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Kati Piri, Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru 

az S&D képviselőcsoport nevében 

Alexander Graf Lambsdorff 

az ALDE képviselőcsoport nevében 

Bodil Valero, Rebecca Harms, Ska Keller, Ernest Maragall 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0442/2016 

Kati Piri 

a Külügyi Bizottság nevében 

A Törökországról szóló 2015. évi jelentés 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

39 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

39. hangsúlyozza, hogy a törökországi 

menekülteket támogató eszköz keretében 

rendelkezésre álló 3 milliárd eurót a sürgős 

élelmezési, egészségügyi és oktatási 

szükségletek kielégítésére szolgáló 

projektek végrehajtása révén megfelelően 

fel kell használni, hogy az gyorsan és 

közvetlenül a menekültek és az őket 

befogadó közösségek javát szolgálja; 

sürgeti a felajánlott összegek gyorsabb 

kifizetését; felszólítja a Bizottságot és a 

tagállamokat, hogy Törökországgal 

együttműködésben gondoskodjanak egy 

mechanizmus felállításáról annak 

ellenőrzésére, hogy a pénzeszközöket 

megfelelően használják-e fel erre a célra, 

és hogy ezt a mechanizmust szigorúan 

ellenőrizzék, továbbá a Bizottság 

rendszeresen tájékoztassa az Európai 

Parlamentet a pénzeszközök 

felhasználásáról; hangsúlyozza, hogy 

különös figyelmet kell fordítani a 

kiszolgáltatott helyzetben lévő csoportokra, 

így például a nőkre és a gyermekekre, 

különösen az árvákra, valamint a vallási 

kisebbségekre, például a keresztényekre és 

a jeziditákra; hangsúlyozza, hogy sürgősen 

kezelni kell a nők és a lányok elleni nemi 

39. hangsúlyozza, hogy a törökországi 

menekülteket támogató eszköz keretében 

rendelkezésre álló 3 milliárd eurót és 

kiegészítő forrásokat a sürgős élelmezési, 

egészségügyi, higiéniai és oktatási 

szükségletek kielégítésére szolgáló 

projektek végrehajtása révén megfelelően 

fel kell használni, hogy az gyorsan és 

közvetlenül a menekültek és az őket 

befogadó közösségek javát szolgálja; 

felszólít a Parlament mint társjogalkotó és 

költségvetési hatóság teljes körű 

bevonására a döntéshozatali folyamatba; 
sürgeti a felajánlott összegek gyorsabb 

kifizetését; felszólítja a Bizottságot és a 

tagállamokat, hogy Törökországgal 

együttműködésben gondoskodjanak egy 

mechanizmus felállításáról annak 

ellenőrzésére, hogy a pénzeszközöket 

megfelelően használják-e fel erre a célra, 

és hogy ezt a mechanizmust szigorúan 

ellenőrizzék, továbbá a Bizottság 

rendszeresen tájékoztassa az Európai 

Parlamentet a pénzeszközök 

felhasználásáról; hangsúlyozza, hogy 

különös figyelmet kell fordítani a 

kiszolgáltatott helyzetben lévő csoportokra, 

így például a nőkre és a gyermekekre, 
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alapú erőszakot és bántalmazást a 

migránsok Törökországot keresztező 

útvonalain; 

különösen az árvákra, valamint a vallási 

kisebbségekre, például a keresztényekre és 

a jeziditákra; hangsúlyozza, hogy sürgősen 

kezelni kell a nők és a lányok elleni nemi 

alapú erőszakot és bántalmazást a 

migránsok Törökországot keresztező 

útvonalain; 

Or. en 

 

 


