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Amendement  40 

Kati Piri, Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru 

namens de S&D-Fractie 

Alexander Graf Lambsdorff 

namens de ALDE-Fractie 

Bodil Valero, Rebecca Harms, Ska Keller, Ernest Maragall 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0442/2016 

Kati Piri 

namens de Commissie buitenlandse zaken 

Het verslag 2015 over Turkije 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 39 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

39. benadrukt dat de 3 miljard EUR van de 

vluchtelingenfaciliteit voor Turkije 

degelijk moeten worden benut om spoedig 

en rechtstreeks ten gunste te komen van de 

vluchtelingen en de gemeenschappen waar 

ze worden opgevangen, via projecten die 

moeten voorzien in de onmiddellijke 

behoeften op het gebied van voeding, 

gezondheidszorg en onderwijs; dringt aan 

op een snellere uitbetaling van de 

toegezegde middelen; vraagt de Europese 

Commissie en de lidstaten er in 

samenwerking met Turkije voor te zorgen 

dat een mechanisme wordt ingevoerd om te 

controleren of de fondsen daartoe gepast 

worden gebruikt, dat nauwlettend toezicht 

wordt gehouden op dit mechanisme en dat 

het Europees Parlement regelmatig door de 

Europese Commissie op de hoogte wordt 

gehouden van de ontwikkelingen; 

benadrukt dat speciale aandacht moet 

worden besteed aan kwetsbare groepen, 

zoals vrouwen en kinderen, in het 

bijzonder wezen, en religieuze 

minderheden zoals christenen en jezidi's; 

beklemtoont dat een dringende aanpak van 

gendergerelateerd geweld en misbruik van 

vrouwen en meisjes op de migratieroutes 

39. benadrukt dat de 3 miljard EUR en de 

extra middelen van de faciliteit voor 

vluchtelingen in Turkije degelijk moeten 

worden benut om spoedig en rechtstreeks 

ten gunste te komen van de vluchtelingen 

en de gemeenschappen waar ze worden 

opgevangen, via projecten die moeten 

voorzien in de onmiddellijke behoeften op 

het gebied van voeding, gezondheidszorg, 

sanitaire voorzieningen en onderwijs; 

roept op om het Parlement ten volle te 

betrekken in het besluitvormingsproces 

als medewetgever en begrotingsautoriteit; 
dringt aan op een snellere uitbetaling van 

de toegezegde middelen; vraagt de 

Europese Commissie en de lidstaten er in 

samenwerking met Turkije voor te zorgen 

dat een mechanisme wordt ingevoerd om te 

controleren of de fondsen daartoe gepast 

worden gebruikt, dat nauwlettend toezicht 

wordt gehouden op dit mechanisme en dat 

het Europees Parlement regelmatig door de 

Europese Commissie op de hoogte wordt 

gehouden van de ontwikkelingen; 

benadrukt dat speciale aandacht moet 

worden besteed aan kwetsbare groepen, 

zoals vrouwen en kinderen, in het 

bijzonder wezen, en religieuze 
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doorheen Turkije vereist is; minderheden zoals christenen en jezidi's; 

beklemtoont dat een dringende aanpak van 

gendergerelateerd geweld en misbruik van 

vrouwen en meisjes op de migratieroutes 

doorheen Turkije vereist is; 

Or. en 

 

 


