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Proposta de resolução B8-0442/2016 
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em nome da Comissão dos Assuntos Externos 

Relatório de 2015 relativo à Turquia 

Proposta de resolução 

N.º 39 

 

Proposta de resolução Alteração 

39. Salienta que os 3 mil milhões de euros 

do Mecanismo de Apoio à Turquia em 

Favor dos Refugiados devem ser 

corretamente utilizados de forma a acudir 

rápida e diretamente aos refugiados e às 

comunidades que os acolhem através da 

implementação de projetos que respondam 

de imediato às necessidades em termos de 

alimentação, cuidados de saúde e 

educação; exorta a que seja acelerada a 

atribuição dos fundos prometidos; insta a 

Comissão e os Estados-Membros a 

garantirem, em cooperação com a Turquia, 

o estabelecimento de um mecanismo que 

controle a utilização adequada dos fundos 

para o efeito, que este mecanismo será 

monitorizado de perto e que o Parlamento 

Europeu será regularmente informado pela 

Comissão sobre a utilização dos fundos; 

realça a necessidade de prestar especial 

atenção a grupos vulneráveis, como 

mulheres e crianças, especialmente os 

órfãos, assim como minorias religiosas 

como os cristãos e os yazidis; salienta a 

necessidade urgente de combater a 

violência relacionada com o género e os 

abusos contra mulheres e raparigas nas 

rotas de migração que atravessam a 

39. Salienta que os 3 mil milhões de euros 

e o financiamento suplementar concedido 

no quadro do mecanismo em favor dos 

refugiados na Turquia devem ser 

corretamente utilizados de forma a acudir 

rápida e diretamente aos refugiados e às 

comunidades que os acolhem através da 

implementação de projetos que respondam 

de imediato às necessidades em termos de 

alimentação, cuidados de saúde, 

saneamento e educação; solicita o 

envolvimento total do Parlamento no 

processo decisório enquanto colegislador 

e autoridade orçamental; exorta a que seja 

acelerada a atribuição dos fundos 

prometidos; insta a Comissão e os 

Estados-Membros a garantirem, em 

cooperação com a Turquia, o 

estabelecimento de um mecanismo que 

controle a utilização adequada dos fundos 

para o efeito, que este mecanismo será 

monitorizado de perto e que o Parlamento 

Europeu será regularmente informado pela 

Comissão sobre a utilização dos fundos; 

realça a necessidade de prestar especial 

atenção a grupos vulneráveis, como 

mulheres e crianças, especialmente os 

órfãos, assim como minorias religiosas 
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Turquia; como os cristãos e os yazidis; salienta a 

necessidade urgente de combater a 

violência relacionada com o género e os 

abusos contra mulheres e raparigas nas 

rotas de migração que atravessam a 

Turquia; 

Or. en 

 

 


