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Projekt rezolucji B8-0442/2016 

Kati Piri 

w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

Sprawozdanie za 2015 r. w sprawie Turcji 

Projekt rezolucji 

Ustęp 39 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

39. podkreśla, że kwota 3 mld EUR w 

ramach Instrumentu Pomocy dla 

Uchodźców w Turcji musi zostać 

właściwie wykorzystana, aby szybko 

przynieść bezpośrednie korzyści 

uchodźcom i goszczącym je 

społecznościom za pośrednictwem 

realizacji projektów mających na celu 

zaspokojenie doraźnych potrzeb w zakresie 

wyżywienia, opieki medycznej i edukacji; 

domaga się szybszej wypłaty obiecanych 

środków; wzywa Komisję i państwa 

członkowskie, by we współpracy z Turcją 

zadbały o wdrożenie mechanizmu 

weryfikującego, czy środki te są 

odpowiednio wykorzystywane w tym celu, 

o ścisły nadzór nad tym mechanizmem 

oraz o regularne informowanie Parlamentu 

Europejskiego przez Komisję o 

wykorzystaniu tych funduszy; podkreśla, 

że należy zwracać szczególną uwagę na 

grupy szczególnie wrażliwe, takie jak 

kobiety i dzieci, a zwłaszcza sieroty, oraz 

mniejszości religijne, takie jak 

chrześcijanie i jazydzi; wskazuje na pilną 

potrzebę zajęcia się przemocą ze względu 

na płeć i nadużyciami wobec kobiet i 

dziewcząt na szlakach migracyjnych 

39. podkreśla, że kwota 3 mld EUR oraz 

dodatkowe środki w ramach Instrumentu 

Pomocy dla Uchodźców w Turcji muszą 

zostać właściwie wykorzystane, aby 

szybko przynieść bezpośrednie korzyści 

uchodźcom i goszczącym je 

społecznościom za pośrednictwem 

realizacji projektów mających na celu 

zaspokojenie doraźnych potrzeb w zakresie 

wyżywienia, opieki medycznej, 

infrastruktury sanitarnej i edukacji; 

wzywa do pełnego włączenia Parlamentu 

Europejskiego w proces podejmowania 

decyzji jako współprawodawcy i organu 

władzy budżetowej; domaga się szybszej 

wypłaty obiecanych środków; wzywa 

Komisję i państwa członkowskie, by we 

współpracy z Turcją zadbały o wdrożenie 

mechanizmu weryfikującego, czy środki te 

są odpowiednio wykorzystywane w tym 

celu, o ścisły nadzór nad tym 

mechanizmem oraz o regularne 

informowanie Parlamentu Europejskiego 

przez Komisję o wykorzystaniu tych 

funduszy; podkreśla, że należy zwracać 

szczególną uwagę na grupy szczególnie 

wrażliwe, takie jak kobiety i dzieci, a 

zwłaszcza sieroty, oraz mniejszości 
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przechodzących przez Turcję; religijne, takie jak chrześcijanie i jazydzi; 

wskazuje na pilną potrzebę zajęcia się 

przemocą ze względu na płeć i 

nadużyciami wobec kobiet i dziewcząt na 

szlakach migracyjnych przechodzących 

przez Turcję; 

Or. en 

 

 


