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Pozmeňujúci návrh  70 

Maria João Rodrigues 

v mene skupiny S&D 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, ECR, ALDE 

Príprava pracovného programu Komisie na rok 2018 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 84 a (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  84a. víta nedávne uverejnenie 

spoločného oznámenia o nových 

podnetoch pre partnerstvo medzi Afrikou 

a EÚ; vyzýva Komisiu a ESVČ, aby toto 

partnerstvo upevnili pomocou otvoreného 

a transparentného dialógu, do ktorého sa 

zapojí občianska spoločnosť a sociálni 

partneri v Afrike a Európe, s cieľom 

posilniť naše strategické partnerstvo s 

osobitným dôrazom na budovanie 

bezpečnejších a odolnejších štátov a 

spoločností, na investície do vzdelávania a 

vytváranie väčšieho počtu a lepších 

pracovných miest, najmä pre mladých 

ľudí, a na dodržiavanie ľudských práv a 

základných slobôd, aby sa tak riešili 

základné príčiny nelegálnej migrácie; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  71 

Maria João Rodrigues 

v mene skupiny S&D 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, ECR, ALDE 

Príprava pracovného programu Komisie na rok 2018 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 23 a (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  23a. domnieva sa, že časť prostriedkov, 

ktoré sa v EÚ získajú v rámci zdaňovania 

právnických osôb, by mala tvoriť vlastný 

zdroj v rozpočte EÚ, čo by odrážalo 

výhody, ktoré plynú z možnosti podnikať 

na veľkom vnútornom trhu Únie; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  72 

Maria João Rodrigues 

v mene skupiny S&D 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, ECR, ALDE 

Príprava pracovného programu Komisie na rok 2018 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 23 b (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  23b. domnieva sa, že rozpočet EÚ po 

roku 2020 by mal výrazne prispieť k 

vykonávaniu Parížskej dohody o zmene 

klímy, a to tak na strane príjmov, ako aj 

na strane výdavkov; domnieva sa najmä, 

že reformovaný systém zdaňovania 

zdrojov emisií skleníkových plynov by mal 

zabezpečiť príjmy do rozpočtu EÚ, zatiaľ 

čo EÚ by mala výraznejšie investovať do 

podpory prechodu smerom k 

ekologickejšiemu hospodárstvu; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  73 

Maria João Rodrigues 

v mene skupiny S&D 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, ECR, ALDE 

Príprava pracovného programu Komisie na rok 2018 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 23 c (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  23c. domnieva sa, že pokiaľ budú 

príspevky členských štátov do rozpočtu 

EÚ stále potrebné aj po posilnení 

vlastných zdrojov EÚ, mali by byť 

vylúčené z výpočtu deficitu podľa 

pravidiel Paktu stability a rastu, pretože 

rozpočet EÚ financuje v prevažnej miere 

investície do budúcej prosperity; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  74 

Maria João Rodrigues 

v mene skupiny S&D 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, ECR, ALDE 

Príprava pracovného programu Komisie na rok 2018 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 89 a (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  89a. pripomína, že fungovanie EÚ je 

možné výrazne zlepšiť na základe 

Lisabonskej zmluvy, najmä 

prostredníctvom plného využitia riadneho 

legislatívneho postupu a hlasovania 

kvalifikovanou väčšinou v Rade; 

pripomína, že sa tiež môže použiť 

mechanizmus posilnenej spolupráce, 

najmä na prehĺbenie HMÚ, na aktívnejšie 

pôsobenie v oblasti spoločnej zahraničnej 

a bezpečnostnej politiky a na dosiahnutie 

väčšej spolupráce v oblasti spravodlivosti 

a vnútorných vecí; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  75 

Maria João Rodrigues 

v mene skupiny S&D 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, ECR, ALDE 

Príprava pracovného programu Komisie na rok 2018 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 89 b (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  89b. zdôrazňuje, že mechanizmus 

posilnenej spolupráce s účasťou 

Parlamentu, Komisie a Súdneho dvora je 

omnoho vhodnejší než medzivládne 

riešenia mimo právneho rámca Únie; 

zdôrazňuje, že akékoľvek prehĺbenie 

integrácie sa musí vykonávať inkluzívnym 

spôsobom, pričom ostatným členským 

štátom by sa malo skutočne umožniť 

zapojiť sa v neskoršej fáze; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  76 

Maria João Rodrigues 

v mene skupiny S&D 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, ECR, ALDE 

Príprava pracovného programu Komisie na rok 2018 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 21 a (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  21a. domnieva sa, že VFR na obdobie 

po roku 2020 by mal trvať 5 + 5 rokov, čo 

by bolo spojené s plnením cieľov trvalo 

udržateľného rozvoja a odrážalo by 

potrebu dlhoročného plánovania 

investícií, ale zároveň zohľadňovalo 

skutočnosť, že voľby do Európskeho 

parlamentu sa konajú každých päť rokov; 

zastáva názor, že európske voľby v roku 

2019 by mali poskytnúť mandát na 

konečné rozhodnutia o prioritách pre 

príjmy a výdavky VFR na obdobie po roku 

2020 a že európske voľby v roku 2024 by 

mali dať mandát na jeho revíziu v 

polovici obdobia; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  77 

Maria João Rodrigues 

v mene skupiny S&D 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, ECR, ALDE 

Príprava pracovného programu Komisie na rok 2018 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 63 a (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  63a. opätovne zdôrazňuje, že je 

potrebné, aby Európania vyvinuli omnoho 

väčšie spoločné úsilie s cieľom zabezpečiť 

bezpečné a legálne cesty do Európy pre 

osoby hľadajúce medzinárodnú ochranu 

a žiadateľov o azyl prichádzajúcich do 

Európy, aby mohli využívať svoje 

základné práva vrátane práva žiadať o 

medzinárodnú ochranu, a s cieľom 

zlepšiť spoluprácu s tretími krajinami v 

záujme boja proti základným príčinám 

nútenej migrácie; zdôrazňuje, že je 

potrebné zabezpečiť súlad spolupráce s 

partnerskými krajinami v oblasti migrácie 

s ľudskými právami; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  78 

Maria João Rodrigues 

v mene skupiny S&D 

 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, ECR, ALDE 

Príprava pracovného programu Komisie na rok 2018 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 63 b (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  63b. vyzýva na zvýšené úsilie o 

dosiahnutie dohody vo vzťahu k reforme 

tzv. dublinského systému s cieľom 

stanoviť a vykonávať skutočnú a 

spoločnú európsku azylovú politiku v 

súlade s článkami 78 a 80 Zmluvy o 

fungovaní Európskej únie (ZFEÚ); 

zdôrazňuje, že medzitým by si všetky 

členské štáty mali plniť svoje povinnosti 

plynúce z rozhodnutí Rady o 

premiestňovaní žiadateľov o azyl z Grécka 

a Talianska, pričom by mali 

uprednostňovať premiestnenia žien a 

maloletých osôb bez sprievodu, ako aj 

iných zraniteľných skupín, ako sú osoby 

so zdravotným postihnutím a LGBTI 

osoby; vyzýva na ďalšie úsilie s cieľom 

uľahčiť migrantom, utečencom a 

žiadateľom o azyl prístup k systému 

vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj 

na trh práce a k uznávaniu ich zručností; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  79 

Maria João Rodrigues 

v mene skupiny S&D 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, ECR, ALDE 

Príprava pracovného programu Komisie na rok 2018 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 63 c (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  63c. vyzýva Komisiu, aby predložila 

legislatívny návrh o humanitárnych 

vízach, ktoré by popri presídľovaní 

predstavovali dodatočnú bezpečnú a 

legálnu cestu pre žiadateľov o azyl, a aby 

chránila obete obchodovania s ľuďmi, 

ktoré sa nachádzajú v EÚ; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  80 

Maria João Rodrigues 

v mene skupiny S&D 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, ECR, ALDE 

Príprava pracovného programu Komisie na rok 2018 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 63 d (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  63d. vyzýva na koordinované opatrenia 

v oblasti legálnej migrácie na úrovni 

Únie, ktoré prekonajú súčasný 

nesystematický prístup; trvá na posilnení 

partnerstiev s tretími krajinami, pokiaľ 

ide o právne aspekty migrácie, a na 

rozvoji celoeurópskych balíkov mobility s 

primeranými zárukami, okrem iného 

pokiaľ ide o pracovné podmienky; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  81 

Maria João Rodrigues 

v mene skupiny S&D 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, ECR, ALDE 

Príprava pracovného programu Komisie na rok 2018 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 63 e (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  63e. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 

dodržiavanie medzinárodného práva 

vrátane Ženevského dohovoru o 

utečencoch a humanitárneho práva a 

práva v oblasti ľudských práv zo strany 

všetkých aktérov zapojených do ochrany 

vonkajších hraníc Európy, riadenia 

utečeneckých táborov a prijímania 

žiadateľov o azyl; žiada, aby sa objasnili 

rozdiel medzi prevádzačmi a bežnými 

občanmi, ktorí  pomáhajú ľuďom v 

núdzi; 

Or. en 

 

 


