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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

28.9.2018 A8-0292/1 

Τροπολογία  1 

Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0292/2018 

Siegfried Mureşan 

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2018: ακύρωση του αποθεματικού που 

συνδέεται με την παροχή στήριξης στην Τουρκία από τον Μηχανισμό Προενταξιακής 

Βοήθειας και ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας (ΕΜΓ) και της 

ανθρωπιστικής βοήθειας για άλλες επείγουσες δράσεις 

(11843/2018 – C8-0415/2018 – 2018/2165(BUD)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. λαμβάνει υπό σημείωση το σχέδιο 

διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 

5/2018, όπως υποβλήθηκε από την 

Επιτροπή, το οποίο αφορά την ακύρωση, 

τόσο σε πιστώσεις ανάληψης 

υποχρεώσεων όσο και σε πιστώσεις 

πληρωμών, του αποθεματικού σχετικά με 

την Τουρκία από τον ΜΠΒ ΙΙ, την 

ενίσχυση του ΕΜΓ σε πιστώσεις 

ανάληψης υποχρεώσεων και της 

ανθρωπιστικής βοήθειας σε πιστώσεις 

πληρωμών, καθώς και την ενίσχυση του 

πίνακα προσωπικού του INEA στο 

πλαίσιο της πρωτοβουλίας WiFi4EU· 

διαγράφεται 

Or. en 
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28.9.2018 A8-0292/2 

Τροπολογία  2 

Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0292/2018 

Siegfried Mureşan 

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2018: ακύρωση του αποθεματικού που 

συνδέεται με την παροχή στήριξης στην Τουρκία από τον Μηχανισμό Προενταξιακής 

Βοήθειας και ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας (ΕΜΓ) και της 

ανθρωπιστικής βοήθειας για άλλες επείγουσες δράσεις 

(11843/2018 – C8-0415/2018 – 2018/2165(BUD)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 2α. επιμένει ότι η Επιτροπή οφείλει να 

διασφαλίζει ότι οιοσδήποτε 

αναπροσανατολισμός κονδυλίων δεν 

υλοποιείται σε βάρος της κοινωνίας των 

πολιτών και ότι εφαρμόζεται κατάλληλος 

μηχανισμός παρακολούθησης για τον 

προσδιορισμό της σωστής κατανομής 

των κονδυλίων· 

Or. en 



 

AM\1164316EL.docx  PE624.120v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

28.9.2018 A8-0292/3 

Τροπολογία  3 

Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0292/2018 

Siegfried Mureşan 

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2018: ακύρωση του αποθεματικού που 

συνδέεται με την παροχή στήριξης στην Τουρκία από τον Μηχανισμό Προενταξιακής 

Βοήθειας και ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας (ΕΜΓ) και της 

ανθρωπιστικής βοήθειας για άλλες επείγουσες δράσεις 

(11843/2018 – C8-0415/2018 – 2018/2165(BUD)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

4. επιμένει σχετικά με την ανάγκη 

υλοποίησης εφαρμόσιμων λύσεων σε όλο 

το μήκος της μεταναστευτικής οδού της 

Κεντρικής Μεσογείου, σε συνεργασία με 

τις αντίστοιχες διεθνείς, εθνικές ή 

περιφερειακές αρχές· 

4. επιμένει σχετικά με την ανάγκη 

υλοποίησης εφαρμόσιμων λύσεων σε όλο 

το μήκος της μεταναστευτικής οδού της 

Κεντρικής Μεσογείου, σε συνεργασία με 

τις αντίστοιχες διεθνείς, εθνικές ή 

περιφερειακές αρχές· επισημαίνει, 

παράλληλα, ότι η Ένωση πρέπει να 

καθιερώσει νόμιμες και ασφαλείς οδούς, 

μεταξύ άλλων μέσω ενός αυστηρού 

συστήματος επανεγκατάστασης και μιας 

προδραστικής επιχείρησης έρευνας και 

διάσωσης στην κεντρική Μεσόγειο. 

Or. en 

 

 


