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Kati Piri, Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru 

v imenu skupine S&D 

Alexander Graf Lambsdorff 

v imenu skupine ALDE 

Bodil Valero, Rebecca Harms, Ska Keller, Ernest Maragall 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B8-0442/2016 

Kati Piri 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 

Poročilo o Turčiji za leto 2015 

Predlog resolucije 

Odstavek 39 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

39. poudarja, da je treba 3 milijarde EUR 

iz instrumenta za pomoč beguncem v 

Turčiji ustrezno uporabiti z izvajanjem 

projektov za zadovoljevanje takojšnjih 

potreb po hrani, zdravstvenem varstvu in 

izobraževanju, da bo to pravočasno in 

neposredno koristilo beguncem in 

gostiteljskim skupnostim; poziva k 

hitrejšemu izplačevanju obljubljenih 

sredstev; poziva Komisijo in države 

članice, naj v sodelovanju s Turčijo 

zagotovijo, da bo vzpostavljen mehanizem 

za preverjanje, ali se sredstva ustrezno 

uporabljajo v ta namen, da bo ta 

mehanizem pod strogim nadzorom in da bo 

Komisija o uporabi sredstev redno 

obveščala Evropski parlament; poudarja, 

da je treba posebno pozornost nameniti 

ranljivim skupinam, kot so ženske in 

otroci, zlasti sirote, ter verske manjšine, 

med katerimi so kristjani in jazidi; 

poudarja, da je nujno treba ukrepati proti 

nasilju na podlagi spola in zlorabi žensk in 

deklet na migracijskih poteh preko Turčije; 

39. poudarja, da je treba 3 milijarde EUR 

in dodatna sredstva iz instrumenta za 

pomoč beguncem v Turčiji ustrezno 

uporabiti z izvajanjem projektov za 

zadovoljevanje takojšnjih potreb po hrani, 

zdravstvenem varstvu, sanitarni oskrbi in 

izobraževanju, da bo to pravočasno in 

neposredno koristilo beguncem in 

gostiteljskim skupnostim; poziva k 

polnemu sodelovanju Parlamenta kot 

sozakonodajalca in proračunskega 

organa v postopku odločanja; poziva k 

hitrejšemu izplačevanju obljubljenih 

sredstev; poziva Komisijo in države 

članice, naj v sodelovanju s Turčijo 

zagotovijo, da bo vzpostavljen mehanizem 

za preverjanje, ali se sredstva ustrezno 

uporabljajo v ta namen, da bo ta 

mehanizem pod strogim nadzorom in da bo 

Komisija o uporabi sredstev redno 

obveščala Evropski parlament; poudarja, 

da je treba posebno pozornost nameniti 

ranljivim skupinam, kot so ženske in 

otroci, zlasti sirote, ter verske manjšine, 

med katerimi so kristjani in jazidi; 

poudarja, da je nujno treba ukrepati proti 

nasilju na podlagi spola in zlorabi žensk in 

deklet na migracijskih poteh preko Turčije; 
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