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Pozměňovací návrh  40 

Kati Piri, Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru 

za skupinu S&D 

Alexander Graf Lambsdorff 

za skupinu ALDE 

Bodil Valero, Rebecca Harms, Ska Keller, Ernest Maragall 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B8-0442/2016 

Kati Piri 

za Výbor pro zahraniční věci 

Zpráva o Turecku za rok 2015 

Návrh usnesení 

Bod 39 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

39. zdůrazňuje, že 3 miliardy EUR z 

uprchlického nástroje pro Turecko musí 

být řádně využity tak, aby z nich měli 

okamžitý a přímý prospěch uprchlíci a 

jejich hostitelské komunity prostřednictvím 

realizace projektů zajišťujících potřebné 

potraviny, zdravotní péči a vzdělávání; 

naléhavě vyzývá k rychlejšímu vyplácení 

přislíbených prostředků; vyzývá Komisi a 

členské státy, aby zajistily ve spolupráci s 

Tureckem, že bude zaveden mechanismus 

pro kontrolu, že tyto prostředky jsou řádně 

využívány k tomuto účelu, že tento 

mechanismus bude pečlivě kontrolován a 

že Komise bude Evropský parlament 

pravidelně informovat o využívání těchto 

prostředků; zdůrazňuje, že je třeba věnovat 

zvláštní pozornost zranitelným skupinám, 

jako jsou ženy a děti, zejména sirotci, 

a náboženským menšinám, jako jsou 

křesťané a jezídové; zdůrazňuje, že je 

naléhavě třeba řešit problém násilí 

založeného na pohlaví a zneužívání žen a 

dívek na migračních trasách procházejících 

Tureckem; 

39. zdůrazňuje, že 3 miliardy EUR z 

nástroje pro uprchlíky v Turecku i 

dodatečné finanční prostředky musí být 

řádně využity tak, aby z nich měli 

okamžitý a přímý prospěch uprchlíci a 

jejich hostitelské komunity prostřednictvím 

realizace projektů zajišťujících okamžité 

potřeby v oblasti potravin, zdravotní péče, 

hygieny a vzdělávání; žádá, aby byl do 

rozhodovacího procesu plně zapojen 

Parlament jakožto spoluzákonodárný a 

rozpočtový orgán; naléhavě vyzývá k 

rychlejšímu vyplácení přislíbených 

prostředků; vyzývá Komisi a členské státy, 

aby zajistily ve spolupráci s Tureckem, že 

bude zaveden mechanismus pro kontrolu, 

že tyto prostředky jsou řádně využívány k 

tomuto účelu, že tento mechanismus bude 

pečlivě kontrolován a že Komise bude 

Evropský parlament pravidelně informovat 

o využívání těchto prostředků; zdůrazňuje, 

že je třeba věnovat zvláštní pozornost 

zranitelným skupinám, jako jsou ženy a 

děti, zejména sirotci, a náboženským 

menšinám, jako jsou křesťané a jezídové; 

zdůrazňuje, že je naléhavě třeba řešit 

problém násilí založeného na pohlaví a 

zneužívání žen a dívek na migračních 
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trasách procházejících Tureckem; 

Or. en 

 

 


