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2.7.2018 A8-0246/2 

Изменение  2 

Шабиер Бенито Силуага, Меря Кюльонен, Мари-Пиер Вю, Такис Хаджигеоргиу, 

Неоклис Силикиотис, Мариза Матиаш, Мари-Кристин Вержиа, Стелиос Кулоглу, 

Костадинка Кунева, Димитриос Пападимулис 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0246/2018 

Зигфрид Мурешан 

Проект на коригиращ бюджет № 3/2018: Разширяване на Механизма за бежанците в 

Турция 

09713/2018 – C8-0302/2018 – 2018/2072(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 1a. отново заявява, че 

увеличението на средствата за 

хуманитарна помощ се отнася, inter 

alia, до образователни услуги за 

децата; изразява съжаление относно 

малката роля, която е отредена на 

Парламента във връзка с изявлението 

на ЕС и Турция; припомня, че 

хуманитарната помощ и помощта за 

развитие не трябва да бъдат 

обвързани с условие за 

сътрудничество на трети държави 

при екстернализирането на 

граничния контрол на Съюза; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0246/3 

Изменение  3 

Шабиер Бенито Силуага, Меря Кюльонен, Мари-Пиер Вю, Такис Хаджигеоргиу, 

Неоклис Силикиотис, Мариза Матиаш, Мари-Кристин Вержиа, София Сакорафа, 

Стелиос Кулоглу, Костадинка Кунева, Димитриос Пападимулис  

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0246/2018 

Зигфрид Мурешан 

Проект на коригиращ бюджет № 3/2018: Разширяване на Механизма за бежанците в 

Турция 

09713/2018 – C8-0302/2018 – 2018/2072(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 4 

 

Предложение за резолюция Изменение 

4. отбелязва, че целта на проекта на 

коригиращ бюджет № 3/2018 е преди 

всичко да се даде възможност 

образованието на децата бежанци в 

Турция да продължи без прекъсване; 

4. отбелязва, че целта на проекта на 

коригиращ бюджет № 3/2018 е преди 

всичко да се даде възможност 

образованието на децата бежанци в 

Турция да продължи без прекъсване; 

призовава Комисията да наблюдава и 

да гарантира, че средствата са 

насочени точно към образователни 

проекти за децата бежанци и не се 

използват за никакви други цели; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0246/4 

Изменение  4 

Шабиер Бенито Силуага, Меря Кюльонен, Мари-Пиер Вю, Такис Хаджигеоргиу, 

Неоклис Силикиотис, Мариза Матиаш, Мари-Кристин Вержиа, Стелиос Кулоглу, 

Костадинка Кунева, Димитриос Пападимулис, София Сакорафа  

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0246/2018 

Зигфрид Мурешан 

Проект на коригиращ бюджет № 3/2018: Разширяване на Механизма за бежанците в 

Турция 

09713/2018 – C8-0302/2018 – 2018/2072(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 4 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 4a. припомня, че е необходимо 

всички държави, включително 

Турция, да спазват стриктно 

Всеобщата декларация за правата на 

човека; призовава Съюза, в това 

отношение, да гарантира, че 

средствата за хуманитарна помощ за 

Турция са използвани за 

първоначалното им предназначение, и 

призовава за възстановяване на тези 

средства, ако това не е изпълнено или 

ако средствата са използвани по 

начин, който е допринесъл за 

репресивни мерки; 

Or. en 

 

 


