
 

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

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

11.4.2016 B8-0442/40 

Τροπολογία  40 

Kati Piri, Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο S&D 

Alexander Graf Lambsdorff 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο ALDE 

Bodil Valero, Rebecca Harms, Ska Keller, Ernest Maragall 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηυίσματος B8-0442/2016 

Kati Piri 

εμ νλόκαηνο ηεο Επηηξνπήο Εμσηεξηθώλ Υπνζέζεσλ 

Έθζεζε ηνπ 2015 γηα ηελ Τνπξθία 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 39 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

39. ππνγξακκίδεη όηη ην πνζό ησλ 3 

δηζεθαηνκκπξίσλ επξώ ηεο Δηεπθόιπλζεο 

γηα ηνπο Πξόζθπγεο ζηελ Τνπξθία, ζα 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί κε ζσζηό ηξόπν 

πξνθεηκέλνπ λα σθειήζεη γξήγνξα θαη 

άκεζα ηνπο πξόζθπγεο θαη ηηο θνηλόηεηεο 

ππνδνρήο ηνπο κέζσ ηεο πινπνίεζεο 

έξγσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ άκεζσλ 

αλαγθώλ ζε ηξόθηκα, πεξίζαιςε θαη 

εθπαίδεπζε· δεηεί ηαρύηεξε εθηακίεπζε 

ησλ ππεζρεκέλσλ θνλδπιίσλ· θαιεί ηελ 

Επηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα 

εμαζθαιίζνπλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

Τνπξθία, ηε ζέζε ζε ιεηηνπξγία ελόο 

κεραληζκνύ γηα λα ειέγρεηαη ε νξζή ρξήζε 

ησλ θνλδπιίσλ γηα απηόλ ηνλ ζθνπό, ηελ 

εθ ηνπ ζύλεγγπο παξαθνινύζεζε ηνπ ελ 

ιόγσ κεραληζκνύ θαη ηελ ηαθηηθή 

ελεκέξσζε ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ 

από ηελ Επηηξνπή ζρεηηθά κε ρξήζε ησλ 

θνλδπιίσλ· ππνγξακκίδεη ηελ αλάγθε λα 

δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζε επάισηεο 

νκάδεο, όπσο είλαη νη γπλαίθεο θαη ηα 

παηδηά, ηδίσο ηα νξθαλά παηδηά, θαη ζε 

ζξεζθεπηηθέο κεηνλόηεηεο όπσο 

Φξηζηηαλνύο θαη Γεδίηεο· ηνλίδεη ηελ 

επείγνπζα αλάγθε λα αληηκεησπηζηεί ε 

ζρεηηθή κε ην θύιν θαθνπνίεζε θαη βία 

39. ππνγξακκίδεη όηη ην πνζό ησλ 3 

δηζεθαηνκκπξίσλ επξώ θαη ε επηπρόζζεηε 

τρεκαηοδόηεζε ηεο Δηεπθόιπλζεο γηα 

ηνπο Πξόζθπγεο ζηελ Τνπξθία, ζα πξέπεη 

λα ρξεζηκνπνηεζεί κε ζσζηό ηξόπν 

πξνθεηκέλνπ λα σθειήζεη γξήγνξα θαη 

άκεζα ηνπο πξόζθπγεο θαη ηηο θνηλόηεηεο 

ππνδνρήο ηνπο κέζσ ηεο πινπνίεζεο 

έξγσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ άκεζσλ 

αλαγθώλ ζε ηξόθηκα, πεξίζαιςε, σγηεηλή 

θαη εθπαίδεπζε· δεηεί ηελ πιήρε 

ζσκκεηοτή ηοσ Κοηλοβοσιίοσ ζηε 

δηαδηθαζία ιήυες αποθάζεφλ φς ζσλ-

λοκοζέηε θαη αρτής ηοσ προϋποιογηζκού· 
δεηεί ηαρύηεξε εθηακίεπζε ησλ 

ππεζρεκέλσλ θνλδπιίσλ· θαιεί ηελ 

Επηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα 

εμαζθαιίζνπλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

Τνπξθία, ηε ζέζε ζε ιεηηνπξγία ελόο 

κεραληζκνύ γηα λα ειέγρεηαη ε νξζή ρξήζε 

ησλ θνλδπιίσλ γηα απηόλ ηνλ ζθνπό, ηελ 

εθ ηνπ ζύλεγγπο παξαθνινύζεζε ηνπ ελ 

ιόγσ κεραληζκνύ θαη ηελ ηαθηηθή 

ελεκέξσζε ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ 

από ηελ Επηηξνπή ζρεηηθά κε ρξήζε ησλ 

θνλδπιίσλ· ππνγξακκίδεη ηελ αλάγθε λα 

δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζε επάισηεο 

νκάδεο, όπσο είλαη νη γπλαίθεο θαη ηα 
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θαηά ησλ γπλαηθώλ θαη ησλ θνξηηζηώλ ζηηο 

κεηαλαζηεπηηθέο νδνύο πνπ πεξλνύλ κέζα 

από ηελ Τνπξθία· 

παηδηά, ηδίσο ηα νξθαλά παηδηά, θαη ζε 

ζξεζθεπηηθέο κεηνλόηεηεο όπσο 

Φξηζηηαλνύο θαη Γεδίηεο· ηνλίδεη ηελ 

επείγνπζα αλάγθε λα αληηκεησπηζηεί ε 

ζρεηηθή κε ην θύιν θαθνπνίεζε θαη βία 

θαηά ησλ γπλαηθώλ θαη ησλ θνξηηζηώλ ζηηο 

κεηαλαζηεπηηθέο νδνύο πνπ πεξλνύλ κέζα 

από ηελ Τνπξθία· 
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