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Projekt rezolucji
Ustęp 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. wzywa Komisję do pilnego 
utworzenia funduszu mającego na celu 
wspieranie działań poszukiwawczo-
ratowniczych, aby zagwarantować 
wyraźną obecność służb poszukiwawczo-
ratowniczych w basenie Morza 
Śródziemnego;

skreśla się
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Projekt rezolucji
Ustęp 45

Projekt rezolucji Poprawka

45. jest zdania, że z uwagi na poważne 
i konsekwentnie podejmowane przez 
Turcję próby zagrożenia stabilności 
regionalnej poprzez agresywne zachowanie 
względem państw członkowskich, a także 
na deficyty w obszarze demokracji, 
praworządności i praw podstawowych w 
tym kraju uzasadnione jest dalsze 
ograniczenie środków przeznaczonych dla 
Turcji w Instrumencie Pomocy 
Przedakcesyjnej; w związku z tym 
postanawia nie cofać cięć dokonanych 
przez Radę w odniesieniu do 
finansowania dla Turcji, zmniejszyć to 
finansowanie o dodatkowe 5 mln EUR 
oraz przenieść do rezerwy 100 mln EUR;

45. jest zdania, że z uwagi na poważne 
i konsekwentnie podejmowane przez 
Turcję próby zagrożenia stabilności 
regionalnej poprzez agresywne zachowanie 
względem państw członkowskich, a także 
jej ostatnie jednostronne działania 
wojskowe w północno-wschodniej Syrii 
skierowane przeciwko ludności 
kurdyjskiej, dalsze przesiedlanie 
uchodźców syryjskich i poważne 
utrudnianie dostępu do pomocy 
humanitarnej, co prowadzi do poważnych 
cierpień ludności cywilnej, podważając 
również stabilność całego regionu, jak 
również ze względu na deficyty w obszarze 
demokracji, praworządności i praw 
podstawowych w tym kraju uzasadnione 
jest obcięcie środków przeznaczonych dla 
Turcji w Instrumencie Pomocy 
Przedakcesyjnej i zamrożenie 100 mln 
EUR (kwota ta ma zostać umieszczona w 
rezerwie); podkreśla jednak, że 
zamrożenie i obcięcie środków nie 
powinno dotykać społeczeństwa 
obywatelskiego, syryjskich uchodźców czy 
studentów w Turcji;
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