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Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0442/2016 

Kati Piri 

a Külügyi Bizottság nevében 

A Törökországról szóló 2015. évi jelentés 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

42 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

42. hangsúlyozza, hogy az EU-ba való 

migráció meggátolása nem vezethet a 

menekültek visszafordításához vagy 

jogellenes őrizethez; ismét felszólítja 

Törökországot, hogy az 1951-es Genfi 

Egyezményhez fűzött földrajzi korlátozást 

szüntesse meg; kitart amellett, hogy 

elengedhetetlen biztonságos és jogszerű 

útvonalakat létrehozni a menekültek 

számára, és sürgeti a tagállamokat, hogy 

fokozzák a migránsok áttelepítésére 

irányuló erőfeszítéseiket; úgy véli, hogy 

erre a humanitárius válsághelyzetre tartós 

választ csak a szír válság politikai 

megoldása nyújthat; 

42. hangsúlyozza, hogy az EU-ba való 

migráció meggátolása nem vezethet a 

menekültek visszafordításához vagy 

jogellenes őrizethez; felszólítja a 

Bizottságot, hogy az EU-Törökország 

közös cselekvési tervvel kapcsolatban 

vizsgálja ki az Amnesty International 

2016. április 1-i jelentésében szereplő 

állításokat, melyek szerint Szíria 

kitoloncolja a szír menekülteket; 

hangsúlyozza, hogy az összes, 

Görögországból Törökországba irányuló 

kitoloncolási eljárást a menedékjoggal és 

nemzetközi védelemmel kapcsolatos 

nemzetközi és uniós jogszabályokkal 

összhangban, továbbá az alapvető jogok 

és eljárási garanciák alkalmazása mellett 

kell lefolytatni; e tekintetben felszólítja a 

Bizottságot, hogy szorosan kövesse 

nyomon, hogyan hajtják végre a török 

hatóságok a megállapodást, és hogy a 

Törökországba visszatért személyekkel 

kapcsolatban tiszteletben tartják-e a 

visszaküldés tilalmának elvét; ismét 

felszólítja a török kormányt, hogy 

szüntesse meg az 1951-es Genfi 

Egyezményhez fűzött földrajzi korlátozást; 

kitart amellett, hogy elengedhetetlen 
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biztonságos és jogszerű útvonalakat 

létrehozni a menekültek számára, és sürgeti 

a tagállamokat, hogy fokozzák a migránsok 

áttelepítésére irányuló erőfeszítéseiket; úgy 

véli, hogy erre a humanitárius 

válsághelyzetre tartós választ csak a szír 

válság politikai megoldása nyújthat; 

Or. en 

 

 


