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11.12.2018 A8-0454/11 

Pozmeňujúci návrh  11 

Younous Omarjee 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 2a. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 

rozpočet Fondu európskej pomoci pre 

najodkázanejšie osoby sa nezvýšil napriek 

rastúcemu počtu ľudí v Únii žijúcich v 

chudobe; 

Or. en 
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11.12.2018 A8-0454/12 

Pozmeňujúci návrh  12 

Younous Omarjee 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 2b. vyjadruje poľutovanie nad aktuálnym 

trendom militarizácie Únie zvyšovaním 

rozpočtu na Spoločnú zahraničnú a 

bezpečnostnú politiku a nový Program 

rozvoja európskeho obranného priemyslu; 

Or. en 
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11.12.2018 A8-0454/13 

Pozmeňujúci návrh  13 

Younous Omarjee 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 5a. domnieva sa, že účinný boj proti 

korupcii a daňovým únikom, ktorých sa 

dopúšťajú nadnárodné spoločnosti a 

najbohatší jednotlivci, by umožnil vrátiť 

do vnútroštátnych rozpočtov členských 

štátov sumu, ktorá podľa odhadov 

Komisie predstavuje 1 bilión EUR ročne; 

konštatuje, že v tejto súvislosti Únia 

nepodniká dostatočné kroky; zdôrazňuje v 

tejto súvislosti, že je naliehavo potrebné 

vytvoriť európsky orgán, ktorý by mal 

právomoc bojovať proti daňovým 

podvodom a daňovým únikom; 

Or. en 
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11.12.2018 A8-0454/14 

Pozmeňujúci návrh  14 

Younous Omarjee 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 5b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 5b. vyjadruje poľutovanie nad tým, že sa 

doteraz nedosiahla dohoda o európskom 

zdaňovaní digitálnych nadnárodných 

spoločností, európskej dani z finančných 

transakcií alebo o spoločnom 

konsolidovanom základe dane z príjmov 

právnických osôb, ktoré by všetky 

potenciálne predstavovali krok vpred k 

spravodlivejšiemu daňovému systému v 

Európe, ako aj zvýšenie podielu vlastných 

zdrojov v rozpočte Únie; 

Or. en 
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11.12.2018 A8-0454/15 

Pozmeňujúci návrh  15 

Younous Omarjee 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 c (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 5c. domnieva sa, že v rozpočte Únie by 

mali byť poskytnuté dostatočné 

prostriedky na dosahovanie hospodárskej, 

sociálnej a územnej súdržnosti v 

najvzdialenejších regiónoch Únie, ako aj 

na osobitné opatrenia v týchto regiónoch 

podľa článku 349 ZFEÚ v súlade s 

cieľmi a zásadami stanovenými v 

oznámení Komisie z 24. októbra 2017 s 

názvom Silnejšie a obnovené strategické 

partnerstvo s najvzdialenejšími regiónmi 

EÚ (COM(2017)0623); 

Or. en 
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11.12.2018 A8-0454/16 

Pozmeňujúci návrh  16 

Younous Omarjee 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

10. víta zvýšenie prostriedkov v 

rozpočtovom riadku ESVČ na kapacitu 

strategickej komunikácie s cieľom 

zabezpečiť dôraznejšiu koordinovanú 

odozvu Únie na problém dezinformácií; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

 


