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SL Združena v raznolikosti SL 

11.4.2018 A8-0137/2 

Predlog spremembe  2 

Gilles Lebreton 

v imenu skupine ENF 

 

Poročilo A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropska komisija in izvajalske agencije 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 262 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 262a. globoko obžaluje, da je Turčija še 

vedno upravičenka do IPA II; želi 

spomniti, da je leta 2016 prejela 

630,8 milijona EUR, leta 2017 je prejela 

636,4 milijona EUR, od leta 2018 do leta 

2020 pa naj bi prejela še 1,940 milijarde 

EUR; poziva, naj se ta sredstva takoj 

prekličejo; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/3 

Predlog spremembe  3 

Gilles Lebreton 

v imenu skupine ENF 

 

Poročilo A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropska komisija in izvajalske agencije 

2017/2136(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 285 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 285a. želi spomniti, da je bilo leto 2016 

prvo leto izvajanja instrumenta za 

begunce v Turčiji, ki ga sestavljajo 1 

milijarda EUR iz proračuna Unije in 2 

milijardi EUR, ki ju prispevajo države 

članice; je seznanjen, da je bilo leta 2016 

mobiliziranih 250 milijonov EUR od 

skupno 1 milijarde EUR iz proračuna 

Unije; obžaluje takšno potrato denarja 

davkoplačevalcev; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/4 

Predlog spremembe  4 

Gilles Lebreton 

v imenu skupine ENF 

 

Poročilo A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropska komisija in izvajalske agencije 

2017/2136(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 290 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 290a. obžaluje, da še vedno ni mogoče 

oceniti, koliko davkoplačevalskega 

denarja Unija porabi za posameznega 

migranta in koliko za posameznega 

begunca; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/5 

Predlog spremembe  5 

Gilles Lebreton 

v imenu skupine ENF 

 

Poročilo A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropska komisija in izvajalske agencije 

2017/2136(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 291 – točka a a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 (aa) GD HOME, naj v sodelovanju z 

vsemi ostalimi GD centralizira vse 

podatke, ki se nanašajo na sredstva, 

dodeljena migrantom in beguncem; 

poziva GD HOME, naj letno objavi 

izčrpno poročilo in v njem navede točen 

znesek porabljenega denarja, vrsto 

ukrepov in njihovo lokacijo ter 

učinkovitost teh ukrepov; 

Or. en 

 

 


