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Въпрос с искане за устен отговор O-000059/2017 

до Комисията 
Член 128 от Правилника за дейността 

Sylvie Guillaume, Julie Ward, Ana Gomes, Paul Tang, Jean-Paul Denanot, Louis-Joseph 

Manscour, Edouard Martin, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Christine Revault D'Allonnes 

Bonnefoy, Virginie Rozière, Anna Hedh, Tanja Fajon, Agnes Jongerius, Eric Andrieu, Elly 

Schlein, Nessa Childers, Cécile Kashetu Kyenge, Miroslav Poche, Eva Kaili, Péter Niedermüller, 

Nikos Androulakis, Marlene Mizzi, Eva Joly, Rebecca Harms, Judith Sargentini, Jean Lambert, 

Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, 

Nikolaos Chountis, Sabine Lösing, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Maria Grapini, Birgit Sippel, Peter 

Kouroumbashev, Josef Weidenholzer, Soraya Post, Philippe Lamberts, Pascal Durand 

Относно: Връщане на турски граждани от страна на гръцките органи 

На 6 юни 2017 г. Международната федерация за правата на човека (МФПЧ) излезе с изявление, 
в което осъжда връщането на турски граждани от страна на гръцките органи. Според 
информацията, с която разполага МФПЧ, група турски граждани, желаещи да кандидатстват за 
международна закрила в Гърция, с цел да избегнат преследване в Турция, са били предадени 
от гръцката полиция на отряд от въоръжени и маскирани мъже на 2 юни 2017 г. в Еврос, с цел 
да бъдат върнати обратно в Турция. 

Основен елемент от убежището и статута на бежанец е защитата от връщане в държава, в 
която засегнатото лице има основание да се опасява от преследване. Закрилата е официално 
установена в принципа на забрана за връщане, предвиден в член 33, параграф 1 от 
Конвенцията за статута на бежанците з година 1951 (или Женевска конвенция), както следва: 
„Никоя договаряща държава няма по какъвто и да е начин да експулсира или връща (“refouler”) 
бежанец до границата на територията, където са били застрашени животът или свободата му 
по причина на неговата раса, религия, националност, принадлежност към дадена социална 
група или политически възгледи.“ Това измерение присъства също и в Директива 2013/32/ЕС от 
26 юни 2013 г. относно общите процедури за предоставяне и отнемане на международна 
закрила. Гърция е страна по Женевската конвенция и е обвързана от гореспоменатата 
директива. 

Оттук възникват няколко въпроса: 

– Дали Комисията възнамерява да отправи допитване до гръцките органи по този въпрос? 

– В случай, че фактите бъдат доказани, какво смята да предприеме Комисията? 

– Може ли Комисията да гарантира пълното спазване на принципа на забрана за връщане, 
както е предвидено в Женевската конвенция? 
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