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11.4.2018 A8-0137/2 

Pozměňovací návrh  2 

Gilles Lebreton 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Komise a výkonné agentury 

2017/2136(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 262 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 262a. vyjadřuje hluboké politování nad 

tím, že Turecko je stále příjemcem 

podpory z NPP II; připomíná, že v roce 

2016 bylo Turecku poskytnuto 630,8 

milionů EUR, v roce 2017 636,4 milionů 

EUR a v letech 2018–2020 má obdržet 

1,940 miliardy EUR; žádá, aby toto 

financování bylo okamžitě zrušeno; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/3 

Pozměňovací návrh  3 

Gilles Lebreton 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Komise a výkonné agentury 

2017/2136(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 285 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 285a. připomíná, že rok 2016 byl prvním 

rokem provádění nástroje pomoci pro 

uprchlíky v Turecku, na nějž byla 

poskytnuta 1 miliarda EUR z rozpočtu 

Unie a 2 miliardy EUR od členských 

států; konstatuje, že v roce 2016 bylo 

z částky ve výši 1 miliardy EUR z rozpočtu 

Unie uvolněno 250 milionů EUR; 

vyjadřuje politování nad takovým 

plýtváním penězi daňových poplatníků; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/4 

Pozměňovací návrh  4 

Gilles Lebreton 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Komise a výkonné agentury 

2017/2136(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 290 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 290a. vyjadřuje politování nad tím, že 

stále nelze posoudit, kolik peněz daňových 

poplatníků Unie se na jednoho migranta 

a na jednoho uprchlíka vynakládá; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/5 

Pozměňovací návrh  5 

Gilles Lebreton 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Komise a výkonné agentury 

2017/2136(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 291 – písm. a a (nové) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 aa) GŘ HOME, aby v koordinaci se všemi 

ostatními generálními ředitelstvími 

centralizovalo veškeré údaje týkající se 

finančních prostředků vyčleněných na 

migranty a uprchlíky; žádá GŘ HOME, 

aby každoročně zveřejňovalo vyčerpávající 

zprávu, která by přesně uváděla výši 

vynaložených finančních prostředků, 

druhy opatření a místo jejich realizace, 

jako i účinnost těchto opatření; 

Or. en 

 

 


