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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

39. subliniază faptul că cele 3 miliarde de 

euro din cadrul Instrumentului pentru 

refugiații din Turcia vor trebui utilizate în 

mod adecvat în beneficiul direct și rapid al 

refugiaților și al comunităților-gazdă, prin 

implementarea de proiecte care să răspundă 

nevoilor imediate de hrană, îngrijiri 

medicale și educație; îndeamnă ca 

fondurile promise să se aloce mai rapid; 

solicită Comisiei și statelor membre să 

garanteze, în colaborare cu Turcia, 

instituirea unui mecanism cu ajutorul 

căruia să se verifice dacă fondurile sunt 

utilizate în mod corespunzător în acest 

scop, să asigure că acesta este monitorizat 

cu strictețe și că Parlamentul European este 

informat cu regularitate de către Comisie în 

privința utilizării fondurilor; subliniază că 

este necesar să se acorde o atenție specială 

grupurilor vulnerabile, cum sunt femeile și 

copiii, îndeosebi orfanii, precum și 

minorităților religioase, cum sunt creștinii 

și yazidiții; evidențiază că este necesară 

abordarea urgentă a violenței de gen și a 

abuzurilor comise împotriva femeilor și 

fetelor pe rutele migranților ce străbat 

Turcia; 

39. subliniază faptul că cele 3 miliarde de 

euro și finanțările suplimentare din cadrul 

Instrumentului pentru refugiații din Turcia 

vor trebui utilizate în mod adecvat în 

beneficiul direct și rapid al refugiaților și al 

comunităților-gazdă, prin implementarea 

de proiecte care să răspundă nevoilor 

imediate de hrană, îngrijiri medicale, 

salubritate și educație; solicită implicarea 

deplină a Parlamentului în procesul 

decizional în calitatea sa de colegiuitor și 

de autoritate bugetară; îndeamnă ca 

fondurile promise să se aloce mai rapid; 

solicită Comisiei și statelor membre să 

garanteze, în colaborare cu Turcia, 

instituirea unui mecanism cu ajutorul 

căruia să se verifice dacă fondurile sunt 

utilizate în mod corespunzător în acest 

scop, să asigure că acesta este monitorizat 

cu strictețe și că Parlamentul European este 

informat cu regularitate de către Comisie în 

privința utilizării fondurilor; subliniază că 

este necesar să se acorde o atenție specială 

grupurilor vulnerabile, cum sunt femeile și 

copiii, îndeosebi orfanii, precum și 

minorităților religioase, cum sunt creștinii 

și yazidiții; evidențiază că este necesară 

abordarea urgentă a violenței de gen și a 
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abuzurilor comise împotriva femeilor și 

fetelor pe rutele migranților ce străbat 

Turcia; 

Or. en 

 

 


