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28.9.2018 A8-0292/1 

Pakeitimas 1 

Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0292/2018 

Siegfried Mureşan 

Taisomojo biudžeto Nr. 5/2018 projektas: Rezervo, susijusio su Turkijai teikiama parama 

pagal Pasirengimo narystei pagalbos priemonę (PNPP II), panaikinimas, asignavimų Europos 

kaimynystės priemonei (EKP) ir humanitarinei pagalbai, skiriamai kitiems neatidėliotiniems 

veiksmams, didinimas 

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

1. atkreipia dėmesį į Komisijos 

pateiktą Taisomojo biudžeto Nr. 5/2018 

projektą, kuris skirtas panaikinti ir 

įsipareigojimų, ir mokėjimų asignavimų 

rezervą Turkijai iš PNPP II, taip pat EKP 

įsipareigojimų asignavimams ir 

humanitarinės pagalbos mokėjimų 

asignavimams stiprinti ir INEA etatų 

planui stiprinti įgyvendinant iniciatyvą 

„WiFi4EU“; 

Išbraukta. 

Or. en 
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28.9.2018 A8-0292/2 

Pakeitimas 2 

Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0292/2018 

Siegfried Mureşan 

Taisomojo biudžeto Nr. 5/2018 projektas: Rezervo, susijusio su Turkijai teikiama parama 

pagal Pasirengimo narystei pagalbos priemonę (PNPP II), panaikinimas, asignavimų Europos 

kaimynystės priemonei (EKP) ir humanitarinei pagalbai, skiriamai kitiems neatidėliotiniems 

veiksmams, didinimas 

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

2 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 2a. primygtinai reikalauja, kad 

Komisija užtikrintų, kad bet koks fondų 

perorientavimas nebūtų žalingas pilietinei 

visuomenei ir kad būtų sukurtas tinkamas 

stebėsenos mechanizmas tinkamam fondų 

paskirstymui nustatyti; 

Or. en 



 

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

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

28.9.2018 A8-0292/3 

Pakeitimas 3 

Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0292/2018 

Siegfried Mureşan 

Taisomojo biudžeto Nr. 5/2018 projektas: Rezervo, susijusio su Turkijai teikiama parama 

pagal Pasirengimo narystei pagalbos priemonę (PNPP II), panaikinimas, asignavimų Europos 

kaimynystės priemonei (EKP) ir humanitarinei pagalbai, skiriamai kitiems neatidėliotiniems 

veiksmams, didinimas 

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

4 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

4. primygtinai pabrėžia, kad, 

bendradarbiaujant su atitinkamomis 

tarptautinėmis, nacionalinėmis ar regionų 

valdžios institucijomis ir visapusiškai 

laikantis tarptautinių žmogaus teisių 

standartų, susijusių su migrantų 

traktavimu, reikia taikyti įgyvendinamus 

sprendimus, susijusius su centrinės 

Viduržemio jūros regiono dalies migracijos 

maršrutu; 

4. primygtinai pabrėžia, kad, 

bendradarbiaujant su atitinkamomis 

tarptautinėmis, nacionalinėmis ar regionų 

valdžios institucijomis, reikia taikyti 

įgyvendinamus sprendimus, susijusius su 

centrinės Viduržemio jūros regiono dalies 

migracijos maršrutu; taip pat pažymi, kad 

Sąjunga turėtų sukurti teisėtus ir saugius 

maršrutus, be kita ko, vykdyti tvirtą 

perkėlimo į ES programą bei aktyvios 

paieškos ir gelbėjimo operacijas 

centrinėje Viduržemio jūros dalyje; 

Or. en 

 

 


