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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

11.4.2018 A8-0137/2 

Τροπολογία  2 

Gilles Lebreton 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκτελεστικοί 

οργανισμοί 

2017/2136(DEC) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 262 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 262 α. εκφράζει έντονη δυσαρέσκεια για 

το γεγονός ότι η Τουρκία εξακολουθεί να 

είναι δικαιούχος του ΜΠΒ ΙΙ· 

υπενθυμίζει ότι η Τουρκία έλαβε 630,8 

εκατομμύρια ευρώ το 2016, 636,4 

εκατομμύρια ευρώ το 2017 και 

αναμένεται να λάβει 1,94 δισεκατομμύρια 

ευρώ ακόμη από το 2018 έως το 2020· 

ζητεί την άμεση ακύρωση των κονδυλίων 

αυτών· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

11.4.2018 A8-0137/3 

Τροπολογία  3 

Gilles Lebreton 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκτελεστικοί 

οργανισμοί 

2017/2136(DEC) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 285 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 285 α. υπενθυμίζει ότι το 2016 ήταν το 

πρώτο έτος εφαρμογής της διευκόλυνσης 

για τους πρόσφυγες στην Τουρκία, που 

συνίσταται σε ένα δισεκατομμύριο ευρώ 

από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και δύο 

δισεκατομμύρια ευρώ από τα κράτη 

μέλη· σημειώνει ότι, το 2016, από το ένα 

δισεκατομμύριο ευρώ από τον 

προϋπολογισμό της ΕΕ κινητοποιήθηκαν 

250 εκατομμύρια ευρώ· καταδικάζει αυτή 

τη σπατάλη χρημάτων των 

φορολογουμένων της Ένωσης· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

11.4.2018 A8-0137/4 

Τροπολογία  4 

Gilles Lebreton 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκτελεστικοί 

οργανισμοί 

2017/2136(DEC) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 290 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 290 α. εκφράζει την αποδοκιμασία του 

για το γεγονός ότι εξακολουθεί να είναι 

αδύνατο να εκτιμηθεί, τι ποσό χρημάτων 

των φορολογουμένων δαπανά η Ένωση 

ανά μετανάστη και ανά πρόσφυγα· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

11.4.2018 A8-0137/5 

Τροπολογία  5 

Gilles Lebreton 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκτελεστικοί 

οργανισμοί 

2017/2136(DEC) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 291 – στοιχείο αα) (νέο) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 α α) η ΓΔ HOME, σε συντονισμό με 

όλες τις άλλες ΓΔ να συγκεντρώνει όλα τα 

στοιχεία σχετικά με τα κονδύλια που 

διατίθενται για τους μετανάστες και τους 

πρόσφυγες· ζητεί από τη ΓΔ HOME να 

δημοσιεύει ετησίως αναλυτική έκθεση 

στην οποία να προσδιορίζεται επακριβώς 

το ποσό των χρημάτων που δαπανώνται, 

το είδος και ο τόπος των ενεργειών, και η 

αποτελεσματικότητα των ενεργειών 

αυτών· 

Or. en 

 


