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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

42. understreger, at opdæmning af 

migrationsstrømmen til EU ikke bør føre til 

tilbagesendelse eller ulovlig 

tilbageholdelse af flygtninge; gentager sin 

opfordring til Tyrkiet om at ophæve det 

geografiske forbehold over for Genève-

konventionen fra 1951; fastholder den 

afgørende betydning af at etablere sikre og 

lovlige ruter for flygtninge, og opfordrer 

indtrængende medlemsstaterne til markant 

at styrke deres genhusningsindsats; er af 

den opfattelse, at kun en politisk løsning på 

den syriske krise kan tilvejebringe et varigt 

svar på den humanitære krise; 

42. understreger, at opdæmning af 

migrationsstrømmen til EU ikke bør føre til 

tilbagesendelse eller ulovlig 

tilbageholdelse af flygtninge; opfordrer 

Kommissionen til for så vidt angår den 

fælles handlingsplan mellem EU og 

Tyrkiet at efterforske påstandene fra 

Amnesti International i organisationens 

rapport af 1. april 2016 om, at Tyrkiet 

gennemfører tvangsmæssige 

tilbagesendelser af syriske flygtninge; 

insisterer på, at alle procedurer 

omhandlende tvangsmæssige 

tilbagesendelser fra Grækenland til 

Tyrkiet skal være i fuld overensstemmelse 

med folkeretten og EU-retten vedrørende 

adgang til asyl og international 

beskyttelse og gennemførelse af 

grundlæggende rettigheder og 

proceduremæssige garantier; opfordrer i 

den forbindelse Kommissionen til at følge 

nøje med i, hvordan de tyrkiske 

myndigheder gennemfører aftalen, og 

hvorvidt princippet om non-refoulement 

overholdes for personer, som sendes 

tilbage til Tyrkiet; gentager sin opfordring 

til den tyrkiske regering om at ophæve det 

geografiske forbehold over for Genève-
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konventionen fra 1951; fastholder den 

afgørende betydning af at etablere sikre og 

lovlige ruter for flygtninge, og opfordrer 

indtrængende medlemsstaterne til markant 

at styrke deres genhusningsindsats; er af 

den opfattelse, at kun en politisk løsning på 

den syriske krise kan tilvejebringe et varigt 

svar på den humanitære krise; 

Or. en 

 

 


