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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

39. pabrėžia, kad trys milijardai eurų, 

skiriami pagal Pabėgėlių Turkijoje rėmimo 

priemonę, turi būti tinkamai panaudoti, 

siekiant duoti greitą ir tiesioginę naudą 

pabėgėliams ir juos priimančioms 

bendruomenėms įgyvendinant projektus, 

kuriais siekiama patenkinti maisto, 

sveikatos priežiūros ir švietimo poreikius; 

ragina greičiau išmokėti pažadėtas lėšas; 

ragina Komisiją ir valstybes nares 

bendradarbiaujant su Turkija užtikrinti, kad 

būtų taikomas mechanizmas, siekiant 

patikrinti, ar lėšos naudojamos tinkamai 

minėto tikslo aspektu, kad šis 

mechanizmas būtų atidžiai stebimas ir kad 

Komisija reguliariai informuotų Europos 

Parlamentą apie minėtų lėšų panaudojimą; 

pabrėžia, kad reikia skirti ypatingą dėmesį 

pažeidžiamų asmenų grupėms, tokioms 

kaip moterys ir vaikai, visų pirma 

našlaičiai, taip pat religinės mažumos, kaip 

antai krikščionys ir jazidai; pabrėžia, kad 

reikia skubiai spręsti smurto dėl lyties ir 

prievartos prieš moteris ir mergaites 

migrantams keliaujant per Turkiją 

problemą; 

39. pabrėžia, kad trys milijardai eurų ir 

papildomas finansavimas, skiriami pagal 

Pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonę, turi 

būti tinkamai panaudoti, siekiant duoti 

greitą ir tiesioginę naudą pabėgėliams ir 

juos priimančioms bendruomenėms 

įgyvendinant projektus, kuriais siekiama 

patenkinti maisto, sveikatos priežiūros, 

higienos ir švietimo poreikius; ragina, kad 

Parlamentas kaip viena iš teisėkūros 

institucijų ir biudžeto valdymo institucija 

būtų visapusiškai įtrauktas į sprendimų 

priėmimo procesą; ragina greičiau 

išmokėti pažadėtas lėšas; ragina Komisiją 

ir valstybes nares bendradarbiaujant su 

Turkija užtikrinti, kad būtų taikomas 

mechanizmas, siekiant patikrinti, ar lėšos 

naudojamos tinkamai minėto tikslo 

aspektu, kad šis mechanizmas būtų atidžiai 

stebimas ir kad Komisija reguliariai 

informuotų Europos Parlamentą apie 

minėtų lėšų panaudojimą; pabrėžia, kad 

reikia skirti ypatingą dėmesį pažeidžiamų 

asmenų grupėms, tokioms kaip moterys ir 

vaikai, visų pirma našlaičiai, taip pat 

religinės mažumos, kaip antai krikščionys 

ir jazidai; pabrėžia, kad reikia skubiai 

spręsti smurto dėl lyties ir prievartos prieš 
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moteris ir mergaites migrantams keliaujant 

per Turkiją problemą; 

Or. en 

 

 


