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Въпрос с искане за писмен отговор E-008688/2016 

до Комисията 
Член 130 от Правилника за дейността 

Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), Marisa Matias (GUE/NGL), Curzio Maltese (GUE/NGL), 

Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL), Tania González Peñas (GUE/NGL), Ángela Vallina 

(GUE/NGL), Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL), Lynn Boylan (GUE/NGL), Sabine Lösing (GUE/NGL), 

Barbara Spinelli (GUE/NGL), Merja Kyllönen (GUE/NGL), Stelios Kouloglou (GUE/NGL), Kostas 

Chrysogonos (GUE/NGL), Josep-Maria Terricabras (Verts/ALE), Ernest Urtasun (Verts/ALE), 

Molly Scott Cato (Verts/ALE), Georgi Pirinski (S&D), Edouard Martin (S&D), Ana Gomes (S&D), 

Elly Schlein (S&D) и Sergio Gaetano Cofferati (S&D) 

Относно: Случая на бежанеца Ахмад Х., който подлежи на доживотна присъда в Унгария 

Позицията на унгарското правителство по отношение на бежанците се е влошила. Според 
неотдавнашно публично изявление на Амнести Интернешънъл от 6 юли 2016 г. развитието на 
законодателството и политиката в Унгария е донесло допълнителни вреди за защитата на 
лицата, търсещи убежище. 

Известно е, че много бежанци, в опита си да напуснат Сърбия, са изправени пред риска да 
бъдат депортирани и търсят подслон в Унгария. Според докладваната информация, когато се 
сблъскват с унгарските специалните служби, бежанците често биват наранявани. 

На 16 септември 2015 г., един ден след като Унгария затвори своите южни граници, мнозина от 
бежанците са били отблъснати, наранени и арестувани според редица международни 
организации. Има 11 лица, сред които и възрастна сляпа жена, срещу които понастоящем е 
образувано производство в Сегед по обвинения в масови безредици. Друго лице, Ахмад Х., 
сирийски гражданин, е обвинено в тероризъм и подлежи на доживотна присъда. 

Като се има предвид, че последното съдебно заседание относно Ахмад Х. е на 30 ноември, ние 
питаме Комисията: 

1. Наясно ли е със случая на Ахмад Х. ? 

2. Смята ли, че неговото наказание би било непропорционално, ако се докаже, че е 
правилно? 

3. Въз основа на Конвенцията за правата на човека от 1951 г., какви действия планира да 
предприеме Комисията, за да защити правата на Ахмад Х.? 


