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BG Единство в многообразието BG 

11.12.2018 A8-0454/11 

Изменение  11 

Юнус Омаржи 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0454/2018 

Даниеле Виоти, Паул Рюбиг 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 2 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 2a. изразява съжаление, че бюджетът 

за Фонда за европейско подпомагане 

на най-нуждаещите се лица не беше 

увеличен въпреки нарастващия брой 

на хората, живеещи в бедност в 

Съюза; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

11.12.2018 A8-0454/12 

Изменение  12 

Юнус Омаржи 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0454/2018 

Даниеле Виоти, Паул Рюбиг 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 2 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 2б. изразява съжаление във връзка с 

настоящата тенденция на 

милитаризация на Съюза чрез 

увеличаване на бюджета за Общата 

външна политика и политика на 

сигурност и новата Европейска 

програма за промишлено развитие в 

областта на отбраната; 

Or. en 
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11.12.2018 A8-0454/13 

Изменение  13 

Юнус Омаржи 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0454/2018 

Даниеле Виоти, Паул Рюбиг 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 5 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 5a. счита, че една ефективна борба 

срещу корупцията и данъчните 

измами, извършвани от 

многонационалните дружества и най-

богатите лица, би дала възможност в 

националните бюджети на 

държавите членки да се върне сума, 

оценявана от Комисията на един 

трилион евро годишно; отбелязва, че 

Съюзът реално не е предприел 

никакви действия в това отношение; 

в тази връзка подчертава спешната 

необходимост от създаване на 

европейски орган за борба с данъчните 

измами и отклонението от данъчно 

облагане; 

Or. en 
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11.12.2018 A8-0454/14 

Изменение  14 

Юнус Омаржи 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0454/2018 

Даниеле Виоти, Паул Рюбиг 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 5 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 5б. изразява съжаление за това, че 

досега не е постигнато споразумение 

относно европейското данъчно 

облагане на цифровите 

многонационални дружества, 

относно европейския данък върху 

финансовите сделки или общата 

консолидирана основа за облагане с 

корпоративен данък, което би могло 

да представлява крачка напред към 

една по-справедлива данъчна система 

в Европа и би увеличило дела на 

собствените ресурси в бюджета на 

Съюза; 

Or. en 
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11.12.2018 A8-0454/15 

Изменение  15 

Юнус Омаржи 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0454/2018 

Даниеле Виоти, Паул Рюбиг 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 5 в (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 5в. счита, че в бюджета на Съюза 

следва да бъдат осигурени 

достатъчно средства за постигане на 

икономическо, социално и 

териториално сближаване в най-

отдалечените региони (НОР) на 

Съюза, както и за специфични мерки в 

тези региони, както е предвидено в 

член 349 от ДФЕС, в съответствие с 

целите и принципите, определени в 

съобщението на Комисията от 24 

октомври 2017 г. (COM(2017)0623) 

относно засилено и обновено 

стратегическо партньорство с най-

отдалечените региони на ЕС; 

Or. en 
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11.12.2018 A8-0454/16 

Изменение  16 

Юнус Омаржи 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0454/2018 

Даниеле Виоти, Паул Рюбиг 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 10 

 

Предложение за резолюция Изменение 

10. приветства увеличението на 

средствата по бюджетния ред на 

ЕСВД за капацитета за 

стратегическа комуникация, за да 

може Съюзът да даде по-силен 

координиран отговор на 

предизвикателството, свързано с 

дезинформацията; 

заличава се 

Or. en 

 

 


