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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

39. uzsver, ka 3 miljardus euro lielo Bēgļu 

atbalsta mehānismu Turcijai ir pienācīgi 

jāizmanto, lai ātri sniegtu tiešu atbalstu 

bēgļiem un to uzņēmējām kopienām, 

īstenojot projektus ar mērķi apmierināt 

tūlītējās vajadzības pēc pārtikas, veselības 

aprūpes un izglītības; mudina ātrāk 

izmaksāt apsolītos līdzekļus; aicina Eiropas 

Komisiju un dalībvalstis sadarbībā ar 

Turciju nodrošināt, ka ir ieviests 

mehānisms, lai pārliecinātos, ka līdzekļus 

pareizi izmanto šim mērķim, ka šis 

mehānisms tiks rūpīgi uzraudzīts un ka 

Komisija regulāri informēs Eiropas 

Parlamentu par līdzekļu izmantošanu; 

uzsver, ka īpašu uzmanību nepieciešamas 

pievērst neaizsargātām grupām, piemēram, 

sievietēm un bērniem, jo īpaši bāreņiem, kā 

arī reliģiskajām minoritātēm, tādām kā 

kristieši un jezīdi; uzsver, ka steidzami ir 

jārisina ar dzimumu saistītā vardarbība un 

sieviešu un meiteņu ļaunprātīgā 

izmantošana migrācijas ceļos, kas šķērso 

Turciju; 

39. uzsver, ka 3 miljardus euro lielo Bēgļu 

atbalsta mehānismu Turcijai un tā papildu 

finansējumu ir pienācīgi jāizmanto, lai ātri 

sniegtu tiešu atbalstu bēgļiem un to 

uzņēmējām kopienām, īstenojot projektus 

ar mērķi apmierināt tūlītējās vajadzības pēc 

pārtikas, veselības aprūpes, sanitārijas un 

izglītības; prasa lēmumu pieņemšanas 

procesā pilnībā iesaistīt Parlamentu, kas 

ir viens no likumdevējiem un budžeta 

lēmējiestāde; mudina ātrāk izmaksāt 

apsolītos līdzekļus; aicina Eiropas 

Komisiju un dalībvalstis sadarbībā ar 

Turciju nodrošināt, ka ir ieviests 

mehānisms, lai pārliecinātos, ka līdzekļus 

pareizi izmanto šim mērķim, ka šis 

mehānisms tiks rūpīgi uzraudzīts un ka 

Komisija regulāri informēs Eiropas 

Parlamentu par līdzekļu izmantošanu; 

uzsver, ka īpašu uzmanību nepieciešamas 

pievērst neaizsargātām grupām, piemēram, 

sievietēm un bērniem, jo īpaši bāreņiem, kā 

arī reliģiskajām minoritātēm, tādām kā 

kristieši un jezīdi; uzsver, ka steidzami ir 

jārisina ar dzimumu saistītā vardarbība un 

sieviešu un meiteņu ļaunprātīgā 

izmantošana migrācijas ceļos, kas šķērso 

Turciju; 
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