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16.10.2019 A9-0017/17

Pozměňovací návrh 17
Monika Hohlmeier
za skupinu PPE

Zpráva A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2020 – všechny oddíly
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Návrh usnesení
Bod 34

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. vyzývá Komisi, aby urychleně 
vytvořila fond zaměřený na podporu 
pátracích a záchranných operací s cílem 
zaručit efektivitu těchto operací 
ve Středomoří;

vypouští se
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16.10.2019 A9-0017/18

Pozměňovací návrh 18
Monika Hohlmeier
za skupinu PPE

Zpráva A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2020 – všechny oddíly
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Návrh usnesení
Bod 45

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

45. je přesvědčen, že vzhledem k 
závažným a vytrvalým snahám Turecka o 
ohrožení regionální stability agresivním 
chováním vůči členských státům a 
vzhledem k nedostatkům v oblasti 
demokracie, právního státu a základních 
práv v této zemi je odůvodněné ještě snížit 
prostředky pro Turecko v rámci nástroje 
předvstupní pomoci; proto se rozhodl 
zachovat škrty v prostředcích pro Turecko 
navržené Radou, snížit toto financování o 
dalších 5 milionů EUR a přesunout 
prostředky ve výši 100 milionů EUR do 
rezervy;

45. je přesvědčen, že vzhledem k 
závažným a vytrvalým snahám Turecka o 
ohrožení regionální stability agresivním 
chováním vůči členským státům, jakož i k 
jeho nedávné jednostranné vojenské akci 
v severovýchodní Sýrii zaměřené proti 
kurdské populaci, jež má za následek další 
vysídlování syrských uprchlíků a závažné 
omezení přístupu k humanitární pomoci, 
což vede k velkému utrpení civilního 
obyvatelstva a ohrožuje stabilitu celého 
regionu, a vzhledem k nedostatkům v 
oblasti demokracie, právního státu a 
základních práv v této zemi je odůvodněné 
provést škrty v prostředcích pro Turecko v 
rámci nástroje předvstupní pomoci a 
zmrazit 100 milionů EUR (tato částka 
bude zapsána do rezervy); zdůrazňuje 
však, že by se toto zmrazení a škrty neměly 
dotknout občanské společnosti, syrských 
uprchlíků nebo studentů v Turecku;
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