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2.7.2018 A8-0247/24 

Alteração  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 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Orçamento 2019 - Mandato para o trílogo 

2018/2024(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 36-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  36-A. Afirma a necessidade de uma 

política agrícola centrada sobre a 

segurança e autonomia alimentar, a 

preservação das populações rurais e do 

emprego, o desenvolvimento sustentável 

nos domínios do ambiente, da agricultura 

e da silvicultura, bem como sobre a oferta 

de produtos alimentares saudáveis, de 

elevada qualidade e a preços acessíveis e 

justos; assinala que as exigências 

alimentares e sanitárias aumentaram, 

assim como a necessidade de apoiar a 

transição dos agricultores para práticas 

agrícolas respeitadoras do ambiente e a 

necessidade de combater as alterações 

climáticas; destaca a necessidade de 

apoiar a segurança dos rendimentos dos 

agricultores e de reforçar a ligação entre 

a PAC e a disponibilização de bens 

públicos; rejeita qualquer tentativa de 

renacionalização dos custos da PAC e 

salienta a necessidade de mecanismos de 

regulação pública da produção e dos 

mercados, de forma a garantir preços 

justos no produtor e um rendimento 

estável e justo aos agricultores;  

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/25 

Alteração  25 

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

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

Bermejo, Javier Couso Permuy 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Orçamento 2019 - Mandato para o trílogo 

2018/2024(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 36-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  36-B. Apela ao reforço dos recursos para 

o Fundo Europeu dos Assuntos 

Marítimos e das Pescas, que visa 

essencialmente apoiar a pesca de pequena 

dimensão, costeira e artesanal, melhorar 

a segurança da frota, as condições de 

trabalho e a saúde e a higiene a bordo,  

garantir conhecimentos mais 

aprofundados sobre as unidades 

populacionais de peixes,  contribuir para 

o reforço das capacidades científicas e 

técnicas, através de investigação e 

desenvolvimento nas instituições 

correspondentes dos Estados-Membros,  

e, tendo em conta a instabilidade inerente 

às atividades de pesca,  prever 

mecanismos de apoio e compensação que 

garantam rendimentos aos pescadores;  

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/26 

Alteração  26 

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

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

Bermejo, Javier Couso Permuy 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Orçamento 2019 - Mandato para o trílogo 

2018/2024(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 36-C (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  36-C. Solicita que as rubricas 

orçamentais de apoio às regiões 

ultraperiféricas sejam reforçadas por via 

de um aumento do financiamento 

concedido através do «Programa de 

Opções Específicas para fazer face ao 

Afastamento e à Insularidade» (POSEI), 

da substituição do regime POSEI-Pescas 

e da instituição de um regime 

POSEI-Transportes destinado a 

compensar a dupla insularidade que afeta 

muitas das regiões ultraperiféricas; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/27 

Alteração  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 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Orçamento 2019 - Mandato para o trílogo 

2018/2024(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 38-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  38-A. Condena os passos dados rumo ao 

aprofundamento da militarização da UE; 

lamenta os planos no sentido de uma 

canalização dos recursos orçamentais 

para objetivos que refletem uma obsessão 

com o poderio militar, a segurança e a 

ingerência externa, que são as causas 

profundas de diversos conflitos armados 

atuais, um fator que está na origem dos 

fluxos migratórios e um motivo para a 

pilhagem de recursos nos países em 

desenvolvimento;  

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/28 

Alteração  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 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Orçamento 2019 - Mandato para o trílogo 

2018/2024(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 38-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  38-B. Opõe-se aos esforços em curso 

para instituir um programa da UE de 

investigação no domínio da defesa e um 

programa de desenvolvimento industrial 

no domínio da defesa e do armamento 

(EDIDP), bem como ao estabelecimento 

de um complexo militar industrial da UE; 

opõe-se igualmente ao facto de as 

questões de segurança interna e externa 

serem misturadas e à subordinação da 

política comercial, da política de 

desenvolvimento e da política energética à 

PESC/PCSD; salienta, neste contexto, a 

necessidade de, mais uma vez, a UE se 

tornar um interveniente de cariz 

estritamente civil, promovendo 

prioridades como a erradicação da 

pobreza e a consecução dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável, a resolução 

pacífica de conflitos, o controlo de 

armamento – incluindo a manutenção do 

regime do TNP e a orientação dos 

esforços no sentido de um desarmamento 

nuclear total –, o comércio justo e 

relações económicas equilibradas; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/29 

Alteração  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 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Orçamento 2019 - Mandato para o trílogo 

2018/2024(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 38-C (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  38-C. Salienta a importância de reforçar 

o apoio a políticas que promovam a paz e 

a convivência saudável entre os povos, no 

pleno respeito dos princípios da Carta das 

Nações Unidas e do Direito 

Internacional;  

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/30 

Alteração  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 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Orçamento 2019 - Mandato para o trílogo 

2018/2024(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 38-D (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  38-D. Solicita que sejam afetadas mais 

dotações orçamentais a medidas eficazes 

que visem melhorar o tratamento e a 

inclusão social dos refugiados e migrantes 

aquando da chegada; rejeita todas as 

medidas e políticas orçamentais que 

promovam a externalização das fronteiras 

da UE através de iniciativas como o 

acordo UE-Turquia e de disposições 

semelhantes no Médio Oriente e em 

África, a criação das chamadas 

«plataformas de desembarque regionais» 

e o reforço da Frontex e do seu mandato;  

rejeita igualmente todas as medidas 

orçamentais que contribuem para 

incentivar a corrida ao armamento ou a 

militarização das relações internacionais 

tal como proposto pela UE; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/31 

Alteração  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 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Orçamento 2019 - Mandato para o trílogo 

2018/2024(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 38-E (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  38-E. Afirma que o orçamento da UE 

pode e deve ser utilizado para incentivar o 

desarmamento, nomeadamente o 

desarmamento nuclear, e reitera que os 

Estados-Membros devem dar prioridade à 

promoção da paz; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/32 

Alteração  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 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Orçamento 2019 - Mandato para o trílogo 

2018/2024(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 58-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  58-A. Salienta a necessidade de 

aumentar o financiamento para a 

tradução e interpretação, invertendo a 

tendência dos últimos anos, a fim de 

salvaguardar, de forma eficaz, o princípio 

do multilinguismo; insiste na necessidade 

de aumentar o número de tradutores e 

intérpretes mediante a integração dos 

trabalhadores independentes e externos 

com vínculos permanentes como 

funcionários permanentes do Parlamento 

Europeu; salienta a necessidade urgente 

de responder aos pedidos formulados pelo 

pessoal, designadamente pelos 

intérpretes; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/33 

Alteração  33 

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

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Barbara Spinelli 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Orçamento 2019 - Mandato para o trílogo 

2018/2024(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 7 

 

Proposta de resolução Alteração 

7. Regista o compromisso para com 

uma nova estratégia da UE em matéria de 

defesa concretizada através do acordo 

sobre o Programa Europeu de 

Desenvolvimento Industrial no domínio da 

Defesa (PEDID), primeira etapa do Fundo 

Europeu de Defesa; considera que este 

compromisso comum contribuirá para a 

realização de economias de escala e para 

uma maior coordenação entre os Estados-

Membros e as empresas, o que permitirá à 

UE manter a sua autonomia estratégica e 

tornar-se um verdadeiro interveniente a 

nível mundial;  

7. Opõe-se, em todos os sentidos, à 

militarização sem precedentes da UE 

concretizada através do acordo sobre o 

Programa Europeu de Desenvolvimento 

Industrial no domínio da Defesa (PEDID), 

primeira etapa do Fundo Europeu de 

Defesa; recorda que o artigo 41.º, n.º 2, do 

Tratado da União Europeia (TUE) proíbe 

que as «despesas decorrentes de 

operações que tenham implicações no 

domínio militar ou da defesa» sejam 

imputadas ao orçamento da UE; insta ao 

desarmamento, à resolução de conflitos e 

à promoção da paz e da estabilidade;  

Or. en 

 

 


