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Fråga för muntligt besvarande O-000014/2017 

till kommissionen 
Artikel 128 i arbetsordningen 

Judith Sargentini, Jean Lambert 
för Verts/ALE-gruppen 

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

Albiol Guzmán, Fabio De Masi, Merja Kyllönen, Eleonora Forenza, Helmut Scholz 
för GUE/NGL-gruppen 

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 
för S&D-gruppen 

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

Angående: Konsekvenser av tribunalens beslut vad gäller uttalandet från EU och Turkiet? 

I sina beslut i målen T-192/16, T-193/16 och T-257/16 (NF, NG respektive NM mot Europeiska rådet) 
av den 28 februari 2017 fastställde Europeiska unionens tribunal att uttalandet från EU och Turkiet av 
den 18 mars 2016 inte innebar att Europeiska rådet eller någon annan EU-institution beslutade att 
ingå ett migrationsavtal med den turkiska regeringen. Tribunalen förklarade därför att den inte är 
behörig att höra och fatta beslut i de målsägandes ärenden. Tribunalen fastställde också att även om 
ett internationellt avtal skulle kunna ha antagits informellt vid mötet den 18 mars 2016 skulle det ha 
varit ett avtal mellan EU-medlemsstaternas stats- och regeringschefer och Turkiets premiärminister. 

1. I ljuset av ovanstående, och under förutsättning att uttalandet från EU och Turkiet betraktas 
som ett internationellt avtal som ingåtts av medlemsstaterna, vilken skulle den rättsliga grunden 
vara för EU-institutionernas deltagande i dess genomförande? 

2. Anser kommissionen att de åtgärder som den redan vidtagit för att genomföra uttalandet från 
EU och Turkiet sedan det trädde i kraft den 20 mars 2016 och de åtaganden som redan gjorts 
på grundval av uttalandet är förenliga med tribunalens beslut av den 28 februari 2017? 

3. Hur ställer sig kommissionen till tribunalens beslut och har den för avsikt att överklaga i enlighet 
med artikel 56 i EU-domstolens stadga? 
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