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12.3.2018 A8-0062/24 

Grozījums Nr.  24 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

2019. gada budžeta pamatnostādnes — III iedaļa 

2017/2286(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

11.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  11.a apstiprina, ka ES budžetu var 

izmantot un tas būtu jāizmanto, lai 

veicinātu atbruņošanos, tostarp 

kodolatbruņošanos, un atgādina, ka ES 

dalībvalstīm par prioritāti būtu jāuzskata 

aizsardzība un miera veicināšana; 

Or. pt 
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12.3.2018 A8-0062/25 

Grozījums Nr.  25 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

2019. gada budžeta pamatnostādnes — III iedaļa 

2017/2286(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

18.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  18.a prasa vairāk budžeta apropriāciju 

paredzēt efektīviem pasākumiem, lai 

uzlabotu darbu ar bēgļiem un migrantiem 

un viņu sociālo integrāciju pēc viņu 

ierašanās; noraida visus budžeta un 

politikas pasākumus, kas veicina ES 

robežu eksternalizāciju, izmantojot tādas 

iniciatīvas kā Frontex, vai sekmē 

bruņošanās sacensības un starptautisko 

attiecību militarizāciju, kā to ierosina ES;  

Or. pt 
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12.3.2018 A8-0062/26 

Grozījums Nr.  26 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

2019. gada budžeta pamatnostādnes — III iedaļa 

2017/2286(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

18.b punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  18.b stingri noraida jebkādus centienus 

samazināt budžeta piešķīrumu kohēzijai 

un, gluži pretēji, prasa to ievērojami 

palielināt; noraida centienus palielināt 

finansējumu bruņojuma rūpniecībai, 

militāriem mērķiem un ES ārējai 

intervencei, jo īpaši, ja tas nozīmē 

kohēzijas politikai paredzētā finansējuma 

pārcelšanu; pauž nožēlu par to, ka 

budžeta līdzekļus ir paredzēts novirzīt 

mērķiem, kas atspoguļo apsēstību ar 

militāro varenību, drošību un ārēju 

iejaukšanos un kas ir vairāku pašreiz 

notiekošo bruņoto konfliktu pamatcēlonis, 

kā arī migrācijas plūsmas izraisošs 

faktors un resursu izlaupīšanas iemesls 

jaunattīstības valstīs;   

Or. pt 
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12.3.2018 A8-0062/27 

Grozījums Nr.  27 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

2019. gada budžeta pamatnostādnes — III iedaļa 

2017/2286(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

20.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 20.a norāda, ka ES ārpolitika, jo īpaši 

ES globālā stratēģija un citi instrumenti, 

popularizē ES ārēju iejaukšanos un 

militārismu, kā arī saskan ar ES politiku, 

kas vērsta uz indivīdu tiesību, brīvību un 

garantiju ierobežošanu; tāpēc noraida 

jebkādu budžeta apropriāciju 

izmantošanu, kuras mērķis būtu palīdzēt 

konsolidēt šādu ES ārējās darbības 

politiku;  

Or. pt 
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12.3.2018 A8-0062/28 

Grozījums Nr.  28 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

2019. gada budžeta pamatnostādnes — III iedaļa 

2017/2286(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

25.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  25.a prasa izveidot atbalsta 

programmas tām dalībvalstīm, kuras vēlas 

sarunas par izstāšanos no eurozonas, jo 

palikšana tajā ir kļuvusi ilgtnespējīga; 

uzskata, ka no šīm programmām cita 

starpā būtu jānodrošina pienācīga 

kompensācija par sociālo un ekonomisko 

kaitējumu, ko nodarījusi pievienošanās 

vienotajai valūtai un dalības turpināšana;  

Or. pt 
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12.3.2018 A8-0062/29 

Grozījums Nr.  29 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

2019. gada budžeta pamatnostādnes — III iedaļa 

2017/2286(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

22.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 22.a prasa izveidot īpašus ekonomiskās 

palīdzības plānus valstīm, kuras saskaras 

ar aizvien lielākām grūtībām un uzkrāto 

deficītu, jo īpaši tām, uz kurām bijusi 

vērsta trijotnes iejaukšanās; uzskata, ka 

šādos plānos vajadzētu nodrošināt 

atbilstošu finansējumu un nepieciešamos 

izņēmumus no vienotā tirgus 

noteikumiem un kopējām politikām;  

Or. pt 
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1.3.2018 A8-0062/30 

Grozījums Nr.  30 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

2019. gada budžeta pamatnostādnes — III iedaļa 

2017/2286(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

29.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 29.a uzsver, ka ir nepieciešami publiski 

ražošanas un tirgus regulēšanas 

mehānismi, lai nodrošinātu taisnīgas 

cenas par ražošanu un stabilus un 

taisnīgus ienākumus lauksaimniekiem; 

Or. pt 
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12.3.2018 A8-0062/31 

Grozījums Nr.  31 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

2019. gada budžeta pamatnostādnes — III iedaļa 

2017/2286(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

30.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 30.a prasa palielināt līdzekļus Eiropas 

Jūrlietu un zivsaimniecības fondam 

(EJZF), kura galvenais uzdevums ir 

atbalstīt tradicionālas piekrastes 

mazapjoma zvejas saimniecības, uzlabot 

flotes drošību un darba, veselības un 

higiēnas apstākļus uz kuģiem, uzlabot 

zināšanas par zivju krājumiem, veicināt 

pētniecības un izstrādes iestāžu zinātnisko 

un tehnisko spēju veidošanu dalībvalstīs 

un nodrošināt zvejnieku ienākumiem 

paredzētu kompensācijas un atbalsta 

mehānismu ieviešanu, lai kompensētu ar 

zvejas darbībām saistīto nestabilitāti; 

Or. pt 
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12.3.2018 A8-0062/32 

Grozījums Nr.  32 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

2019. gada budžeta pamatnostādnes — III iedaļa 

2017/2286(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

30.b punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 30.b prasa ieviest programmu, kas būtu 

īpaši izstrādāta zvejniecības nozares 

specifiskajām vajadzībām tālākajos 

reģionos un ietvertu POSEI 

zivsaimniecības programmu; 

Or. pt 
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12.3.2018 A8-0062/33 

Grozījums Nr.  33 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

2019. gada budžeta pamatnostādnes — III iedaļa 

2017/2286(BUD) 

Rezolūcijas priekšlikums 

13.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 13.a noraida ES budžeta izmantošanu 

transporta deregulācijas un privatizācijas 

stratēģiju finansēšanai, piemēram, to 

stratēģiju finansēšanai, kas ir izklāstītas 

secīgajās dzelzceļa tiesību aktu paketēs vai 

Eiropas vienotās gaisa telpas projektā, jo 

tās nozīmē, ka pasliktināsies pakalpojumu 

kvalitāte un drošība, transporta nozares 

darbinieki tiks izmantoti un šī stratēģiskā 

nozare tiks pakārtota starptautisku 

uzņēmumu interesēm; 

Or. pt 

 

 


