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RO Unită în diversitate RO 

11.4.2018 A8-0137/2 

Amendamentul  2 

Gilles Lebreton 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Comisia și agențiile executive 

2017/2136(DEC) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 262 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 262a. regretă profund faptul că Turcia 

este încă beneficiar al IPA II; reamintește 

faptul că Turcia a primit 630,8 milioane 

EUR în 2016, 636,4 milioane EUR în 

2017 și că ar trebui să mai beneficieze de 

încă 1,94 miliarde EUR între 2018 și 

2020; solicită anularea neîntârziată a 

acestor fonduri; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/3 

Amendamentul  3 

Gilles Lebreton 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Comisia și agențiile executive 

2017/2136(DEC) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 285 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 285a. reamintește că 2016 a fost primul 

an de funcționare a taberei de refugiați 

din Turcia, constituită cu fonduri 

europene - 1 miliard EUR de la bugetul 

UE și 2 miliarde EUR din partea statelor 

membre; ia act de faptul că, în 2016, din 

suma de 1 miliard EUR de la bugetul 

Uniunii, au fost mobilizate 250 de 

milioane EUR; deplânge această risipă 

din banii publici; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/4 

Amendamentul  4 

Gilles Lebreton 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Comisia și agențiile executive 

2017/2136(DEC) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 290 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 290a. regretă că este în continuare 

imposibil să se evalueze câți bani publici 

cheltuie Uniunea pe fiecare migrant și 

refugiat în parte; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/5 

Amendamentul  5 

Gilles Lebreton 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Comisia și agențiile executive 

2017/2136(DEC) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 291 – litera aa (nouă) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 (aa) DG HOME, în coordonare cu 

toate celelalte direcții generale, ar trebui 

să centralizeze toate datele privind 

fondurile alocate pentru migranți și 

refugiați; solicită DG HOME să publice 

anual un raport exhaustiv privind sumele 

precise cheltuite, pe tipuri de acțiuni și cu 

localizarea acestora, precum și eficiența 

acestor acțiuni; 

Or. en 

 


