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Ändringsförslag 17
Monika Hohlmeier
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Betänkande A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020 – alla avsnitt
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Förslag till resolution
Punkt 34

Förslag till resolution Ändringsförslag

34. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att brådskande inrätta en 
fond för sök- och räddningsinsatser för 
att säkerställa att sådana insatser 
verkligen kan göras i Medelhavet.

utgår

Or. en
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Förslag till resolution
Punkt 45

Förslag till resolution Ändringsförslag

45. Europaparlamentet anser, med 
tanke på Turkiets allvarliga och ihållande 
försök att äventyra den regionala 
stabiliteten genom ett aggressivt beteende 
gentemot medlemsstater, liksom landets 
underskott på områdena demokrati, 
rättsstatsprincipen och grundläggande 
rättigheter, att det är motiverat att 
ytterligare minska anslagen till Turkiet 
inom ramen för instrumentet för stöd inför 
anslutningen. Parlamentet beslutar därför 
att inte upphäva rådets nedskärningar av 
anslagen till Turkiet, att minska denna 
finansiering med ytterligare 5 miljoner 
EUR och att föra över 100 miljoner EUR 
av medlen till reserven.

45. Europaparlamentet anser, med 
tanke på Turkiets allvarliga och ihållande 
försök att äventyra den regionala 
stabiliteten genom ett aggressivt beteende 
gentemot medlemsstater, liksom landets 
ensidiga militära åtgärder i nordöstra 
Syrien med den kurdiska befolkningen 
som måltavla, vilket fördriver syriska 
flyktingar på nytt och allvarligt hindrar 
tillgången till humanitär hjälp, vilket 
leder allvarligt mänskligt lidande, 
underminerar stabiliteten i hela regionen 
samt landets underskott på områdena 
demokrati, rättsstatsprincipen och 
grundläggande rättigheter, att det är 
motiverat att skära ned anslagen till 
Turkiet inom ramen för instrumentet för 
stöd inför anslutningen och att frysa 100 
miljoner EUR (som förs till reserven). 
Parlamentet understryker dock att 
frysningen och nedskärningen inte får 
riktas mot det civila samhället, syriska 
flyktingar eller studenter i Turkiet.
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