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16.10.2019 A9-0017/17

Amendement 17
Monika Hohlmeier
namens de PPE-Fractie

Verslag A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Algemene begroting van de Europese Unie voor 2020 – alle afdelingen
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. vraagt de Commissie met spoed 
een fonds ter ondersteuning van 
opsporings- en reddingsoperaties op te 
richten om een sterke aanwezigheid van 
opsporings- en reddingsdiensten op de 
Middellandse Zee te garanderen;

Schrappen

Or. en
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Amendement 18
Monika Hohlmeier
namens de PPE-Fractie

Verslag A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Algemene begroting van de Europese Unie voor 2020 – alle afdelingen
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 45

Ontwerpresolutie Amendement

45. is van mening dat, gezien de 
ernstige en aanhoudende actie van Turkije 
om de regionale stabiliteit in gevaar te 
brengen met agressief gedrag tegen de 
lidstaten, alsook met zijn tekortkomingen 
op het gebied van de democratie, de 
rechtsstaat en de grondrechten, het 
gerechtvaardigd is de toewijzingen voor 
Turkije uit hoofde van het instrument voor 
pretoetredingssteun verder te verlagen; 
besluit daarom de door de Raad 
voorgestelde bezuinigingen op de 
financiële steun aan Turkije niet 
ongedaan te maken, maar deze financiële 
steun met nog eens 5 miljoen EUR te 
verlagen en 100 miljoen EUR van de 
financiering in reserve te plaatsen;

45. is van mening dat, gezien de 
ernstige en aanhoudende actie van Turkije 
om de regionale stabiliteit in gevaar te 
brengen met agressief gedrag tegen de 
lidstaten, alsook met zijn recente 
unilaterale militaire optreden in Noord-
Oost-Syrië tegen de Koerdische bevolking, 
met meer Syrische vluchtelingen tot 
gevolg alsmede ernstige obstakels voor de 
levering van humanitaire bijstand, 
resulterend in menselijk lijden en 
ondermijning van de stabiliteit van de 
hele regio, alsook met zijn tekortkomingen 
op het gebied van de democratie, de 
rechtsstaat en de grondrechten, het 
gerechtvaardigd is de toewijzingen voor 
Turkije uit hoofde van het instrument voor 
pretoetredingssteun te verlagen en 
100 miljoen EUR te bevriezen (bedrag in 
de reserve op te nemen); onderstreept 
evenwel dat de bevriezing en verlaging 
niet gericht mogen zijn op de civiele 
samenleving, Syrische vluchtelingen of 
studenten in Turkije;

Or. en


