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16.10.2019 A9-0017/17

Pozmeňujúci návrh 17
Monika Hohlmeier
v mene skupiny PPE

Správa A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Všeobecný rozpočet Európskej únie na rok 2020 – všetky oddiely
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Návrh uznesenia
Odsek 34

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

34. vyzýva Komisiu, aby urýchlene 
vytvorila fond zameraný na podporu 
pátracích a záchranných operácií s 
cieľom zabezpečiť posilnené vykonávanie 
týchto operácií v Stredozemí;

vypúšťa sa
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16.10.2019 A9-0017/18

Pozmeňujúci návrh 18
Monika Hohlmeier
v mene skupiny PPE

Správa A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Všeobecný rozpočet Európskej únie na rok 2020 – všetky oddiely
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Návrh uznesenia
Odsek 45

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

45. domnieva sa, že vzhľadom na 
vážne a pretrvávajúce úsilie Turecka 
ohroziť regionálnu stabilitu agresívnym 
správaním voči členským štátom, ako aj 
vzhľadom na jeho nedostatky v oblasti 
demokracie, právneho štátu a základných 
práv je opodstatnené ešte viac znížiť 
prostriedky pre Turecko v rámci nástroja 
predvstupovej pomoci; rozhodol sa preto 
zachovať škrty, ktoré Rada uskutočnila v 
súvislosti s finančnými prostriedkami pre 
Turecko, znížiť úroveň týchto finančných 
prostriedkov o ďalších 5 miliónov EUR a 
presunúť prostriedky vo výške 100 
miliónov EUR do rezervy;

45. domnieva sa, že vzhľadom na 
vážne a pretrvávajúce úsilie Turecka 
ohroziť regionálnu stabilitu agresívnym 
správaním voči členským štátom a na jeho 
nedávnu jednostrannú vojenskú akciu v 
severovýchodnej Sýrii zameranú na 
kurdskú populáciu, ktorá vedie k ešte 
väčšiemu vysídľovaniu sýrskych 
utečencov a vážne ohrozuje prístup k 
humanitárnej pomoci, čo vedie k veľkému 
utrpeniu civilného obyvateľstva a narúša 
stabilitu celého regiónu, ako aj vzhľadom 
na jeho nedostatky v oblasti demokracie, 
právneho štátu a základných práv je 
opodstatnené znížiť prostriedky pre 
Turecko v rámci nástroja predvstupovej 
pomoci a zmraziť 100 miliónov EUR 
(suma, ktorá sa má vložiť do rezervy); 
zdôrazňuje však, že toto zmrazenie a 
zníženie prostriedkov by sa nemalo 
zameriavať na občiansku spoločnosť, 
sýrskych utečencov ani študentov v 
Turecku;
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