
 

AM\1164316PL.docx  PE624.120v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

28.9.2018 A8-0292/1 

Poprawka  1 

Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0292/2018 

Siegfried Mureşan 

Projekt budżetu korygującego nr 5/2018: anulowanie rezerwy dotyczącej wsparcia dla Turcji 

z Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej, zwiększenie środków w ramach Europejskiego 

Instrumentu Sąsiedztwa (ENI) i w ramach pomocy humanitarnej na inne pilne działania 

(11843/2018 – C8-0415/2018 – 2018/2165(BUD)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

1. przyjmuje do wiadomości 

przedstawiony przez Komisję projekt 

budżetu korygującego nr 5/2018, którego 

celem jest anulowanie rezerwy środków 

na zobowiązania i na płatności dotyczącej 

wsparcia dla Turcji z IPA II, zwiększenie 

środków na zobowiązania w ramach ENI 

oraz środków na płatności w ramach 

pomocy humanitarnej, jak również 

aktualizacja planu zatrudnienia INEA w 

kontekście inicjatywy WiFi4EU; 

skreśla się 

Or. en 
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28.9.2018 A8-0292/2 

Poprawka  2 

Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0292/2018 

Siegfried Mureşan 

Projekt budżetu korygującego nr 5/2018: anulowanie rezerwy dotyczącej wsparcia dla Turcji 

z Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej, zwiększenie środków w ramach Europejskiego 

Instrumentu Sąsiedztwa (ENI) i w ramach pomocy humanitarnej na inne pilne działania 

(11843/2018 – C8-0415/2018 – 2018/2165(BUD)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 2a. nalega, by Komisja 

zagwarantowała, że wszelkie 

przekierowywanie środków finansowych 

nie będzie się odbywało ze szkodą dla 

społeczeństwa obywatelskiego oraz że 

zostanie wprowadzony odpowiedni 

mechanizm monitorowania umożliwiający 

określenie prawidłowego przydziału tych 

środków; 

Or. en 
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28.9.2018 A8-0292/3 

Poprawka  3 

Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0292/2018 

Siegfried Mureşan 

Projekt budżetu korygującego nr 5/2018: anulowanie rezerwy dotyczącej wsparcia dla Turcji 

z Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej, zwiększenie środków w ramach Europejskiego 

Instrumentu Sąsiedztwa (ENI) i w ramach pomocy humanitarnej na inne pilne działania 

(11843/2018 – C8-0415/2018 – 2018/2165(BUD)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

4. podkreśla konieczność 

zastosowania praktycznych rozwiązań 

wzdłuż centralnego śródziemnomorskiego 

szlaku migracyjnego we współpracy z 

odpowiednimi organami 

międzynarodowymi, krajowymi lub 

regionalnymi; 

4. podkreśla konieczność 

zastosowania praktycznych rozwiązań 

wzdłuż centralnego śródziemnomorskiego 

szlaku migracyjnego we współpracy z 

odpowiednimi organami 

międzynarodowymi, krajowymi lub 

regionalnymi; jednocześnie zauważa, że 

Unia powinna stworzyć legalne i 

bezpieczne szlaki, w tym za pomocą 

solidnego systemu przesiedleń oraz 

proaktywnej operacji poszukiwawczo-

ratowniczej w środkowej części basenu 

Morza Śródziemnego. 

Or. en 

 

 


