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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

39. understreger, at de 3 mia. EUR til 

flygtningefaciliteten til Tyrkiet skal 

anvendes korrekt med henblik på hurtigt og 

direkte at komme flygtningene og deres 

værtssamfund til gode gennem 

implementering af projekter, der opfylder 

de umiddelbare føde-, sundheds- og 

uddannelsesbehov; opfordrer indtrængende 

til en hurtigere udbetaling af de lovede 

midler; opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til i samarbejde med 

Tyrkiet at sikre, at der etableres en 

mekanisme til at tilsikre, at midlerne 

vitterligt anvendes som tiltænkt, at der 

føres nøje tilsyn med denne mekanisme, og 

at Europa-Parlamentet holdes regelmæssigt 

underrettet af Kommissionen om 

anvendelsen af disse midler; understreger 

behovet for at være særlig opmærksom på 

udsatte grupper såsom kvinder og børn, 

navnlig forældreløse børn, og religiøse 

mindretal såsom kristne og yazidier; 

fremhæver det presserende behov for at 

tage hånd om kønsbaseret vold og overgreb 

på kvinder og piger langs migrant-

rejseruter gennem Tyrkiet; 

39. understreger, at de 3 mia. EUR, såvel 

som yderligere midler, til faciliteten for 

flygtninge i Tyrkiet skal anvendes korrekt 

med henblik på hurtigt og direkte at 

komme flygtningene og deres 

værtssamfund til gode gennem 

implementering af projekter, der opfylder 

de umiddelbare fødevare-, sundheds-, 

sanitets- og uddannelsesbehov; opfordrer 

til, at Europa-Parlamentet inddrages fuldt 

ud i beslutningsprocessen som 

medlovgiver og budgetmyndighed; 

opfordrer indtrængende til en hurtigere 

udbetaling af de lovede midler; opfordrer 

Kommissionen og medlemsstaterne til i 

samarbejde med Tyrkiet at sikre, at der 

etableres en mekanisme til at tilsikre, at 

midlerne vitterligt anvendes som tiltænkt, 

at der føres nøje tilsyn med denne 

mekanisme, og at Europa-Parlamentet 

holdes regelmæssigt underrettet af 

Kommissionen om anvendelsen af disse 

midler; understreger behovet for at være 

særlig opmærksom på udsatte grupper 

såsom kvinder og børn, navnlig 

forældreløse børn, og religiøse mindretal 

såsom kristne og yazidier; fremhæver det 

presserende behov for at tage hånd om 
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kønsbaseret vold og overgreb på kvinder 

og piger langs migrant-rejseruter gennem 

Tyrkiet; 

Or. en 

 

 


