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Forslag til beslutning
Punkt 34

Forslag til beslutning Ændringsforslag

34. opfordrer Kommissionen til 
hurtigst muligt at oprette en fond, der har 
til formål at støtte eftersøgnings- og 
redningsoperationer med henblik på at 
sikre, at sådanne eftersøgnings- og 
redningsaktioner i Middelhavet øges 
betydeligt;

udgår

Or. en
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Forslag til beslutning
Punkt 45

Forslag til beslutning Ændringsforslag

45. mener, at det i betragtning af 
Tyrkiets alvorlige og vedholdende indsats 
for at bringe den regionale stabilitet i fare 
med en aggressiv adfærd over for 
medlemsstater samt på grund af dets 
mangler på områderne demokrati, 
retsstatsprincippet og grundlæggende 
rettigheder er berettiget at reducere 
bevillingerne til Tyrkiet under instrumentet 
for førtiltrædelsesbistand yderligere; 
beslutter derfor ikke at omgøre Rådets 
nedskæringer i finansieringen til Tyrkiet, 
at reducere finansieringen med yderligere 
5 mio. EUR og at opføre 100 mio. EUR i 
reserven;

45. mener, at det i betragtning af 
Tyrkiets alvorlige og vedholdende indsats 
for at bringe den regionale stabilitet i fare 
med en aggressiv adfærd over for 
medlemsstater samt på grund af dets nylige 
ensidige militære indsats i det nordøstlige 
Syrien, der er rettet mod den kurdiske 
befolkning, fordriver de syriske flygtninge 
yderligere og i alvorlig grad hindrer 
adgangen til humanitær bistand, hvilket 
resulterer i alvorlige civile lidelser og 
underminerer stabiliteten i hele regionen, 
samt dets mangler på områderne 
demokrati, retsstatsprincippet og 
grundlæggende rettigheder, er berettiget at 
nedskære bevillingerne til Tyrkiet under 
instrumentet for førtiltrædelsesbistand og 
at fastfryse 100 mio. EUR (beløbet opføres 
i reserven); understreger imidlertid, at 
fastfrysningen og nedskæringen ikke bør 
være rettet mod civilsamfundet , syriske 
flygtninge eller studerende i Tyrkiet;

Or. en


