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Predlog spremembe  70 

Maria João Rodrigues 

v imenu skupine S&D 

 

Skupni predlog resolucije 

PPE, ECR, ALDE 

Priprava delovnega programa Komisije za leto 2018 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 84 a (novo) 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

  84a. pozdravlja nedavno objavo 

skupnega sporočila o novem zagonu 

partnerstva med Afriko in EU; poziva 

Komisijo in Evropsko službo za zunanje 

delovanje, naj partnerstvo uresničujeta 

preko odprtega in preglednega dialoga z 

vključevanjem civilne družbe in socialnih 

partnerjev v Afriki in Evropi, da bi 

okrepili naše strateške odnose, s posebnim 

poudarkom na oblikovanju varnejših in 

stabilnejših držav ter družb, vlaganju v 

izobraževanje in ustvarjanju novih ter 

boljših delovnih mest, zlasti za mlade, ter 

spoštovanju človekovih pravic in 

temeljnih svoboščin, da bi tako odpravili 

temeljne vzroke za nedovoljene migracije; 

Or. en 
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Predlog spremembe  71 

Maria João Rodrigues 

v imenu skupine S&D 

 

Skupni predlog resolucije 

PPE, ECR, ALDE 

Priprava delovnega programa Komisije za leto 2018 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 23 a (novo) 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

  23a. meni, da bi moral del davkov iz 

dohodkov pravnih oseb, ki se zberejo v 

EU, predstavljati lastna sredstva 

proračuna EU, kar bi odražalo prednosti, 

ki jih prinaša možnost poslovanja na 

velikem notranjem trgu Unije; 

Or. en 
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Predlog spremembe  72 

Maria João Rodrigues 

v imenu skupine S&D 

 

Skupni predlog resolucije 

PPE, ECR, ALDE 

Priprava delovnega programa Komisije za leto 2018 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 23 b (novo) 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

  23b. meni, da bi moral proračun EU za 

obdobje po letu 2020 znatno prispevati k 

izvajanju pariškega podnebnega 

sporazuma tako na strani prihodkov kot 

odhodkov; zlasti meni, da bi morali biti 

prihodki za proračun EU zagotovljeni s 

pomočjo prenovljenega sistema 

obdavčevanja virov toplogrednih plinov, 

EU pa bi morala prehod na bolj zeleno 

gospodarstvo podpreti z večjimi 

naložbami; 

Or. en 
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Predlog spremembe  73 

Maria João Rodrigues 

v imenu skupine S&D 

 

Skupni predlog resolucije 

PPE, ECR, ALDE 

Priprava delovnega programa Komisije za leto 2018 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 23 c (novo) 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

  23c. meni, da bi morali biti nacionalni 

prispevki v proračun EU, če bodo po 

povečanju lastnih sredstev EU še 

potrebni, izključeni iz izračuna 

primanjkljaja v okviru pakta za stabilnost 

in rast, saj se iz proračuna EU financirajo 

predvsem naložbe v prihodnjo blaginjo; 

Or. en 
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Predlog spremembe  74 

Maria João Rodrigues 

v imenu skupine S&D 

 

Skupni predlog resolucije 

PPE, ECR, ALDE 

Priprava delovnega programa Komisije za leto 2018 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 89 a (novo) 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

  89a. ponavlja, da je mogoče delovanje 

EU znatno izboljšati na podlagi Lizbonske 

pogodbe, zlasti s polno uporabo rednega 

zakonodajnega postopka in glasovanja s 

kvalificirano večino v Svetu; želi spomniti, 

da se lahko uporabi tudi mehanizem 

okrepljenega sodelovanja, zlasti za 

poglabljanje evropske monetarne unije, 

uspešnejše delovanje na področju skupne 

zunanje in varnostne politike ter za 

vzpostavljanje tesnejšega sodelovanja na 

področju pravosodja in notranjih zadev; 

Or. en 



 

AM\1130183SL.docx  PE605.552v01-00 }  

 PE605.553v01-00 }  

 PE605.574v01-00 } RC1 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

4.7.2017  B8-0434/2017 }  

 B8-0435/2017 }  

 B8-0450/2017 } RC1/Am. 75 

Predlog spremembe  75 

Maria João Rodrigues 

v imenu skupine S&D 

 

Skupni predlog resolucije 

PPE, ECR, ALDE 

Priprava delovnega programa Komisije za leto 2018 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 89 b (novo) 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

  89b. poudarja, da je mehanizem 

okrepljenega sodelovanja, ki vključuje 

Parlament, Komisijo in Sodišče, veliko 

bolj zaželen kot medvladne rešitve zunaj 

pravnega okvira Unije; ponavlja, da mora 

poglabljanje povezovanja potekati na 

vključujoč način, ob resnični odprtosti za 

to, da se druge države članice pridružijo 

kasneje; 

Or. en 
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Predlog spremembe  76 

Maria João Rodrigues 

v imenu skupine S&D 

 

Skupni predlog resolucije 

PPE, ECR, ALDE 

Priprava delovnega programa Komisije za leto 2018 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 21 a (novo) 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

  21a. meni, da bi moral večletni finančni 

okvir za obdobje po letu 2020 trajati 5 + 5 

let, kar je povezano z uresničevanjem 

ciljev trajnostnega razvoja in odraža to, da 

je treba naložbe načrtovati dolgoročno, pa 

tudi ob upoštevanju tega, da evropske 

volitve potekajo vsakih pet let; meni, da bi 

morale evropske volitve leta 2019 

zagotoviti mandat za končne odločitve o 

prednostnih nalogah pri prihodkih in 

odhodkih večletnega finančnega okvira 

EU za obdobje po letu 2020, evropske 

volitve leta 2024 pa za njegovo vmesno 

revizijo; 

Or. en 
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Predlog spremembe  77 

Maria João Rodrigues 

v imenu skupine S&D 

 

Skupni predlog resolucije 

PPE, ECR, ALDE 

Priprava delovnega programa Komisije za leto 2018 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 63 a (novo) 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

  63a. ponavlja, da morajo Evropejci 

veliko bolje sodelovati, da bi zagotovili, da 

za tiste, ki prosijo za mednarodno zaščito, 

obstajajo varne in zakonite poti v Evropo, 

ter da lahko prosilci za azil, ki prispejo v 

Evropo, uveljavljajo svoje temeljne 

pravice, vključno s pravico, da zaprosijo 

za mednarodno zaščito, poleg tega pa 

morajo izboljšati sodelovanje s tretjimi 

državami z namenom odprave temeljnih 

vzrokov prisilnih migracij; poudarja, da je 

treba zagotoviti, da sodelovanje s 

partnerskimi državami na področju 

migracij poteka v skladu s človekovimi 

pravicami; 

Or. en 



 

AM\1130183SL.docx  PE605.552v01-00 }  

 PE605.553v01-00 }  

 PE605.574v01-00 } RC1 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

4.7.2017  B8-0434/2017 }  

 B8-0435/2017 }  

 B8-0450/2017 } RC1/Am. 78 

Predlog spremembe  78 

Maria João Rodrigues 

v imenu skupine S&D 

 

Skupni predlog resolucije 

PPE, ECR, ALDE 

Priprava delovnega programa Komisije za leto 2018 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 63 b (novo) 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

  63b. poziva k okrepitvi prizadevanj za 

dogovor o reformi dublinskega sistema, 

da bi v skladu s členoma 78 in 80 Pogodbe 

o delovanju Evropske unije (PDEU) 

oblikovali in začeli izvajati resnično in 

skupno evropsko azilno politiko; 

poudarja, da morajo medtem vse države 

članice izpolniti svoje obveznosti v skladu 

s sklepi Sveta o premestitvi prosilcev za 

azil iz Grčije in Italije, pri čemer naj 

dajejo prednost ženskam in 

mladoletnikom brez spremstva ter 

pripadnikom drugih ranljivih skupin, kot 

so invalidi ter osebe LGBTI; poziva k 

nadaljnjim prizadevanjem za to, da bo 

migrantom, beguncem in prosilcem za azil 

omogočen dostop do sistemov 

izobraževanja in usposabljanja ter do trga 

dela, njihova znanja in spretnosti pa 

priznani; 

Or. en 
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Predlog spremembe  79 

Maria João Rodrigues 

v imenu skupine S&D 

 

Skupni predlog resolucije 

PPE, ECR, ALDE 

Priprava delovnega programa Komisije za leto 2018 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 63 c (novo) 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

  63c. poziva Komisijo, naj predloži 

zakonodajni predlog za humanitarne 

vizume, ki bo poleg preselitve pomenila 

dodatno varno in zakonito možnost za 

prosilce za azil, in naj zaščiti žrtve 

trgovine z ljudmi v EU; 

Or. en 
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Predlog spremembe  80 

Maria João Rodrigues 

v imenu skupine S&D 

 

Skupni predlog resolucije 

PPE, ECR, ALDE 

Priprava delovnega programa Komisije za leto 2018 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 63 d (novo) 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

  63d. poziva k usklajenemu ukrepanju 

na področju zakonitih migracij na ravni 

Unije, ki bo presegalo trenutno 

razdrobljeni pristop; vztraja, da naj se 

partnerstva s tretjimi državami v zvezi z 

zakonitimi migracijami okrepijo in se 

razvijejo vseevropski svežnji mobilnosti s 

primernimi zaščitnimi ukrepi, med drugim 

v zvezi z delovnimi pogoji; 

Or. en 
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Predlog spremembe  81 

Maria João Rodrigues 

v imenu skupine S&D 

 

Skupni predlog resolucije 

PPE, ECR, ALDE 

Priprava delovnega programa Komisije za leto 2018 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 63 e (novo) 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

  63e. poziva Komisijo, naj preveri, ali vsi 

akterji, ki sodelujejo pri varovanju 

evropskih zunanjih meja, upravljanju 

begunskih taborišč in sprejemu prosilcev 

za azil, upoštevajo mednarodno pravo, 

vključno z Ženevsko konvencijo o statusu 

beguncev, humanitarno pravo in pravo o 

človekovih pravicah; poziva, naj se jasno 

razlikuje med tihotapljenjem in pomočjo 

običajnih državljanov ljudem, ki 

potrebujejo pomoč; 

Or. en 

 

 


