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Predlog spremembe 17
Monika Hohlmeier
v imenu skupine PPE

Poročilo A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2020 – vsi oddelki
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Predlog resolucije
Odstavek 34

Predlog resolucije Predlog spremembe

34. poziva Komisijo, naj čim prej 
oblikuje sklad, s katerim bi podprli 
operacije iskanja in reševanja, da bi 
povečali njihovo obseg v Sredozemlju;

črtano
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(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Predlog resolucije
Odstavek 45

Predlog resolucije Predlog spremembe

45. meni, da je – glede na resna in 
stalna prizadevanja Turčije, da bi ogrozila 
regionalno stabilnost z agresivnim 
obnašanjem do držav članic, pa tudi z 
njenimi pomanjkljivostmi na področjih 
demokracije, pravne države in temeljnih 
pravic – upravičeno dodatno zmanjšati 
sredstva za Turčijo v okviru instrumenta za 
predpristopno pomoč; zato sklene, da ne 
spremeni zmanjšanja sredstev za Turčijo, 
ki ga predlaga Svet, in sicer, da se 
financiranje zmanjša za dodatnih 5 
milijonov EUR in da se 100 milijonov 
EUR prerazporedi v rezervo;

45. meni, da je – glede na resna in 
stalna prizadevanja Turčije, da bi ogrozila 
regionalno stabilnost z agresivnim 
obnašanjem do držav članic, z njenim 
nedavnim enostranskim vojaškim 
posredovanjem v severovzhodni Siriji, s 
katerim cilja na kurdsko prebivalstvo in 
povzroča nadaljnje razseljevanje sirskih 
beguncev ter resno ogroža dostop do 
humanitarne pomoči, zaradi česar prihaja 
do hudega trpljenja civilistov, 
spodkopavanja stabilnosti celotne regije, 
pa tudi z njenimi pomanjkljivostmi na 
področjih demokracije, pravne države in 
temeljnih pravic – upravičeno ukiniti 
sredstva za Turčijo v okviru instrumenta za 
predpristopno pomoč; poudarja pa, da 
začasna ustavitev izplačevanja in ukinitev 
ne smeta ciljati na civilno prebivalstvo, 
sirske begunce ali študente v Turčiji;
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