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Amendamentul 17
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(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. invită Comisia să creeze de 
urgență un fond destinat sprijinirii 
operațiunilor de căutare și salvare pentru 
a garanta o prezență puternică a acestora 
în Marea Mediterană;

eliminat
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Propunere de rezoluție
Punctul 45

Propunerea de rezoluție Amendamentul

45. consideră că, având în vedere 
tentativele grave și recurente ale Turciei de 
a compromite stabilitatea regională printr-
un comportament agresiv împotriva 
statelor membre, precum și lacunele din 
domeniile democrației, statului de drept și 
drepturilor fundamentale constatate în 
această țară, se justifică reducerea într-o 
măsură mai mare a alocărilor pentru 
Turcia în cadrul Instrumentului de asistență 
pentru preaderare; decide, prin urmare, să 
nu anuleze reducerile operate de Consiliu 
privind fondurile destinate Turciei, să 
reducă finanțarea respectivă cu încă 
5 milioane EUR și să înscrie în rezervă 
100 de milioane EUR din această 
finanțare;

45. consideră că, având în vedere 
tentativele grave și recurente ale Turciei de 
a compromite stabilitatea regională printr-
un comportament agresiv împotriva 
statelor membre, recenta sa acțiune 
militară unilaterală declanșată în nord-
estul Siriei împotriva populației kurde, 
care a dus la un nou val de refugiați 
sirieni și a creat un obstacol major în 
calea accesului la asistența umanitară, 
provocând suferința multor civili și 
subminând stabilitatea întregii regiuni, 
precum și lacunele din domeniile 
democrației, statului de drept și drepturilor 
fundamentale constatate în Turcia, se 
justifică tăierea alocărilor pentru Turcia în 
cadrul Instrumentului de asistență pentru 
preaderare și înghețarea plății a 
100 de milioane EUR (sumă de înscris în 
rezervă); subliniază totuși că înghețarea 
plății și tăierea alocărilor nu ar trebui să 
vizeze societatea civilă, refugiații sirieni 
sau studenții din Turcia;
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