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Alteração  41 

Kati Piri, Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru 

em nome do Grupo S&D 

Alexander Graf Lambsdorff 

em nome do Grupo ALDE 

Bodil Valero, Rebecca Harms, Ska Keller, Ernest Maragall 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B8-0442/2016 

Kati Piri 

em nome da Comissão dos Assuntos Externos 

Relatório de 2015 relativo à Turquia 

Proposta de resolução 

N.º 42 

 

Proposta de resolução Alteração 

42. Salienta que a contenção das migrações 

para a UE não deve resultar na repulsão ou 

na detenção ilegal de refugiados; reitera o 

seu apelo à Turquia para que abandone a 

reserva geográfica à aplicação da 

Convenção de Genebra de 1951; insiste na 

necessidade fundamental de criar rotas 

seguras e legais para refugiados, e exorta 

os Estados-Membros a aumentarem 

substancialmente os respetivos esforços em 

matéria de reinstalação; considera que a 

única forma de resolver esta crise 

humanitária de forma duradoura consiste 

em encontrar uma solução política para a 

crise na Síria; 

42. Salienta que a contenção das migrações 

para a UE não deve resultar na repulsão ou 

na detenção ilegal de refugiados; convida a 

Comissão Europeia, no que diz respeito 

ao plano de ação conjunto UE-Turquia, a 

investigar as acusações divulgadas pela 

Amnistia Internacional no seu relatório 

de 1 de abril de 2016 de que a Turquia 

está a forçar o regresso dos refugiados 

sírios ao seu país; insiste em que todos os 

procedimentos de regresso forçado entre a 

Grécia e a Turquia devem estar em plena 

conformidade com o direito internacional 

e da UE em matéria de asilo e de proteção 

internacional, a par do respeito dos 

direitos fundamentais e das garantias 

processuais; convida, neste contexto, a 

Comissão a acompanhar de perto a 

aplicação do acordo pelas autoridades 

turcas e o respeito do princípio da não 

repulsão para as pessoas que regressaram 

à Turquia; reitera o seu apelo ao Governo 

turco para que abandone a reserva 

geográfica à aplicação da Convenção de 

Genebra de 1951; insiste na necessidade 

fundamental de criar rotas seguras e legais 

para refugiados, e exorta os 

Estados-Membros a aumentarem 
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substancialmente os respetivos esforços em 

matéria de reinstalação; considera que a 

única forma de resolver esta crise 

humanitária de forma duradoura consiste 

em encontrar uma solução política para a 

crise na Síria; 

Or. en 

 

 


