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12.3.2018 A8-0062/24 

Pozmeňujúci návrh  24 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Usmernenia pre rozpočet na rok 2019 – Oddiel III 

2017/2286(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 11 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  11a. zdôrazňuje, že rozpočet EÚ by sa 

mohol a mal používať na podporu 

odzbrojenia vrátane jadrového 

odzbrojenia, a pripomína, že členské štáty 

EÚ by mali uprednostňovať obranu a 

podporu mieru; 

Or. pt 
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12.3.2018 A8-0062/25 

Pozmeňujúci návrh  25 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Usmernenia pre rozpočet na rok 2019 – Oddiel III 

2017/2286(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 18 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  18a. požaduje vyčlenenie vyšších 

rozpočtových prostriedkov na účinné 

opatrenia na zlepšenie zaobchádzania s 

utečencami a migrantmi po príchode a ich 

sociálneho začleňovania; odmieta všetky 

rozpočtové opatrenia a politiky, ktoré 

podporujú externalizáciu hraníc EÚ 

prostredníctvom iniciatív, ako je napr. 

Frontex, alebo podporujú zbrojné preteky 

a militarizáciu medzinárodných vzťahov, 

ktoré sa navrhujú na úrovni EÚ;  

Or. pt 
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12.3.2018 A8-0062/26 

Pozmeňujúci návrh  26 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Usmernenia pre rozpočet na rok 2019 – Oddiel III 

2017/2286(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 18 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  18b. dôrazne odmieta akékoľvek kroky na 

zníženie rozpočtových prostriedkov na 

súdržnosť a naopak požaduje ich 

podstatné zvýšenie; odmieta kroky na 

zvýšenie financovania zbrojárskeho 

priemyslu, vojenských cieľov a 

vonkajšieho zasahovania EÚ, najmä ak to 

znamená presuny rozpočtových 

prostriedkov z politiky súdržnosti; 

odsudzuje plány na nasmerovanie 

rozpočtových prostriedkov na ciele, ktoré 

sú prejavom posadnutosti vojenskou 

mocou, obranou a vonkajším 

zasahovaním, čo je príčinou mnohých 

súčasných ozbrojených konfliktov, ako aj 

faktorom vedúcim k migračným tokom a 

dôvodom plienenia zdrojov v rozvojových 

krajinách;   

Or. pt 
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12.3.2018 A8-0062/27 

Pozmeňujúci návrh  27 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Usmernenia pre rozpočet na rok 2019 – Oddiel III 

2017/2286(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 20 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 20a. poukazuje na to, že vonkajšia politika 

EÚ, najmä európska globálna stratégia a 

ďalšie nástroje podporujú militarizmus a 

vonkajšie zasahovanie EÚ a sú spojené s 

politikami EÚ zameranými na 

obmedzenie individuálnych práv, slobôd a 

záruk; odmieta preto akékoľvek použitie 

rozpočtových prostriedkov s cieľom 

pomôcť upevniť takéto politiky v oblasti 

vonkajšej činnosti EÚ;  

Or. pt 
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12.3.2018 A8-0062/28 

Pozmeňujúci návrh  28 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Usmernenia pre rozpočet na rok 2019 – Oddiel III 

2017/2286(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 25 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  25a. požaduje vytvorenie podporných 

programov pre tie členské štáty, ktoré 

chcú rokovať o svojom vystúpení z 

eurozóny z dôvodu, že ich ďalšie členstvo 

v nej je neudržateľné; domnieva sa, že 

tieto programy by mali okrem iného 

poskytovať primeranú kompenzáciu za 

sociálne a ekonomické škody spôsobené 

pristúpením k jednotnej mene a jej 

pokračujúcim používaním;  

Or. pt 
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12.3.2018 A8-0062/29 

Pozmeňujúci návrh  29 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Usmernenia pre rozpočet na rok 2019 – Oddiel III 

2017/2286(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 22 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 22a. vyzýva na vytvorenie konkrétnych 

plánov hospodárskej pomoci krajinám, 

ktoré čelia väčším ťažkostiam a 

nahromadeným deficitom, najmä 

krajinám, v ktorých sa angažovala 

Trojka; domnieva sa, že tieto plány by 

mali zahŕňať primerané finančné 

prostriedky a potrebné výnimky z 

jednotného trhu a spoločných politík;  

Or. pt 
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1.3.2018 A8-0062/30 

Pozmeňujúci návrh  30 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Usmernenia pre rozpočet na rok 2019 – Oddiel III 

2017/2286(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 29 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 29a. zdôrazňuje potrebu verejných 

mechanizmov na reguláciu výroby a trhu 

na zabezpečenie spravodlivých cien pre 

výrobcov a stabilného a spravodlivého 

príjmu pre poľnohospodárov; 

Or. pt 
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12.3.2018 A8-0062/31 

Pozmeňujúci návrh  31 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Usmernenia pre rozpočet na rok 2019 – Oddiel III 

2017/2286(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 30 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 30a. požaduje zvýšenie prostriedkov 

Európskeho námorného a rybárskeho 

fondu (ENRF), ktorý je určený 

predovšetkým na podporu tradičného 

maloobjemového pobrežného rybolovu, 

zlepšenie bezpečnosti flotily a pracovných, 

zdravotných a hygienických podmienok 

na palubách, zabezpečiť lepšie poznatky o 

zásobách rýb, prispievať k budovaniu 

vedeckých a technických kapacít 

inštitúciami výskumu a vývoja v členských 

štátoch a zabezpečiť zavedenie systému 

náhrad a mechanizmov na podporu 

príjmov rybárov, aby sa kompenzovala 

nestabilitu rybolovných činností; 

Or. pt 
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12.3.2018 A8-0062/32 

Pozmeňujúci návrh  32 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Usmernenia pre rozpočet na rok 2019 – Oddiel III 

2017/2286 

Návrh uznesenia 

Odsek 30 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 30b. požaduje zavedenie programu 

prispôsobeného osobitným potrebám 

rybárskeho priemyslu v najvzdialenejších 

regiónoch, ktorého súčasťou bude aj 

program POSEI-;   

Or. pt 



 

AM\1148280SK.docx  PE616.088v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

12.3.2018 A8-0062/33 

Pozmeňujúci návrh  33 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Usmernenia pre rozpočet na rok 2019 – Oddiel III 

2017/2286(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 13 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 13a. odmieta používanie rozpočtu EÚ na 

financovanie deregulácie dopravy a 

stratégií privatizácie, ako sú napríklad 

stratégie uvedené v postupných 

železničných balíkoch alebo v projekte 

Jednotné európske nebo, vzhľadom na to, 

že sú synonymom zhoršenia kvality 

služieb a bezpečnosti, vykorisťovania 

pracovníkov v odvetví dopravy a 

podriadenia tohto strategického odvetvia 

záujmom nadnárodných spoločností; 

Or. pt 

 

 

 


