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Изменение  41 

Кати Пири, Кнут Флекенщайн, Виктор Боштинару 

от името на групата S&D 

Александър Граф Ламбсдорф 

от името на групата ALDE 

Бодил Валеро, Ребека Хармс, Ска Келер, Ернест Марагал 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B8-0442/2016 

Кати Пири 

от името на комисията по външни работи 

Доклад за Турция за 2015 г. 

Предложение за резолюция 

Параграф 42 

 

Предложение за резолюция Изменение 

42. подчертава, че възпирането на 

миграцията към ЕС не следва да води до 

отблъскване на бежанци или незаконни 

задържания; отново призовава Турция 

да отмени географската резерва при 

прилагането на Женевската конвенция 

от 1951 г.; настоятелно заявява, че е от 

решаващо значение да бъдат създадени 

безопасни и законни пътища за 

бежанците, и настоятелно призовава 

държавите членки да увеличат 

значително своите усилия за 

презаселване; счита, че единственият 

начин да се предостави траен отговор на 

настоящата хуманитарна криза е да се 

намери политическо решение на кризата 

в Сирия; 

42. подчертава, че възпирането на 

миграцията към ЕС не следва да води до 

отблъскване на бежанци или незаконни 

задържания; призовава Комисията, що 

се отнася до Съвместния план за 

действие между ЕС и Турция, да 

разследва твърденията, отправени от 

организацията „Amnesty International“ 

в нейния доклад от 1 април 2016 г., че 

Турция връща принудително сирийски 

бежанци; настоятелно подчертава, 

че всички процедури за принудително 

връщане от Гърция в Турция трябва 

да бъдат в пълно съответствие с 

международното право и правото на 

ЕС във връзка с достъпа до убежище и 

международна закрила и 

съблюдаването на основните права и 

процесуалните гаранции; във връзка с 

това призовава Комисията да следи 

отблизо начина, по който турските 

органи прилагат споразумението, и 

дали принципът на забрана за 

връщане се съблюдава в случая на 

лицата, връщани в Турция; отново 

призовава турското правителство да 

отмени географската резерва при 

прилагането на Женевската конвенция 

от 1951 г.; настоятелно заявява, че е от 
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решаващо значение да бъдат създадени 

безопасни и законни пътища за 

бежанците, и настоятелно призовава 

държавите членки да увеличат 

значително своите усилия за 

презаселване; счита, че единственият 

начин да се предостави траен отговор на 

настоящата хуманитарна криза е да се 

намери политическо решение на кризата 

в Сирия; 

Or. en 

 

 


