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11.4.2018 A8-0137/2 

Tarkistus  2 

Gilles Lebreton 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Komissio ja toimeenpanovirastot 

2017/2136(DEC) 

 

Päätöslauselmaesitys 

262 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 262 a. pitää erittäin valitettavana, että 

Turkki on edelleen liittymistä 

valmistelevan tukivälineen (IPA II) 

edunsaaja; muistuttaa, että Turkki sai 

630,8 miljoonaa euroa vuonna 2016 ja 

636,4 miljoonaa euroa vuonna 2017 ja 

että sen on tarkoitus saada 

1,940 miljardia euroa lisää vuosina 2018–

2020; vaatii peruuttamaan nämä varat 

välittömästi; 

Or. en 
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Tarkistus  3 

Gilles Lebreton 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Komissio ja toimeenpanovirastot 

2017/2136(DEC) 

 

Päätöslauselmaesitys 

285 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 285 a. muistuttaa, että vuosi 2016 oli 

ensimmäinen Turkin-pakolaisavun 

koordinointivälineen täytäntöönpanovuosi 

ja että tätä välinettä rahoitetaan 

1 miljardilla eurolla unionin 

talousarviosta ja 2 miljardilla eurolla 

jäsenvaltioiden talousarvioista; panee 

merkille, että unionin talousarviosta 

rahoitettavasta 1 miljardin euron 

osuudesta otettiin käyttöön 250 miljoonaa 

euroa vuonna 2016; pitää valitettavana 

tällaista unionin veronmaksajien rahojen 

tuhlaamista; 

Or. en 
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Tarkistus  4 

Gilles Lebreton 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Komissio ja toimeenpanovirastot 

2017/2136(DEC) 

 

Päätöslauselmaesitys 

290 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 290 a. pitää valitettavana, että vieläkään 

ei ole mahdollista arvioida, kuinka paljon 

veronmaksajien rahoja unioni käyttää 

kutakin muuttajaa ja pakolaista kohden; 

Or. en 
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Tarkistus  5 

Gilles Lebreton 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Komissio ja toimeenpanovirastot 

2017/2136(DEC) 

 

Päätöslauselmaesitys 

Paragraph 291 – point a a (new) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 a a) muuttoliike- ja sisäasioiden 

pääosastoa yhteistoiminnassa kaikkien 

muiden pääosastojen kanssa 

keskittämään kaikki tiedot, jotka koskevat 

muuttajien ja pakolaisten hyväksi 

myönnettyjä varoja; kehottaa muuttoliike- 

ja sisäasioiden pääosastoa julkaisemaan 

vuosittain kattavan kertomuksen, jossa 

esitetään tarkasti käytetty rahamäärä, 

minkälaisia toimia on toteutettu ja missä 

sekä näiden toimien tehokkuus; 

Or. en 

 


