkiąją priekrantės žvejybą, ir gerinti 

laivyno saugą bei darbo, sveikatos ir 

higienos sąlygas laivuose, užtikrinti 

geresnes žinias apie žuvų išteklius, 

prisidėti prie mokslinių ir techninių 

gebėjimų stiprinimo, pasitelkiant MTTP 

institucijas valstybėse narėse, ir užtikrinti, 

kad žvejų pajamoms būtų pradėti taikyti 

kompensacijų ir paramos mechanizmai, 

siekiant kompensuoti žvejybos veiklos 

nepastovumą; 

Or. pt 
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12.3.2018 A8-0062/32 

Pakeitimas 32 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

2019 m. biudžeto gairės. III skirsnis 

2017/2286(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

30 b dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 30b. ragina sukurti prie konkrečių 

žvejybos pramonės poreikių atokiausiuose 

regionuose pritaikytą programą, 

apimančią POSEI žuvininkystės 

programą; 

Or. pt 
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12.3.2018 A8-0062/33 

Pakeitimas 33 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

2019 m. biudžeto gairės. III skirsnis 

2017/2286(BUD) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

13 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 13a. nesutinka su tuo, kad ES biudžetas 

būtų naudojamas siekiant finansuoti 

transporto sektoriaus reguliavimo 

panaikinimo ir privatizavimo strategijas, 

kaip numatyta pagal tolesnius 

geležinkelių teisės aktų paketus arba 

bendro Europos dangaus projektą, nes tai 

reiškia prastėjančią paslaugų kokybę ir 

mažesnį saugumą, didėjantį transporto 

sektoriaus darbuotojų išnaudojimą ir šio 

strateginio sektoriaus subordinavimą 

daugiašalių korporacijų interesų 

atžvilgiu; 

Or. pt 

 

 


