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Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000051/2018 

do Komisji 
art. 128 Regulaminu PE 

Kati Piri 
w imieniu grupy S&D 

Renate Sommer 
w imieniu grupy PPE 

Bodil Valero 
w imieniu grupy Verts/ALE 

Marietje Schaake 

Przedmiot: Finansowanie z IPA dla Turcji na cele zarządzania migracjami 

W ramach programu Instrument Pomoc Przedakcesyjnej (IPA) 2011/2012 dla Turcji UE sfinansowała 
uzbrojone pojazdy rozpoznawcze Cobra II, których koszt wyniósł ok. 35,6 miliona EUR. Celem tej 
pomocy finansowej jest wsparcie wysiłków rządu tureckiego, który zgodnie z polityką UE stara się 
poprawić zarządzanie granicami i ich bezpieczeństwo. Jednak Human Rights Watch i Der Spiegel 
poinformowały niedawno, że pojazdów Cobra II użyto do przymusowego zawracania uchodźców z 
powrotem na terytorium Syrii. Według Syryjskiego Obserwatorium Praw Człowieka od września 
ubiegłego roku co najmniej 42 osoby zginęły podczas próby przekroczenia granicy między Syrią i 
Turcją. 

Ponadto Turcja wybudowała wzdłuż granicy turecko-syryjskiej betonowy mur i nie pozwala już 
ubiegającym się o azyl z Syrii przekraczać granicy (chyba że wymagają interwencji medycznej). 
Sfinansowane przez UE pojazdy Cobra II patrolują obecnie teren przylegający do muru. 

1. Czy Komisja zdaje sobie sprawę, jeżeli zostanie udowodnione, iż finansowane przez UE pojazdy 
Cobra II wykorzystywane są do (siłowego) uniemożliwiania osobom potrzebującym ochrony 
międzynarodowej ubiegania się o azyl w Turcji, może być to postrzegane jako pomaganie Turcji 
w poważnym naruszaniu praw człowieka i prawa międzynarodowego? 

2. Czy Komisja mogłaby wskazać dokładne warunki sfinansowania pojazdów Cobra II i stwierdzić, 
czy są one zgodne z podstawą prawną instrumentu pomocy przedakcesyjnej (IPA) oraz art. 41 
ust. 2 TUE? Jeżeli są one zgodne, to czy Komisja może potwierdzić, że pojazdy te 
wykorzystywane są tylko zgodnie z ustaleniami i intencją programu na lata 2011/2012? 

3. Jaki system kontroli wprowadzono w celu oceny wykorzystania pojazdów Cobra II, a ponadto, 
jakie sankcje przewidziano w przypadku, gdy sfinansowany przez UE projekt jest niezgodny z 
uzgodnieniami? 

Przedłożone: 17.5.2018 
Przekazane: 21.5.2018 
Termin na udzielenie odpowiedzi: 28.5.2018 


