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2.7.2018 A8-0247/24 

Pozměňovací návrh  24 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis, 

Eleonora Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, 

Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Rozpočet na rok 2019 – mandát pro třístranná jednání 

2018/2024(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 36 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  36a. potvrzuje, že je třeba, aby se 

zemědělská politika zaměřila na: zajištění 

dodávek potravin a soběstačnost, 

zachování populace venkova 

a zaměstnanosti, udržitelný rozvoj 

v oblasti životního prostředí, zemědělství 

a lesnictví a zajištění zdravých, kvalitních 

a cenově dostupných potravinářských 

výrobků za spravedlivé ceny; poukazuje 

na to, že nároky týkající se potravin 

a zdraví vzrostly, stejně jako vzrostla 

potřeba podporovat přechod zemědělců na 

ekologičtější zemědělské postupy a bojovat 

proti změně klimatu; zdůrazňuje, že je 

třeba podporovat zaručené příjmy 

zemědělců a posílit vazby mezi SZP 

a poskytováním veřejných statků; odmítá 

veškeré pokusy o zpětné převedení 

nákladů na SZP na vnitrostátní úroveň 

a zdůrazňuje, že je nezbytné zavést 

mechanismy pro veřejnou regulaci výroby 

a trhů a zajistit tak spravedlivé ceny 

producentům a stálý a spravedlivý příjem 

zemědělcům;  

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/25 

Pozměňovací návrh  25 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Eleonora Forenza, 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Paloma López 

Bermejo, Javier Couso Permuy 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Rozpočet na rok 2019 – mandát pro třístranná jednání 

2018/2024(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 36 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  36b. vyzývá k navýšení zdrojů pro 

Evropský námořní a rybářský fond, jehož 

cílem je zejména: podpora drobného, 

pobřežního a tradičního rybolovu, 

zlepšení bezpečnosti loďstva, pracovních 

podmínek, zdraví a hygieny na palubě, 

zajištění lepších znalostí o populacích ryb, 

příspěvek k budování vědeckých 

a technických kapacit prostřednictvím 

výzkumu a vývoje v institucích členských 

států a vzhledem k nestabilitě rybolovných 

činností zajištění vyrovnávacích 

a podpůrných mechanismů, které zajistí 

příjmy rybářů;  

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/26 

Pozměňovací návrh  26 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Eleonora Forenza, 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Paloma López 

Bermejo, Javier Couso Permuy 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Rozpočet na rok 2019 – mandát pro třístranná jednání 

2018/2024(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 36 c (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  36c. vyzývá k posílení rozpočtových 

položek podporujících nejvzdálenější 

regiony navýšením prostředků 

poskytovaných z programů speciálně 

zaměřených na odlehlost a ostrovní 

charakter (POSEI), nahrazením 

programu POSEI pro rybolov 

a vytvořením programu POSEI pro 

dopravu za účelem kompenzace dvojité 

ostrovní povahy řady nejvzdálenějších 

regionů; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/27 

Pozměňovací návrh  27 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis, 

Eleonora Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, 

Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Rozpočet na rok 2019 – mandát pro třístranná jednání 

2018/2024(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 38 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  38a. odsuzuje učiněné kroky směrem 

k další militarizaci EU; vyjadřuje 

politování nad plány na směrování 

rozpočtových zdrojů k cílům, které 

odrážejí posedlost vojenskou silou, 

bezpečností a vnějším vměšováním, které 

představují příčinu řady stávajících 

ozbrojených konfliktů i faktor způsobující 

migraci a také důvod pro drancování 

přírodních zdrojů v rozvojových zemích;  

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/28 

Pozměňovací návrh  28 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Paloma López 

Bermejo, Javier Couso Permuy 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Rozpočet na rok 2019 – mandát pro třístranná jednání 

2018/2024(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 38 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  38b. staví se proti pokračujícímu úsilí 

o vytvoření programu pro obranný 

výzkum a programu rozvoje průmyslu 

v oblasti obrany a zbrojení (EDIDP) 

a proti budování vojenského 

průmyslového komplexu EU; rovněž se 

ohrazuje proti tomu, aby byla směšována 

vnitřní a vnější bezpečnost a aby byla 

obchodní, rozvojová a energetická politika 

podřizována SZBP/SBOP; v tomto ohledu 

zdůrazňuje, že je nutné, aby se EU znovu 

stala striktně civilním aktérem 

podporujícím priority, mezi něž patří 

vymýcení chudoby a naplňování cílů 

udržitelného rozvoje, mírové řešení 

konfliktů, kontrola zbraní – včetně 

zachování režimu NPT a úsilí o úplné 

jaderné odzbrojení –, spravedlivý obchod 

a vyvážené hospodářské vztahy; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/29 

Pozměňovací návrh  29 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis, 

Eleonora Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, 

Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Rozpočet na rok 2019 – mandát pro třístranná jednání 

2018/2024(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 38 c (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  38c. zdůrazňuje význam budování 

podpory pro politiky, které podporují mír 

a harmonické soužití mezi národy, a to 

plně v souladu se zásadami Charty OSN 

a mezinárodního práva;  

Or. en 



 

AM\1158033CS.docx  PE621.743v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

2.7.2018 A8-0247/30 

Pozměňovací návrh  30 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Helmut Scholz, Nikolaos Chountis, 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, 

Eleonora Forenza, Javier Couso Permuy 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Rozpočet na rok 2019 – mandát pro třístranná jednání 

2018/2024(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 38 d (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  38d. vyzývá k tomu, aby bylo vyčleněno 

více prostředků z rozpočtu na účinná 

opatření ke zlepšení zacházení s uprchlíky 

a migranty a jejich sociálního začleňování 

po příjezdu; odmítá veškerá rozpočtová 

opatření a politiky podporující 

externalizaci hranic EU prostřednictvím 

iniciativ, jako je dohoda EU-Turecko 

a její replikace na Blízkém východě a 

v Africe, vytvoření tzv. „regionálních 

platforem pro vylodění“ a posílení 

agentury Frontex a jejího mandátu; 

rovněž odmítá veškerá rozpočtová 

opatření, která napomáhají šíření zbraní 

nebo militarizaci mezinárodních vztahů, 

jak navrhuje EU; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/31 

Pozměňovací návrh  31 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis, 

Eleonora Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, 

Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Rozpočet na rok 2019 – mandát pro třístranná jednání 

2018/2024(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 38 e (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  38e. konstatuje, že rozpočet EU může 

a měl by být využíván na podporu 

odzbrojování, včetně jaderného 

odzbrojování, a znovu opakuje, že členské 

státy by měly upřednostňovat podporu 

míru; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/32 

Pozměňovací návrh  32 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis, 

Eleonora Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, 

Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Rozpočet na rok 2019 – mandát pro třístranná jednání 

2018/2024(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 58 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  58a. zdůrazňuje, že je nutné zvrátit 

trend posledních let a navýšit financování 

pro překlady a tlumočení v zájmu 

skutečného uplatňování zásady 

mnohojazyčnosti; trvá na tom, že je třeba 

zvýšit počet překladatelů a tlumočníků 

přijetím externích překladatelů 

a pracovníků na trvalých pracovních 

pozicích do trvalého pracovního poměru 

v Evropském parlamentu; zdůrazňuje, že 

je naléhavě nutné reagovat na požadavky 

zaměstnanců, zejména tlumočníků; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/33 

Pozměňovací návrh  33 

Liadh Ní Riada, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Eleonora Forenza, 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Barbara Spinelli 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Rozpočet na rok 2019 – mandát pro třístranná jednání 

2018/2024(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. všímá si závazku k obnovené 

agendě EU v oblasti obrany, zejména 

prostřednictvím dohody o Evropském 

programu rozvoje obranného průmyslu 

(EDIDP) jako první fáze Evropského 

obranného fondu; je přesvědčen, že tento 

společný závazek přispěje k dosažení 

úspor z rozsahu a větší koordinaci mezi 

členskými státy a podniky a umožní tak 

EU, aby si uchovala strategickou 

autonomii a stala se skutečným světovým 

hráčem; 

7. staví se ve všech ohledech proti 

bezprecedentní militarizaci EU, zejména 

prostřednictvím dohody o Evropském 

programu rozvoje obranného průmyslu 

(EDIDP) jako první fáze Evropského 

obranného fondu; připomíná, že čl. 41 

odst. 2 Smlouvy o Evropské unii (SEU) 

zakazuje, aby „správní výdaje na operace 

související s vojenstvím nebo obranou byly 

hrazeny z rozpočtu EU“; žádá odzbrojení, 

řešení konfliktů a prosazování míru 

a stability;  

Or. en 

 

 


