
 

AM\1150696SK.docx  PE618.415v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

11.4.2018 A8-0137/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Gilles Lebreton 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia a výkonné agentúry 

2017/2136(DEC) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 262 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 262a. hlboko ľutuje, že Turecko je stále 

príjemcom nástroja IPA II; pripomína, že 

Turecko dostalo v roku 2016 630,8 

milióna eur, v roku 2017 636,4 milióna 

eur a od roku 2018 do roku 2020 má 

dostať o 1,940 miliardy viac; žiada 

okamžité zrušenie týchto prostriedkov; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Gilles Lebreton 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia a výkonné agentúry 

2017/2136(DEC) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 285 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 285a. pripomína, že rok 2016 bol prvým 

rokom vykonávania nástroja pre 

utečencov v Turecku, na ktorý bola 

poskytnutá 1 miliarda EUR z rozpočtu 

Únie a 2 miliardy EUR od členských 

štátov; konštatuje, že v roku 2016 bolo z 

celkového počtu 1 miliardy EUR z 

rozpočtu Únie mobilizovaných 250 

miliónov EUR; vyjadruje poľutovanie nad 

takýmto plytvaním peniazmi daňovníkov 

Únie; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Gilles Lebreton 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia a výkonné agentúry 

2017/2136(DEC) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 290 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 290a. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 

ešte stále nie je možné posúdiť, koľko 

peňazí daňovníkov Únie sa na jedného 

migranta a jedného utečenca vynakladá; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Gilles Lebreton 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia a výkonné agentúry 

2017/2136(DEC) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 291 – písmeno a a (nové) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 aa) Generálne riaditeľstvo pre 

migráciu a vnútorné záležitosti v 

koordinácii so všetkými ostatnými 

generálnymi riaditeľstvami má 

centralizovať všetky údaje týkajúce sa 

finančných prostriedkov vyčlenených na 

migrantov a utečencov; žiada Generálne 

riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné 

záležitosti, aby každoročne zverejňovala 

vyčerpávajúcu správu s presným 

uvedením výšky finančných prostriedkov, 

druhov opatrení a ich miesta realizácie a 

efektívnosti týchto opatrení; 

Or. en 

 


