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Projekt rezolucji B8-0442/2016 

Kati Piri 

w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych 

Sprawozdanie za 2015 r. w sprawie Turcji 

Projekt rezolucji 

Ustęp 42 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

42. podkreśla, że ograniczanie migracji do 

UE nie powinno prowadzić do zawracania 

uchodźców lub ich nielegalnego 

przetrzymywania; ponawia swój apel do 

Turcji o zniesienie zastrzeżenia 

geograficznego do konwencji genewskiej z 

1951 r.; podkreśla, że kluczowe znaczenie 

ma wdrożenie bezpiecznych i legalnych 

szlaków dla uchodźców, i wzywa państwa 

członkowskie, by znacznie zwiększyły 

swoje wysiłki w zakresie przesiedleń; jest 

zdania, że trwałym rozwiązaniem tego 

kryzysu humanitarnego może być tylko 

zalezienie politycznego rozwiązania 

kryzysu syryjskiego; 

42. podkreśla, że ograniczanie migracji do 

UE nie powinno prowadzić do zawracania 

uchodźców lub ich nielegalnego 

przetrzymywania; wzywa Komisję, aby w 

odniesieniu do wspólnego planu działania 

UE-Turcja zbadała doniesienia Amnesty 

International zawarte w jej sprawozdaniu 

z dnia 1 kwietnia 2016 r., zgodnie z 

którymi Turcja przeprowadza przymusowe 

powroty syryjskich uchodźców; domaga 

się, aby wszelkie procedury przymusowego 

powrotu z Grecji do Turcji były w pełni 

zgodne z prawem międzynarodowym i 

unijnym związanym z dostępem do azylu i 

ochrony międzynarodowej oraz 

wdrażaniem praw podstawowych i 

gwarancji proceduralnych; w związku z 

tym wzywa Komisję, by bacznie 

przyglądała się, w jaki sposób tureckie 

władze wdrażają zawarte porozumienie i 

czy w przypadku osób powracających do 

Turcji przestrzegana jest zasada non-

refoulement; ponawia swój apel do 

tureckiego rządu o zniesienie zastrzeżenia 

geograficznego do konwencji genewskiej z 

1951 r.; podkreśla, że kluczowe znaczenie 

ma wdrożenie bezpiecznych i legalnych 

szlaków dla uchodźców, i wzywa państwa 
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członkowskie, by znacznie zwiększyły 

swoje wysiłki w zakresie przesiedleń; jest 

zdania, że trwałym rozwiązaniem tego 

kryzysu humanitarnego może być tylko 

zalezienie politycznego rozwiązania 

kryzysu syryjskiego; 

Or. en 

 

 


