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Amendamentul  41 

Kati Piri, Knut Fleckenstein, Victor Boștinaru 

în numele Grupului S&D 

Alexander Graf Lambsdorff 

în numele Grupului ALDE 

Bodil Valero, Rebecca Harms, Ska Keller, Ernest Maragall 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B8-0442/2016 

Kati Piri 

în numele Comisiei pentru afaceri externe 

Raportul pe 2015 privind Turcia 

Propunere de rezoluție 

Punctul 42 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

42. subliniază faptul că limitarea migrației 

în UE nu ar trebui să ducă la respingerea 

refugiaților sau la detenția ilegală a 

acestora; își reiterează apelul adresat 

Turciei de a ridica rezerva geografică la 

Convenția de la Geneva din 1951; insistă 

asupra faptului că este esențial să se 

instituie rute legale și sigure pentru 

refugiați și îndeamnă statele membre să-și 

mărească substanțial eforturile în materie 

de relocare; consideră că numai o soluție 

politică la criza siriană poate reprezenta un 

răspuns durabil la această criză umanitară; 

42. subliniază faptul că limitarea migrației 

în UE nu ar trebui să ducă la respingerea 

refugiaților sau la detenția ilegală a 

acestora; invită Comisia ca, având în 

vedere prevederile Planului comun de 

acțiune UE-Turcia, să realizeze o anchetă 

în care să examineze afirmațiile 

organizației Amnesty International, 

incluse în raportul său din 1 aprilie 2016, 

cu privire la faptul că Turcia desfășoară 

operațiuni de returnare forțată a 

refugiaților sirieni; insistă asupra faptului 

că toate procedurile de returnare forțată a 

refugiaților aflați pe teritoriul Greciei în 

Turcia trebuie să fie în deplină 

conformitate cu legislația internațională 

și a UE privind accesul la azil și la 

regimul de protecție internațională și să 

respecte drepturile fundamentale și 

garanțiile procedurale; invită, în acest 

context, Comisia să monitorizeze 

îndeaproape modul în care autoritățile 

turce pun în aplicare acordul și să verifice 

dacă principiul nereturnării este respectat 

în cazul persoanelor care au fost 

returnate în Turcia; își reiterează apelul 

adresat guvernului Turciei de a ridica 

rezerva geografică la Convenția de la 
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Geneva din 1951; insistă asupra faptului că 

este esențial să se instituie rute legale și 

sigure pentru refugiați și îndeamnă statele 

membre să-și mărească substanțial 

eforturile în materie de relocare; consideră 

că numai o soluție politică la criza siriană 

poate reprezenta un răspuns durabil la 

această criză umanitară; 

Or. en 

 

 


