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12.3.2018 A8-0062/24 

Amendamentul  24 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientări pentru bugetul 2019 – Secțiunea III 

2017/2286(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 11 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  11a. afirmă că bugetul UE poate și 

trebuie să fie un instrument care sprijină 

dezarmarea, inclusiv dezarmarea 

nucleară, și reafirmă că apărarea și 

promovarea păcii trebuie considerate o 

prioritate pentru statele membre ale UE; 

Or. pt 
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12.3.2018 A8-0062/25 

Amendamentul  25 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientări pentru bugetul 2019 – Secțiunea III 

2017/2286(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  18a. solicită majorarea liniilor bugetare 

alocate promovării unor soluții eficiente 

în ceea ce privește primirea și incluziunea 

socială a refugiaților și migranților; 

respinge toate măsurile bugetare și 

politice care promovează externalizarea 

frontierelor UE, de exemplu, prin 

intermediul FRONTEX, cursa înarmării 

sau militarizarea relațiilor internaționale, 

propuse de UE; 

Or. pt 
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12.3.2018 A8-0062/26 

Amendamentul  26 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientări pentru bugetul 2019 – Secțiunea III 

2017/2286(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  18b. respinge ferm orice intenție de a 

reduce bugetul pentru coeziune și susține, 

dimpotrivă, majorarea substanțială a 

acestuia; respinge intenția de a crește 

finanțarea industriei de armament, a 

militarismului și a intervenționismului 

extern al UE, și anume prin transferul de 

fonduri de la politica de coeziune; 

deplânge intenția de a canaliza resurse 

bugetare către obiective care reflectă o 

obsesie militaristă, privind securitatea și 

privind intervenția externă, fapt care se 

află la originea mai multor conflicte 

armate contemporane, precum și a 

fluxurilor de migranți și jefuirii țărilor în 

curs de dezvoltare de resurse; 

Or. pt 
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12.3.2018 A8-0062/27 

Amendamentul  27 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientări pentru bugetul 2019 – Secțiunea III 

2017/2286(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 20a. subliniază că politica externă a 

Uniunii, în special Strategia globală a UE 

și alte instrumente sunt politici care 

consolidează intervenționismul extern al 

UE și militarismul, pe lângă faptul că 

adoptă politica UE de limitare a 

drepturilor, libertăților și garanțiilor 

cetățenilor; prin urmare, respinge orice 

utilizare a bugetului care contribuie la 

consolidarea acestor politici de acțiune 

externă ale UE; 

Or. pt 
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12.3.2018 A8-0062/28 

Amendamentul  28 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientări pentru bugetul 2019 – Secțiunea III 

2017/2286(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  25a. solicită crearea de programe de 

sprijin pentru statele membre care doresc 

să negocieze ieșirea din zona Euro 

susținând că participarea lor a devenit 

nesustenabilă; consideră că aceste 

programe ar trebui, printre altele, să 

prevadă o compensație adecvată pentru 

daunele sociale și economice provocate de 

aderarea la moneda unică și păstrarea 

acesteia; 

Or. pt 
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12.3.2018 A8-0062/29 

Amendamentul  29 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientări pentru bugetul 2019 – Secțiunea III 

2017/2286(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 22a. solicită crearea unor planuri 

specifice pentru a sprijini economiile 

țărilor care se confruntă cu dificultăți 

majore și mari deficite acumulate, în 

special țările care au făcut obiectul 

intervenției troicii; consideră că aceste 

planuri ar trebui să prevadă resurse 

financiare adecvate și să ofere derogările 

necesare în ceea ce privește funcționarea 

pieței unice și politicile comune; 

Or. pt 
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1.3.2018 A8-0062/30 

Amendamentul  30 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientări pentru bugetul 2019 – Secțiunea III 

2017/2286(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 29 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 29a. subliniază că este nevoie de 

mecanisme de reglementare publică a 

producției și a piețelor, care să asigure 

prețuri echitabile de producție și un venit 

stabil și echitabil pentru agricultori; 

Or. pt 
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12.3.2018 A8-0062/31 

Amendamentul  31 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientări pentru bugetul 2019 – Secțiunea III 

2017/2286(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 30 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 30a. susține consolidarea Fondului 

european pentru pescuit și afaceri 

maritime (FEPAM), destinat în primul 

rând sprijinirii pescuitului la scară mică, 

costier și artizanal, îmbunătățind 

condițiile de securitate a flotelor și 

condițiile de lucru, de sănătate și de 

igienă la bord, îmbunătățirea 

cunoștințelor privind starea resurselor, 

contribuind la consolidarea capacităților 

științifice și tehnice ale instituțiilor din 

domeniul C-D din statele membre și 

instituirea unor mecanisme de 

compensare și de sprijin pentru veniturile 

pescarilor, având în vedere instabilitatea 

asociată activității de pescuit; 

Or. pt 
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12.3.2018 A8-0062/32 

Amendamentul  32 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientări pentru bugetul 2019 – Secțiunea III 

2017/2286(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 30 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 30b. susține crearea unui program 

adaptat nevoilor specifice ale sectorului 

pescuitului din regiunile ultraperiferice, 

integrând programului POSEI-pescuit; 

Or. pt 
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12.3.2018 A8-0062/33 

Amendamentul  33 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Orientări pentru bugetul 2019 – Secțiunea III 

2017/2286(BUD) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 13a. respinge utilizarea bugetului UE 

pentru finanțarea strategiilor de 

liberalizare și privatizare, precum cele 

prevăzute în pachetele feroviare succesive 

sau în cadrul proiectului privind cerul 

unic european, care sunt sinonime cu 

degradarea calității și siguranței 

serviciilor prestate, cu intensificarea 

exploatării lucrătorilor din sectorul 

transporturilor și cu subordonarea acestui 

sector strategic intereselor 

întreprinderilor multinaționale; 

Or. pt 

 

 

 


