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11.12.2018 A8-0454/11 

Amendamentul  11 

Younous Omarjee 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 2a. regretă faptul că bugetul pentru 

Fondul de ajutor european destinat celor 

mai defavorizate persoane nu a fost 

majorat, în pofida numărului din ce în ce 

mai mare de persoane care trăiesc în 

sărăcie în Uniune; 

Or. en 
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11.12.2018 A8-0454/12 

Amendamentul  12 

Younous Omarjee 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 2b. regretă tendința actuală de 

militarizare a Uniunii prin majorarea 

bugetului pentru politica externă și de 

securitate comună și noul Program 

european de dezvoltare industrială în 

domeniul apărării; 

Or. en 
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11.12.2018 A8-0454/13 

Amendamentul  13 

Younous Omarjee 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 5a. este de părere că o combatere eficientă 

a corupției și a evaziunii fiscale practicate 

de întreprinderile multinaționale și de cei 

mai bogați ar permite ca în bugetele 

naționale ale statelor membre să intre o 

sumă estimată de Comisie la 1 mie de 

miliarde EUR pe an; observă că, în 

această privință, se înregistrează o 

adevărată lipsă de acțiune la nivelul UE; 

subliniază în această privință nevoia 

urgentă de a înființa o autoritate 

europeană de combatere a fraudei fiscale 

și a evaziunii fiscale; 

Or. en 
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11.12.2018 A8-0454/14 

Amendamentul  14 

Younous Omarjee 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 5b. regretă că până acum nu s-a ajuns la 

un acord în ceea ce privește impozitarea 

europeană a întreprinderilor 

multinaționale digitale, taxa europeană pe 

tranzacțiile financiare, sau baza fiscală 

consolidată comună a societăților; toate 

acestea ar reprezenta un pas înainte către 

un sistem de impozitare mai echitabil în 

Europa, precum și către creșterea 

ponderii resurselor proprii în bugetul 

Uniunii; 

Or. en 
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11.12.2018 A8-0454/15 

Amendamentul  15 

Younous Omarjee 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 c (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 5c. consideră că în bugetul Uniunii ar 

trebui prevăzute suficiente mijloace 

pentru realizarea coeziunii economice, 

sociale și teritoriale în regiunile 

ultraperiferice ale Uniunii, precum și 

pentru măsuri specifice în aceste regiuni, 

astfel cum se prevede la articolul 349 din 

TFUE, în conformitate cu obiectivele și 

principiile stabilite în Comunicarea 

Comisiei din 24 octombrie 2017 

(COM(2017)0623) intitulată „Un 

parteneriat strategic consolidat și reînnoit 

cu regiunile ultraperiferice ale UE”; 

Or. en 
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11.12.2018 A8-0454/16 

Amendamentul  16 

Younous Omarjee 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 10 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

10. salută consolidarea liniei bugetare 

a SEAE pentru capacitatea de 

comunicare strategică, pentru a oferi un 

răspuns coordonat mai puternic al 

Uniunii la fenomenul dezinformării; 

eliminat 

Or. en 

 

 


