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28.9.2018 A8-0292/1 

Amendamentul  1 

Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0292/2018 

Siegfried Mureșan 

Proiectul de buget rectificativ nr. 5 la bugetul general pentru 2018 – Anularea rezervei legate 

de sprijinul acordat Turciei din Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA II), 

consolidarea Instrumentului european de vecinătate (IEV) și a ajutorului umanitar pentru alte 

acțiuni urgente 

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

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

1. ia act de proiectul de buget 

rectificativ nr. 5/2018, astfel cum a fost 

prezentat de Comisie, consacrat anulării 

rezervei provenind din IPA II destinate 

Turciei – atât a creditelor de angajament, 

cât și a creditelor de plată –, consolidării 

IEV prin credite de angajament și a 

ajutorului umanitar prin credite de plată 

și consolidării schemei de personal a 

INEA în contextul inițiativei WiFi4EU; 

eliminat 

Or. en 
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28.9.2018 A8-0292/2 

Amendamentul  2 

Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0292/2018 

Siegfried Mureșan 

Proiectul de buget rectificativ nr. 5 la bugetul general pentru 2018 – Anularea rezervei legate 

de sprijinul acordat Turciei din Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA II), 

consolidarea Instrumentului european de vecinătate (IEV) și a ajutorului umanitar pentru alte 

acțiuni urgente 

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

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 2a. insistă ca Comisia să garanteze 

faptul că nicio redirecționare a fondurilor 

nu se face în detrimentul societății civile 

și că există un mecanism de monitorizare 

prin care să se identifice alocarea corectă 

a fondurilor; 

Or. en 
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28.9.2018 A8-0292/3 

Amendamentul  3 

Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0292/2018 

Siegfried Mureșan 

Proiectul de buget rectificativ nr. 5 la bugetul general pentru 2018 – Anularea rezervei legate 

de sprijinul acordat Turciei din Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA II), 

consolidarea Instrumentului european de vecinătate (IEV) și a ajutorului umanitar pentru alte 

acțiuni urgente 

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

Propunere de rezoluție 

Punctul 4 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

4. insistă asupra nevoii de a aplica 

soluții viabile pe ruta de migrație central-

mediteraneeană, în cooperare cu 

autoritățile internaționale, naționale sau 

regionale relevante 

4. insistă asupra nevoii de a aplica 

soluții viabile pe ruta de migrație central-

mediteraneeană, în cooperare cu 

autoritățile internaționale, naționale sau 

regionale relevante remarcă, totodată, că 

Uniunea ar trebui să creeze rute legale și 

sigure, inclusiv cu ajutorul unui sistem 

serios de relocare și al unei operațiuni 

proactivă de căutare și salvare în partea 

centrală a Mării Mediterane. 

Or. en 

 

 


