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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

39. Jenfasizza li EUR 3 biljun tal-Faċilità 

tar-Rifuġjati għat-Turkija għandhom 

jintużaw b'mod xieraq sabiex ikun 

benefiċċju malajr u dirett għar-rifuġjati u l-

komunitajiet ospitanti tagħhom permezz 

tal-implimentazzjoni ta' proġetti li 

jissodisfaw il-ħtiġijiiet l-iktar urġenti ta' 

ikel, kura tas-saħħa u edukazzjoni;  

iħeġġeġ l-iżborż aktar mgħaġġel tal-fondi 

mwiegħda; jappella lill-Kummissjoni u lill-

Istati Membri jiżguraw, b'kooperazzjoni 

mat-Turkija, li jiddaħħal fis-seħħ 

mekkaniżmu li jivverifika li l-fondi qed 

jintużaw tajjeb għal dan il-għan, li l-

mekkaniżmu jiġi mmonitorjat mill-qrib u li 

l-Parlament Ewropew jiġi informat b'mod 

regolari mill-Kummissjoni dwar l-użu tal-

fondi; jissottolinja l-bżonn li tingħata 

attenzjoni speċjali lill-gruppi vulnerabbli 

bħan-nisa u t-tfal, partikolarment l-orfni, u 

l-minoranzi reliġjużi bħall-Insara u l-

Yazidi; jenfasizza l-bżonn urġenti li tiġi 

indirizzata l-vjolenza abbażi tal-ġeneru u l-

abbuż kontra n-nisa u t-tfajliet fir-rotot ta' 

migrazzjoni li jgħaddu mit-Turkija; 

39. Jenfasizza li t-EUR 3 biljun, u l-

finanzjament addizzjonali, tal-Faċilità tar-

Rifuġjati fit-Turkija għandhom jintużaw 

b'mod xieraq sabiex ikun benefiċċju malajr 

u dirett għar-rifuġjati u l-komunitajiet 

ospitanti tagħhom permezz tal-

implimentazzjoni ta' proġetti li jissodisfaw 

il-ħtiġijiiet l-iktar urġenti ta' ikel, kura tas-

saħħa, sanitazzjoni u edukazzjoni; jitlob l-

involviment sħiħ tal-Parlament fil-proċess 

ta' teħid ta' deċiżjonijiet bħala 

koleġiżlatur u awtorità baġitarja; iħeġġeġ 

l-iżborż aktar mgħaġġel tal-fondi 

mwiegħda; jappella lill-Kummissjoni u lill-

Istati Membri jiżguraw, b'kooperazzjoni 

mat-Turkija, li jiddaħħal fis-seħħ 

mekkaniżmu li jivverifika li l-fondi qed 

jintużaw tajjeb għal dan il-għan, li l-

mekkaniżmu jiġi mmonitorjat mill-qrib u li 

l-Parlament Ewropew jiġi informat b'mod 

regolari mill-Kummissjoni dwar l-użu tal-

fondi; jissottolinja l-bżonn li tingħata 

attenzjoni speċjali lill-gruppi vulnerabbli 

bħan-nisa u t-tfal, partikolarment l-orfni, u 

l-minoranzi reliġjużi bħall-Insara u l-

Yazidi; jenfasizza l-bżonn urġenti li tiġi 

indirizzata l-vjolenza abbażi tal-ġeneru u l-

abbuż kontra n-nisa u t-tfajliet fir-rotot ta' 
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migrazzjoni li jgħaddu mit-Turkija; 

Or. en 

 

 


