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Tárgy: Az Európai Unió elnöksége menekülteket tartóztat fel? 

A görög elnökség első két hetében 12 menekült, köztük több gyermek vesztette életét, amikor hajójuk 
egy görög sziget közelében elsüllyedt, miközben azt nagy sebességgel vontatta a görög parti őrség 
egy hajója. A görög hajó a feltételezések szerint a török partok felé vontatta a menekültek hajóját nagy 
sebességgel, amikor az felborult; a parti őrség tagjai bántalmazták a menekülteket, hogy azok ne 
hagyhassák el a süllyedő hajót. 

A görög parti őrség rendszeresen feltartóztat menekülteket. Több nemzetközi és európai NGO, 
például az Amnesty International állítása szerint a görög parti őrség az utóbbi két évben legalább 40 
feltartóztatási művelet során küldött vissza egyéneket vagy csoportokat a határon keresztül 
Görögországból Törökországba. 

Az ENSZ menekültügyi főbiztossága (UNHCR) és az Európa Tanács emberi jogi főbiztosa több 
alkalommal felszólította Görögországot, hogy vessen véget a bevándorlók kollektív kiutasításának. Az 
Európai Unió elnöksége szánt szándékkal megsérti az emberi jogokat, valamint az európai és a 
nemzetközi jogot, amennyiben magatartása közvetett visszaküldést (refoulement) eredményez. 

2009-ben a Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Görögország ellen az uniós menekültügyi 
vívmányok be nem tartása miatt, valamint cselekvési tervet indított Görögország menekültügyi 
rendszere kiépítésének elősegítése céljából.  

1. Történtek-e intézkedések a Bizottság részéről az Amnesty International 2013. július 9-i, „Frontier 
Europe: human rights abuses on Greece’s border with Turkey” (Európa határa: Emberi jogi 
visszaélések Görögország Törökországgal közös határán” című jelentését követően? 
Amennyiben igen, mit értek el? Mit fog tenni a Bizottság annak biztosítása érdekében, hogy a 
görög hatóságok az uniós jogot és az emberi jogokat megsértő, valamint emberi életeket 
veszélyeztető gyakorlatok előfordulását megakadályozó eljárásokat dolgozzanak ki? Kivizsgálta-e 
alaposan a Bizottság a fenti állításokat és a jelentett eseteket, és amennyiben nem, úgy 
szándékában áll-e ez? 

2. Mi a Bizottság véleménye a feltartóztatás jelentett eseteiről a kötelezettségszegési eljárás és a 
cselekvési terv fényében? Milyen intézkedéseket tesz a Bizottság annak biztosítására, hogy azok 
a menekültek, akik védelemre tartanak igényt, azonnal és hatékonyan hozzáférhessenek a 
megfelelő hatóságok, jogászok, valamint az NGO-k és a UNHCR segítségéhez, valamint a 
megfelelő menekültügyi eljárásokhoz, megfelelő befogadási feltételek mellett? 
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