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Kati Piri 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 

Poročilo o Turčiji za leto 2015 

Predlog resolucije 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

42. poudarja, da omejevanje priseljevanja v 

EU ne bi smelo privesti do prisilnega 

vračanja beguncev ali nezakonitega 

odvzema prostosti; ponovno poziva 

Turčijo, naj umakne geografski pridržek 

pri izvajanju Ženevske konvencije; vztraja, 

da je izjemno pomembno vzpostaviti varne 

in zakonite poti za begunce, in države 

članice poziva, naj znatno okrepijo 

prizadevanja za njihovo preselitev; meni, 

da lahko le politična rešitev sirske krize 

zagotovi trajen odgovor na to 

humanitarno krizo; 

42. poudarja, da omejevanje priseljevanja v 

EU ne bi smelo privesti do prisilnega 

vračanja beguncev ali nezakonitega 

odvzema prostosti; poziva Komisijo, naj v 

zvezi s skupnim akcijskim načrtom EU in 

Turčije razišče navedbe iz poročila 

organizacije Amnesty International z dne 

1. aprila 2016, da Turčija izvaja prisilna 

vračanja sirskih beguncev; vztraja, da je 

treba pri izvajanju vseh postopkov 

prisilnega vračanja iz Grčije v Turčijo 

dosledno upoštevati mednarodno pravo in 

pravo EU s področja dostopa do azila in 

mednarodne zaščite ter izvajanje 

temeljnih pravic in procesnih jamstev; v 

zvezi s tem poziva Komisijo, naj tesno 

spremlja način izvajanja sporazuma s 

strani turških oblasti in upoštevanje 

načela nevračanja v primeru oseb, 

vrnjenih v Turčijo; ponovno poziva turško 

vlado, naj umakne geografski pridržek pri 

izvajanju Ženevske konvencije; vztraja, da 

je izjemno pomembno vzpostaviti varne in 

zakonite poti za begunce, in države članice 

poziva, naj znatno okrepijo prizadevanja za 

njihovo preselitev; meni, da lahko le 

politična rešitev sirske krize zagotovi 

trajno rešitev te humanitarne krize; 
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