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11.12.2018 A8-0454/11 

Poprawka  11 

Younous Omarjee 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 2a. Ubolewa, że budżet przeznaczony na 

Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej 

Potrzebującym nie został zwiększony 

pomimo rosnącej liczby osób w Unii 

żyjących w ubóstwie; 

Or. en 
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11.12.2018 A8-0454/12 

Poprawka  12 

Younous Omarjee 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 2b. wyraża ubolewanie z powodu 

obecnego dążenia do militaryzacji Unii 

poprzez zwiększenie budżetu na wspólną 

politykę zagraniczną i bezpieczeństwa 

oraz nowy Europejski program rozwoju 

przemysłu obronnego; 

Or. en 
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11.12.2018 A8-0454/13 

Poprawka  13 

Younous Omarjee 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

BBudżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 5a. uważa, że skuteczna walka z korupcją 

i uchylaniem się od opodatkowania 

stosowanym przez wielonarodowe 

korporacje i najbogatsze osoby prywatne 

umożliwiłaby zwrot do budżetów 

krajowych państw członkowskich kwoty 

szacowanej przez Komisję na 1 bln EUR 

rocznie; zauważa w tej kwestii  prawdziwy 

brak działań ze strony Unii; zwraca w 

związku z tym uwagę na pilną potrzebę 

utworzenia europejskiego organu 

uprawnionego do przeciwdziałania 

oszustwom podatkowym i uchylaniu się od 

opodatkowania; 

Or. en 
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11.12.2018 A8-0454/14 

Poprawka  14 

Younous Omarjee 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 5b. wyraża ubolewanie, że dotychczas nie 

osiągnięto porozumienia w sprawie 

europejskiego podatku dla 

wielonarodowych przedsiębiorstw 

cyfrowych, europejskiego podatku od 

transakcji finansowych czy wspólnej 

skonsolidowanej podstawy opodatkowania 

osób prawnych, przy czym porozumienie 

w tych kwestiach potencjalnie stanowiłoby 

postęp w tworzeniu sprawiedliwszego 

systemu podatkowego w Europie, a także 

zwiększyłoby udział zasobów własnych w 

budżecie Unii; 

Or. en 
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11.12.2018 A8-0454/15 

Poprawka  15 

Younous Omarjee 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 c (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 5c. uważa, że w budżecie Unii należy 

zapewnić wystarczające środki na 

osiągnięcie celów spójności gospodarczej, 

społecznej i terytorialnej w najbardziej 

oddalonych regionach Unii, a także na 

specyficzne środki w tych regionach 

przewidziane w art. 349 TFUE, zgodnie z 

celami i zasadami przedstawionymi w 

komunikacie Komisji z dnia 24 

października 2017 r. (COM(2017)0623) 

dotyczącym silniejszego i odnowionego 

partnerstwa strategicznego z regionami 

najbardziej oddalonymi UE; 

Or. en 
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11.12.2018 A8-0454/16 

Poprawka  16 

Younous Omarjee 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

10. z zadowoleniem przyjmuje 

wzmocnienie pozycji budżetowej ESDZ 

przeznaczonej dla zespołu ds. strategicznej 

komunikacji, aby zapewnić bardziej 

skoordynowaną reakcję Unii na wyzwania 

związane z dezinformacją; 

skreśla się 

Or. en 

 

 


