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Tárgy: IPA-források Törökország számára a migráció kezelésére 

A 2011–2012-es Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA) Törökországra vonatkozó programja 
keretében az Unió mintegy 35,6 millió euró értékben finanszírozott Cobra II fegyveres megfigyelő 
járműveket. A pénzügyi támogatás célja a török kormány uniós politikáknak megfelelő támogatása a 
határigazgatás és -biztonság területén. Ugyanakkor a Human Rights Watch és a Der Spiegel 
közelmúltban közzétett tudósításai szerint a Cobra II járműveket arra használták, hogy menekülteket 
erőszakkal visszafordítsanak Szíria területére. A szíriai emberi jogi megfigyelőcsoport szerint tavaly 
szeptember óta legalább 42 ember halt meg, miközben megpróbált átjutni a Szíria és Törökország 
közötti határon. 

Ezenkívül Törökország betonfalat épített a Törökország és Szíria közötti határra, és már nem engedi, 
hogy a Szíriából érkező menekültkérők átlépjék a határt (egészségügyi szükséghelyzet esetét 
leszámítva). Az Unió által finanszírozott Cobra II járművek most a falak mentén járőröznek. 

1. Tisztában van azzal a Bizottság, hogy amennyiben kiderül, hogy az Unió által finanszírozott 
Cobra II járműveket arra használták, hogy nemzetközi védelemre szoruló embereket (erőszakkal) 
megakadályozzanak abban, hogy menedékjogot kérjenek Törökországban, az úgy értékelhető, 
hogy támogatta Törökországot az emberi jogok és a nemzetközi jog súlyos megsértésében? 

2. Tájékoztatást tudna nyújtani a Bizottság arról, hogy pontosan milyen feltételek mellett bocsátotta 
rendelkezésre a Cobra II járműveket, és hogy azok vajon összeegyeztethetők-e az IPA-alapok 
jogalapjával, illetve az EUMSZ 41. cikke (2) bekezdésével? Amennyiben összeegyeztethetőek, 
meg tudná erősíteni a Bizottság, hogy ezeket a járműveket kizárólag a 2011–2012-es 
programban megállapított körülmények között és a program szándékainak megfelelően vetik be? 

3. Milyen ellenőrzési rendszert léptettek életbe a Cobra II járművek használatának értékelésére, 
továbbá milyen szankciókat helyeznek kilátásba, amennyiben az Unió által finanszírozott projekt 
nem felel meg a megállapodásban foglaltaknak? 
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