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2.7.2018 A8-0246/2 

Amendement  2 

Xabier Benito Ziluaga, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Takis Hadjigeorgiou, 

Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, Stelios Kouloglou, 

Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0246/2018 

Siegfried Mureşan 

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2018: Uitbreiding van de faciliteit voor vluchtelingen 

in Turkije 

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

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 1 bis. herinnert eraan dat de verhoging 

van de middelen voor humanitaire hulp 

onder meer betrekking heeft op 

onderwijsdiensten voor kinderen; betreurt 

de beperkte rol die het Parlement is 

toebedeeld ten aanzien van de verklaring 

EU-Turkije; herhaalt dat humanitaire 

hulp en ontwikkelingshulp niet 

afhankelijk mogen worden gesteld van 

samenwerking met derde landen bij de 

uitbesteding van het grenstoezicht van de 

Unie; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0246/3 

Amendement  3 

Xabier Benito Ziluaga, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Takis Hadjigeorgiou, 

Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa, Stelios 

Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis  

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0246/2018 

Siegfried Mureşan 

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2018: Uitbreiding van de faciliteit voor vluchtelingen 

in Turkije 

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

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

4. neemt ter kennis dat het ontwerp 

van gewijzigde begroting nr. 3/2018 vooral 

tot doel heeft de scholing van 

vluchtelingenkinderen in Turkije naadloos 

te laten voortduren; 

4. neemt ter kennis dat het ontwerp 

van gewijzigde begroting nr. 3/2018 vooral 

tot doel heeft de scholing van 

vluchtelingenkinderen in Turkije naadloos 

te laten voortduren; verzoekt de Commissie 

toe te zien op en ervoor te zorgen dat de 

middelen doelgericht worden ingezet voor 

onderwijsprojecten voor 

vluchtelingenkinderen en niet voor 

andere doeleinden worden gebruikt; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0246/4 

Amendement  4 

Xabier Benito Ziluaga, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Takis Hadjigeorgiou, 

Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, Stelios Kouloglou, 

Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa  

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0246/2018 

Siegfried Mureşan 

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2018: Uitbreiding van de faciliteit voor vluchtelingen 

in Turkije 

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

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 4 bis. herinnert eraan dat alle landen, 

met inbegrip van Turkije, de Universele 

Verklaring van de Rechten van de Mens 

strikt moeten naleven; verzoekt de Unie er 

in dit verband op toe te zien dat de 

middelen voor humanitaire hulp aan 

Turkije voor hun oorspronkelijke doel 

worden gebruikt, en dringt erop aan dat 

deze middelen worden terugbetaald als dit 

niet het geval is of als de middelen op 

zodanige wijze zijn gebruikt dat zij hebben 

bijgedragen aan repressieve acties; 

Or. en 

 

 


