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Ceist le haghaidh freagra ó bhéal O-000051/2018 

ar an gCoimisiún 
Rule 128 

Kati Piri 
,  thar ceann an Ghrúpa S&D  

Renate Sommer 
,  thar ceann an Ghrúpa PPE  

Bodil Valero 
,  thar ceann an Ghrúpa Verts/ALE  

Marietje Schaake 

Ábhar: Maoiniú IPA don Tuirc le haghaidh bainistiú imirce 

Faoin gclár don Tuirc san Ionstraim um Chúnamh Réamhaontachais (IPA) 2011/2012, tá maoiniú 
tugtha ag AE d’fheithiclí faireachais armúrtha Cobra II, ar chostas thart ar EUR 35.6 milliún. Tá sé mar 
aidhm leis an gcúnamh airgeadais sin tacú le hiarrachtaí rialtas na Tuirce bainistiú agus slándáil 
teorann a fheabhsú, i gcomhréir le beartas AE. É sin ráite, thuairiscigh Human Rights Watch agus Der 
Spiegel le déanaí gur úsáideadh feithiclí Cobra II chun dídeanaithe a bhrú siar go héigeantach chuig 
críoch na Siria. De réir Fhaireachlann na Siria um Chearta an Duine, tá 42 dhuine tar éis bás a fháil ag 
iarraidh an teorainn idir an tSiria agus an Tuirc a thrasnú ó mhí Mheán Fómhair seo caite. 

Thairis sin, tá balla coincréite tógtha ag an Tuirc feadh na teorann idir an Tuirc agus an tSiria agus ní 
ligeann siad d’iarrthóirí tearmainn ón tSiria an teorainn a thrasnú a thuilleadh (ach amháin i gcás 
riachtanais leighis). Tá na feithiclí Cobra II a mhaoinigh AE ar patról in aice leis na ballaí anois. 

1. An eol don Choimisiún go bhféadfaí a mheas gur chabhraigh sé leis an Tuirc agus sáruithe 
tromchúiseacha ar chearta an duine agus ar an dlí idirnáisiúnta á ndéanamh aici, má chruthaítear 
go bhfuil na feithiclí Cobra II a mhaoinigh AE á n-úsáid chun stop a chur le daoine (go 
foréigneach) ó thearmann a iarraidh sa Tuirc, a bhfuil gá acu le cosaint idirnáisiúnta ? 

2. An bhféadfadh an Coimisiún a léiriú na téarmaí cruinne faoinar soláthraíodh na feithiclí Cobra II, 
agus an bhfuil siad sin ag teacht le bunús dlíthiúil na gcistí IPA agus Airteagal 41(2) CAE? Má tá 
siad ag teacht leo, an féidir leis an gCoimisiún a dhearbhú nach bhfuil na feithiclí sin á n-úsáid 
ach amháin faoi na coinníollacha a comhaontaíodh agus a bhí i gceist in 2011/2012? 

3. Cén córas monatóireachta a cuireadh ar bun chun meastóireacht a dhéanamh ar úsáid feithiclí 
Cobra II, agus, sa bhreis air sin, cad iad na smachtbhannaí tuartha mura gcomhlíonann an 
tionscadal a mhaoinigh AE an comhaontú? 
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