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Alteração 17
Monika Hohlmeier
em nome do Grupo PPE

Relatório A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2020 – todas as secções
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Proposta de resolução
N.º 34

Proposta de resolução Alteração

34. Insta a Comissão a criar 
urgentemente um fundo destinado a 
apoiar as operações de busca e 
salvamento, a fim de garantir uma 
presença forte na área da busca e 
salvamento no Mediterrâneo;

Suprimido

Or. en
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Alteração 18
Monika Hohlmeier
em nome do Grupo PPE

Relatório A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2020 – todas as secções
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Proposta de resolução
N.º 45

Proposta de resolução Alteração

45. Considera que, tendo em conta o 
grave e persistente esforço da Turquia para 
comprometer a estabilidade regional com 
um comportamento agressivo contra os 
Estados-Membros, bem como os seus 
défices nos domínios da democracia, do 
Estado de direito e dos direitos 
fundamentais, se justifica reduzir ainda 
mais as dotações atribuídas à Turquia ao 
abrigo do Instrumento de Assistência de 
Pré-Adesão;  decide, por conseguinte, não 
reverter os cortes efetuados pelo Conselho 
no financiamento previsto para a 
Turquia, reduzir esse financiamento em 
mais 5 milhões de EUR e inscrever na 
reserva 100 milhões de EUR do 
financiamento;

45. Considera que, tendo em conta o 
grave e persistente esforço da Turquia para 
comprometer a estabilidade regional com 
um comportamento agressivo contra os 
Estados-Membros e a sua recente ação 
militar unilateral no Nordeste da Síria 
dirigida contra a população curda, 
deslocando ainda mais os refugiados 
sírios e prejudicando gravemente o acesso 
à ajuda humanitária, o que causa graves 
sofrimento à população civil e 
compromete a estabilidade de toda a 
região, bem como os seus défices nos 
domínios da democracia, do Estado de 
direito e dos direitos fundamentais, se 
justifica cortar as dotações atribuídas à 
Turquia ao abrigo do Instrumento de 
Assistência de Pré-Adesão e congelar 
100 milhões de EUR (montante a 
inscrever na reserva); sublinha, contudo, 
que o congelamento e o corte não devem 
visar a sociedade civil, os refugiados sírios 
ou os estudantes na Turquia;

Or. en


