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Въпрос с искане за устен отговор O-000014/2017 

до Комисията 
Член 128 от Правилника за дейността 

Judith Sargentini, Jean Lambert 
от името на групата Verts/ALE 

Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Martina Anderson, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Marina 

Albiol Guzmán, Fabio De Masi, Merja Kyllönen, Eleonora Forenza, Helmut Scholz 
от името на групата GUE/NGL 

Birgit Sippel, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Ana 

Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López 

Aguilar, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein 
от името на групата S&D 

Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Josep-Maria Terricabras 

Относно: Последици от решенията на Общия съд по отношение на изявлението на ЕС и 
Турция 

В своите решения по дела T-192/16, T-193/16 и T-257/16, съответно NF, NG и NM срещу 
Европейски съвет, постановени на 28 февруари 2017 г., Общият съд на ЕС счете, че като част 
от изявлението на ЕС и Турция, прието на 18 март 2016 г., нито Европейският съвет, нито която 
и да било друга институция на ЕС са взели решение да сключат споразумение с турското 
правителство в областта на миграцията, и следователно се позовава на липсата на 
компетентност за разглеждане и вземане на решение по исковете на ищците. Освен това 
Съдът е уточнил, че „дори ако се предположи, че по неформален начин е било сключено 
международно споразумение по време на заседанието от 18 март 2016 г., [...] това 
споразумение е било сключено между държавните или правителствените ръководители на 
държавите – членки на ЕС и министър-председателя на Турция“. 

1. С оглед на горепосоченото, следва ли изявлението на ЕС и Турция да се счита за 
международно споразумение, сключено от държавите членки, и какво би било правното 
основание за участието на институциите на ЕС в неговото прилагане? 

2. По какъв начин оценява Комисията съответствието на действията си при прилагането на 
изявлението на ЕС и Турция от влизането му в сила на 20 март 2016 г. и на вече поетите 
ангажименти въз основа на изявлението с решенията на Общия съд от 28 февруари 2017 
г.? 

3. Каква е оценката на Комисията за постановените решения и възнамерява ли тя да 
обжалва в съответствие с член 56 от статута на Съда на Европейския съюз? 
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