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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

11.12.2018 A8-0454/11 

Módosítás  11 

Younous Omarjee 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Az Európai Unió 2019-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

2 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 2a. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a 

leginkább rászoruló személyeket támogató 

európai segítségnyújtási alap 

költségvetését annak ellenére nem 

növelték, hogy az Unióban egyre nő a 

szegénységben élők száma; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

11.12.2018 A8-0454/12 

Módosítás  12 

Younous Omarjee 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Az Európai Unió 2019-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

2 b bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 2b. sajnálatát fejezi ki az Unió jelenlegi 

militarizálódási tendenciája miatt, amely a 

közös kül- és biztonságpolitika és az új 

európai védelmi ipari fejlesztési program 

költségvetésének növelése révén valósul 

meg; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

11.12.2018 A8-0454/13 

Módosítás  13 

Younous Omarjee 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Az Európai Unió 2019-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

5 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 5a. úgy véli, hogy a multinacionális 

vállalatok és a leggazdagabb emberek 

által elkövetett korrupció és adókijátszás 

elleni hatékony küzdelem révén a 

Bizottság becslése szerint évi ezer milliárd 

eurót kitevő összeget lehetne visszaadni a 

tagállamok nemzeti költségvetéseinek; 

megjegyzi, hogy ebben a kérdésben az 

Unió részéről valóban hiányzik a 

cselekvés; e tekintetben hangsúlyozza, 

hogy sürgősen fel kell állítani egy európai 

hatóságot, amely az adócsalás és az 

adókijátszás elleni küzdelem tekintetében 

hatáskörrel rendelkezik; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

11.12.2018 A8-0454/14 

Módosítás  14 

Younous Omarjee 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Az Európai Unió 2019-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

5 b bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 5b. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy eddig 

nem született megállapodás a digitális 

multinacionális vállalatok európai 

adóztatásáról, az európai pénzügyi 

tranzakciós adóról, illetve a közös 

összevont társaságiadó-alapról, amelyek 

mindegyike potenciálisan előrelépést 

képviselne egy tisztességesebb adózási 

rendszer felé Európában, valamint 

növelné az uniós költségvetés saját 

forrásainak részarányát; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

11.12.2018 A8-0454/15 

Módosítás  15 

Younous Omarjee 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Az Európai Unió 2019-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

5 c bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 5c. úgy véli, hogy az Európai Bizottság 

„Szorosabb és megújított stratégiai 

partnerség az EU legkülső régióival” 

című, 2017. október 24-i közleményében 

(COM(2017)0623) meghatározott célokkal 

és elvekkel összhangban az uniós 

költségvetésben elegendő eszközt kell 

biztosítani az Európai Unió legkülső 

régióiban a gazdasági, társadalmi és 

területi kohézió megvalósítására, valamint 

az EUMSZ 349. cikkében meghatározott 

egyedi intézkedésekre; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

11.12.2018 A8-0454/16 

Módosítás  16 

Younous Omarjee 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Az Európai Unió 2019-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

10 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

10. üdvözli, hogy a stratégiai 

kommunikációs képességre vonatkozó 

költségvetési soron több előirányzatot 

állítottak be az EKSZ számára annak 

érdekében, hogy az Unió határozottabban 

adhasson egységes választ a 

félretájékoztatás jelentette kihívásra; 

törölve 

Or. en 

 

 


