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5.11.2020 A9-0206/17

Alteração 17
Hélène Laporte, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0206/2020
Pierre Larrouturou, Olivier Chastel
Orçamento geral da União para o exercício de 2021 - todas as secções
2020/1998(BUD)

Proposta de resolução
N.º 55

Proposta de resolução Alteração

55. Sublinha que é da maior 
importância investir em recursos 
financeiros e humanos suficientes para 
todas as agências que operam nos domínios 
da migração, do asilo e da gestão das 
fronteiras; solicita recursos adicionais 
para o Gabinete Europeu de Apoio em 
matéria de Asilo (EASO), que são 
necessários para a agência poder executar 
corretamente as suas operações no 
terreno, desenvolver ações de formação e 
de análise e aplicar o seu quadro de 
governação, bem como para a Agência da 
União Europeia para a Gestão 
Operacional de Sistemas Informáticos de 
Grande Escala no Espaço de Liberdade, 
Segurança e Justiça (eu-LISA); solicita 
recursos financeiros e humanos 
adicionais para a Agência Europeia da 
Guarda de Fronteiras e Costeira 
(Frontex);

55. Sublinha que é da maior 
importância investir em recursos 
financeiros e humanos suficientes para 
todas as agências que operam nos domínios 
da migração, do asilo e da gestão das 
fronteiras, desde que as dotações sejam 
utilizadas no repatriamento e na 
segurança das fronteiras;

Or. en
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5.11.2020 A9-0206/18

Alteração 18
Hélène Laporte, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0206/2020
Pierre Larrouturou, Olivier Chastel
Orçamento geral da União para o exercício de 2021 - todas as secções
2020/1998(BUD)

Proposta de resolução
N.º 55-A

Proposta de resolução Alteração

55-A. Chama a atenção para o fracasso 
das políticas europeias na prevenção dos 
fluxos migratórios e do tráfico de seres 
humanos; reitera as suas preocupações 
com o papel desempenhado por 
instrumentos como o Fundo para a 
Segurança Interna e o Fundo para o 
Asilo, a Migração e a Integração na 
gestão dos efeitos da crise migratória e 
dos refugiados;

Or. en
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5.11.2020 A9-0206/19

Alteração 19
Hélène Laporte, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0206/2020
Pierre Larrouturou, Olivier Chastel
Orçamento geral da União para o exercício de 2021 - todas as secções
2020/1998(BUD)

Proposta de resolução
N.º 66

Proposta de resolução Alteração

66. Chama a atenção para os 
persistentes desafios na vizinhança oriental 
e meridional da União, cujo orçamento 
específico deve, por conseguinte, ser 
reforçado, bem como para a importância 
de dotar a Agência das Nações Unidas de 
Assistência aos Refugiados da Palestina 
no Próximo Oriente de um maior apoio 
financeiro para que possa cumprir o seu 
mandato, tendo em conta as necessidades 
crescentes dos refugiados palestinianos e 
o contributo desse investimento para a 
estabilidade e o desenvolvimento da 
região; recorda a importância de 
desenvolver relações estáveis e uma 
cooperação sólida entre a União e África e 
considera adequado destinar recursos 
financeiros suficientes ao desenvolvimento 
deste continente, o que contribuiria, 
nomeadamente, para reduzir as causas 
profundas da migração forçada;

66. Chama a atenção para os 
persistentes desafios na vizinhança oriental 
e meridional da União; recorda a 
importância de desenvolver relações 
estáveis e uma cooperação sólida com a 
África e considera adequado destinar 
recursos financeiros suficientes ao 
desenvolvimento deste continente, o que 
contribuiria, nomeadamente, para reduzir 
as causas profundas da migração forçada;

Or. en
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5.11.2020 A9-0206/20

Alteração 20
Hélène Laporte, Valentino Grant, Joachim Kuhs
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0206/2020
Pierre Larrouturou, Olivier Chastel
Orçamento geral da União para o exercício de 2021 - todas as secções
2020/1998(BUD)

Proposta de resolução
N.º 69

Proposta de resolução Alteração

69. Denuncia as violações contínuas do 
direito internacional e do direito, dos 
princípios e dos valores da União por parte 
da Turquia;  solicita que o financiamento 
das reformas políticas na Turquia seja 
exclusivamente consagrado à promoção 
do diálogo e ao apoio à sociedade civil, 
aos intervenientes não estatais e aos 
contactos interpessoais, enquanto o país 
não realizar progressos nos domínios da 
democracia, do Estado de direito e dos 
direitos humanos; condena 
veementemente as repetidas provocações e 
violações da soberania grega e cipriota por 
parte da Turquia;

69. Denuncia as violações contínuas do 
direito internacional e do direito, dos 
princípios e dos valores democráticos da 
União por parte da Turquia; solicita que o 
financiamento destinado à Turquia acabe 
imediatamente; condena veementemente 
as repetidas provocações e violações da 
soberania grega e cipriota por parte da 
Turquia;

Or. en
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5.11.2020 A9-0206/21

Alteração 21
Hélène Laporte, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0206/2020
Pierre Larrouturou, Olivier Chastel
Orçamento geral da União para o exercício de 2021 - todas as secções
2020/1998(BUD)

Proposta de resolução
N.º 69-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

69-A. Insta à cessação imediata das 
negociações de adesão da União com a 
Turquia, bem como ao bloqueio de todos 
os financiamentos concedidos ao abrigo 
do instrumento de assistência de 
pré-adesão (IPA) e do financiamento do 
BEI;

Or. en


