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Изменение  40 

Кати Пири, Кнут Флекенщайн, Виктор Боштинару 

от името на групата S&D 

Александър Граф  Ламбсдорф 

от името на групата ALDE 

Бодил Валеро, Ребека Хармс, Ска Келер, Ернест Марагал 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B8-0442/2016 

Кати Пири 

от името на комисията по външни работи 

Доклад за Турция за 2015 г. 

Предложение за резолюция 

Параграф 39 

 

Предложение за резолюция Изменение 

39. подчертава, че сумата от 3 милиарда 

евро от Механизма за бежанците в 

Турция трябва да бъде използвана по 

подходящ начин, за да донесе бързи и 

преки ползи на бежанците и 

приемащите ги общности посредством 

изпълнението на проекти за посрещане 

на непосредствените потребности от 

храна, здравеопазване и образование; 

призовава настоятелно за по-бързо 

отпускане на обявените финансови 

средства; призовава Комисията и 

държавите членки да гарантират, в 

сътрудничество с Турция, въвеждането 

на механизъм за проверка дали 

средствата се използват правилно за 

тази цел, тясното наблюдение на този 

механизъм и редовното информиране на 

Европейския парламент от страна на 

Комисията за използването на 

финансовите средства; подчертава 

необходимостта от специално внимание 

към уязвимите групи, като жените и 

децата, особено сираците, и 

религиозните малцинства като 

християните и язидите; подчертава 

спешната необходимост от мерки за 

справяне с насилието, основано на пола, 

39. подчертава, че сумата от 3 милиарда 

евро и допълнителното финансиране 

за Механизма за бежанците в Турция 

трябва да бъдат използвани по 

подходящ начин, за да донесат бързи и 

преки ползи на бежанците и 

приемащите ги общности посредством 

изпълнението на проекти за посрещане 

на непосредствените потребности от 

храна, здравеопазване, канализация и 

образование; призовава за пълното 

участие на Парламента в процеса на 

вземане на решения в качеството му 

на съзаконодател и бюджетен орган; 
призовава настоятелно за по-бързо 

отпускане на обявените финансови 

средства; призовава Комисията и 

държавите членки да гарантират, в 

сътрудничество с Турция, въвеждането 

на механизъм за проверка дали 

средствата се използват правилно за 

тази цел, тясното наблюдение на този 

механизъм и редовното информиране на 

Европейския парламент от страна на 

Комисията за използването на 

финансовите средства; подчертава 

необходимостта от специално внимание 

към уязвимите групи, като жените и 



 

AM\1091932BG.doc  PE579.859v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

и насилието срещу жени и момичета, 

прекосяващи Турция по маршрутите на 

мигрантите; 

децата, особено сираците, и 

религиозните малцинства като 

християните и язидите; подчертава 

спешната необходимост от мерки за 

справяне с насилието, основано на пола, 

и насилието срещу жени и момичета, 

прекосяващи Турция по маршрутите на 

мигрантите; 

Or. en 

 

 


