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12.3.2018 A8-0062/24 

Poprawka  24 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2019 – sekcja III 

2017/2286(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 11 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  11a. potwierdza, że budżet UE może i musi 

służyć wspieraniu rozbrojenia, w tym 

rozbrojenia jądrowego, i ponownie 

podkreśla, że ochrona i propagowanie 

pokoju muszą być postrzegane jako 

priorytet państw członkowskich UE; 

Or. pt 
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12.3.2018 A8-0062/25 

Poprawka  25 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2019 – sekcja III 

2017/2286(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  18a. wzywa do zwiększenia linii 

budżetowych przeznaczonych na 

promowanie skutecznych rozwiązań w 

odniesieniu do przyjmowania i integracji 

społecznej uchodźców i migrantów; 

odrzuca wszelkie środki budżetowe i 

strategie polityczne proponowane przez 

UE z myślą o eksternalizacji granic UE, 

takie jak FRONTEX, wyścig zbrojeń bądź 

militaryzacja stosunków 

międzynarodowych; 

Or. pt 
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12.3.2018 A8-0062/26 

Poprawka  26 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2019 – sekcja III 

2017/2286(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  18b. zdecydowanie odrzuca wszelkie 

zamiary zmniejszenia przydziału środków 

budżetowych na spójność i apeluje wręcz 

przeciwnie o znaczne zwiększenie tych 

środków; odrzuca zamiar zwiększenia 

finansowania przemysłu zbrojeniowego, 

militaryzmu i interwencjonizmu 

zewnętrznego UE, w szczególności przez 

przeniesienie środków finansowych w 

ramach polityki spójności; potępia zamiar 

skierowania środków budżetowych na 

działania odzwierciedlające obsesję siłą 

wojskową, bezpieczeństwem i ingerencją 

w sprawy zewnętrzne, która leży u podstaw 

wielu współczesnych konfliktów 

zbrojnych, a także przepływów 

migracyjnych i grabieży zasobów w 

krajach rozwijających się; 

Or. pt 
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12.3.2018 A8-0062/27 

Poprawka  27 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2019 – sekcja III 

2017/2286(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 20a. podkreśla, że unijna polityka 

zagraniczna, w szczególności globalna 

strategia UE, i inne instrumenty 

umacniają interwencjonizm zewnętrzny 

UE i militaryzm, a także sprzyjają unijnej 

polityce ograniczania praw, swobód i 

gwarancji przyznanych obywatelom; w 

związku z tym odrzuca wszelkie próby 

wykorzystania budżetu przyczyniające się 

do umacniania takiej polityki działań 

zewnętrznych UE; 

Or. pt 
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12.3.2018 A8-0062/28 

Poprawka  28 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2019 – sekcja III 

2017/2286(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 25 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  25a. wzywa do utworzenia programów 

wsparcia dla państw członkowskich, które 

zamierzają podjąć negocjacje w sprawie 

opuszczenia strefy euro, argumentując, że 

ich członkostwo stało się niemożliwe do 

utrzymania; uważa, że programy te 

powinny między innymi gwarantować 

odpowiednią rekompensatę za szkody 

społeczne i gospodarcze wynikające z 

przyjęcia wspólnej waluty i pozostawania 

przy niej; 

Or. pt 
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12.3.2018 A8-0062/29 

Poprawka  29 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2019 – sekcja III 

2017/2286(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 22 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 22a. wzywa do opracowania 

szczegółowych planów służących wsparciu 

gospodarek państw borykających się z 

poważnymi trudnościami i 

zakumulowanym większym deficytem, w 

szczególności państw, które były 

przedmiotem interwencji trojki; uważa, że 

takie plany powinny udostępniać 

odpowiednie środki finansowe i 

zapewniać niezbędne odstępstwa w 

zakresie funkcjonowania jednolitego 

rynku i wspólnych polityk; 

Or. pt 
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1.3.2018 A8-0062/30 

Poprawka  30 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2019 – sekcja III 

2017/2286(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 29 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 29a. podkreśla potrzebę ustanowienia 

mechanizmów publicznej regulacji 

produkcji i rynków w celu 

zagwarantowania sprawiedliwych cen za 

produkcję oraz stabilnego i 

sprawiedliwego dochodu dla rolników; 

Or. pt 
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12.3.2018 A8-0062/31 

Poprawka  31 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2019 – sekcja III 

2017/2286(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 30 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 30a. apeluje o wzmocnienie 

Europejskiego Funduszu Morskiego i 

Rybackiego (EFMR) zorientowanego w 

pierwszej kolejności na wspieranie 

tradycyjnego łodziowego rybołówstwa 

przybrzeżnego poprzez poprawę 

warunków bezpieczeństwa flot, warunków 

pracy oraz ochrony zdrowia i higieny na 

pokładzie, na poprawę wiedzy na temat 

stanu zasobów poprzez przyczynianie się 

do umocnienia zdolności naukowych i 

technicznych instytutów ds. badań i 

rozwoju państw członkowskich, jak 

również na tworzenie mechanizmów 

rekompensat i wsparcia dla dochodów 

rybaków uzależnionych od niestabilności 

działalności rybołówczej; 

Or. pt 
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12.3.2018 A8-0062/32 

Poprawka  32 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2019 – sekcja III 

2017/2286(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 30 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 30b. wzywa do opracowania programu 

zorientowanego na specyficzne potrzeby 

sektora rybołówstwa w regionach 

najbardziej oddalonych przy włączeniu 

Programu szczególnych opcji na rzecz 

regionów oddalonych i wyspiarskich w 

dziedzinie rybołówstwa; 

Or. pt 
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12.3.2018 A8-0062/33 

Poprawka  33 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2019 – sekcja III 

2017/2286(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 13a. odrzuca wykorzystywanie budżetu 

UE do finansowania strategii liberalizacji 

i prywatyzacji, takich jak te ustanowione 

w kolejnych pakietach kolejowych lub w 

projekcie jednolitej europejskiej 

przestrzeni powietrznej, jako że są one 

równoznaczne z pogorszeniem się jakości i 

bezpieczeństwa świadczonych usług, 

wzmożonym wykorzystywaniem 

pracowników transportu oraz 

podporządkowaniem tego strategicznego 

sektora interesom przedsiębiorstw 

wielonarodowych; 

Or. pt 

 

 

 


