
 

AM\1091933EL.doc  PE579.859v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

11.4.2016 B8-0442/41 

Τροπολογία  41 

Kati Piri, Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru 

εξ ονόμαηορ ηηρ Ομάδαρ S&D 

Alexander Graf Lambsdorff 

εξ ονόμαηορ ηηρ Ομάδαρ ALDE 

Bodil Valero, Rebecca Harms, Ska Keller, Ernest Maragall 

εξ ονόμαηορ ηηρ Ομάδαρ Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηυίσματος B8-0442/2016 

Kati Piri 

εξ ονόμαηορ ηηρ Επιηποπήρ Εξυηεπικών Υποθέζευν 

ζσεηικά με ηην έκθεζη ηος 2015 για ηην Τοςπκία 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 42 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

42. επιζημαίνει όηι η ανασαίηιζη ηηρ 

μεηανάζηεςζηρ ππορ ηην ΕΕ δεν θα ππέπει 

να οδηγεί ζε απυθήζειρ πποζθύγυν ή ζε 

παπάνομη κπάηηζη· επαναλαμβάνει ηην 

έκκληζή ηος ππορ ηην Τοσρθία να άπει ηη 

γευγπαθική επιθύλαξή ηηρ όζον αθοπά ηη 

ζύμβαζη ηηρ Γενεύηρ ηος 1951· εμμένει 

ζηην άποτη όηι η δημιοςπγία αζθαλών και 

νόμιμυν οδών για ηοςρ ππόζθςγερ έσει 

καίπια ζημαζία και καλεί ηα κπάηη μέλη 

να αςξήζοςν οςζιαζηικά ηιρ πποζπάθειερ 

για επανεγκαηάζηαζη ηυν πποζθύγυν· 

εκηιμά όηι μόνο η εξεύπεζη πολιηικήρ 

λύζηρ ζηη ζςπιακή κπίζη μποπεί να 

αποηελέζει βιώζιμη απάνηηζη ζηην 

ανθπυπιζηική κπίζη· 

42. επιζημαίνει όηι η ανασαίηιζη ηηρ 

μεηανάζηεςζηρ ππορ ηην ΕΕ δεν θα ππέπει 

να οδηγεί ζε απυθήζειρ πποζθύγυν ή ζε 

παπάνομη κπάηηζη· δεηεί από ηελ 

Επηηροπή, όζολ αθορά ηο θοηλό ζτέδηο 

δράζες ΕΕ-Τοσρθίας, λα δηερεσλήζεη ηης 

θαηαγγειίες ηες Δηεζλούς Ακλεζηίας 

ζηελ έθζεζή ηες κε εκεροκελία 1ε 

Απρηιίοσ 2016 όηη ε Τοσρθία προβαίλεη ζε 

αλαγθαζηηθές επηζηροθές ζύρωλ 

προζθύγωλ· επηκέλεη όηη όιες οη 

δηαδηθαζίες αλαγθαζηηθής επηζηροθής 

από ηελ Ειιάδα ζηελ Τοσρθία πρέπεη λα 

εσζσγρακκίδοληαη πιήρως κε ηο δηεζλές 

θαη ηο εσρωπαϊθό δίθαηο ζτεηηθά κε ηελ 

πρόζβαζε ζηης δηαδηθαζίες τορήγεζες 

αζύιοσ θαη δηεζλούς προζηαζίας θαη ηελ 

εθαρκογή ηωλ ζεκειηωδώλ δηθαηωκάηωλ 

θαη ηωλ δηαδηθαζηηθώλ εγγσήζεωλ· δεηεί, 

ζηο πιαίζηο ασηό, από ηελ Επηηροπή λα 

παραθοιοσζεί ζηελά ηολ ηρόπο κε ηολ 

οποίο οη ηοσρθηθές αρτές εθαρκόδοσλ ηε 

ζσκθωλία θαη θαηά πόζολ ηερείηαη ε 

αρτή ηες κε επαλαπροώζεζες ζηελ 

περίπηωζε ηωλ αηόκωλ ποσ επηζηρέθοσλ 

ζηελ Τοσρθία· επαναλαμβάνει ηην 

έκκληζή ηος ππορ ηην ηοσρθηθή 

θσβέρλεζε να άπει ηη γευγπαθική 
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επιθύλαξή ηηρ όζον αθοπά ηη ζύμβαζη 

ηηρ Γενεύηρ ηος 1951· εμμένει ζηην άποτη 

όηι η δημιοςπγία αζθαλών και νόμιμυν 

οδών για ηοςρ ππόζθςγερ έσει καίπια 

ζημαζία και καλεί ηα κπάηη μέλη να 

αςξήζοςν οςζιαζηικά ηιρ πποζπάθειερ για 

επανεγκαηάζηαζη ηυν πποζθύγυν· εκηιμά 

όηι μόνο η εξεύπεζη πολιηικήρ λύζηρ ζηη 

ζςπιακή κπίζη μποπεί να αποηελέζει 

βιώζιμη απάνηηζη ζηην ανθπυπιζηική 

κπίζη· 
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