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Förslag till resolution Ändringsförslag 

42. Europaparlamentet betonar att 

stävjande av migrationen till EU inte får 

medföra tillbakavisande av flyktingar eller 

olagligt förvar. Parlamentet upprepar sin 

uppmaning till Turkiet att dra tillbaka det 

geografiska förbehållet till 

Genèvekonventionen från 1951. 

Parlamentet vidhåller att det är avgörande 

att man sörjer för säkra och lagliga vägar 

för flyktingar, och uppmanar 

eftertryckligen medlemsstaterna att öka 

sina insatser för vidarebosättning avsevärt. 

Den enda hållbara lösningen på denna 

humanitära kris är att man finner en 

politisk lösning på Syrienkrisen. 

42. Europaparlamentet betonar att 

stävjande av migrationen till EU inte får 

medföra tillbakavisande av flyktingar eller 

olagligt förvar. Parlamentet uppmanar, 

med hänsyn till den gemensamma 

handlingsplanen mellan EU och Turkiet, 

kommissionen att undersöka 

anklagelserna i Amnesty Internationals 

rapport av den 1 april 2016 om att Turkiet 

genomför ofrivilligt återvändande av 

syriska flyktingar. Parlamentet insisterar 

på att alla ofrivilliga återvändanden från 

Grekland till Turkiet måste vara helt 

förenliga med internationell rätt och EU:s 

lagstiftning avseende tillgång till asyl och 

internationellt skydd och genomförandet 

av grundläggande rättigheter och 

förfarandegarantier. Parlamentet 

uppmanar i detta hänseende 

kommissionen att noggrant följa det sätt 

på vilket de turkiska myndigheterna 

genomför avtalet och huruvida principen 

om ”non-refoulement” respekteras i fall 

där personer återlämnas till Turkiet. 
Parlamentet upprepar sin uppmaning till 

den turkiska regeringen att dra tillbaka det 

geografiska förbehållet till 

Genèvekonventionen från 1951. 
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Parlamentet vidhåller att det är avgörande 

att man sörjer för säkra och lagliga vägar 

för flyktingar, och uppmanar 

eftertryckligen medlemsstaterna att öka 

sina insatser för vidarebosättning avsevärt. 

Den enda hållbara lösningen på denna 

humanitära kris är att man finner en 

politisk lösning på Syrienkrisen. 

Or. en 

 

 


