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Otázka na ústne zodpovedanie O-000059/2017 

Komisii 
článok 128 rokovacieho poriadku 

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 

Vec: Vrátenie tureckých štátnych príslušníkov gréckymi orgánmi 

Medzinárodná federácia pre ľudské práva (FIDH) 6. júna 2017 vydala vyhlásenie, v ktorom odsúdila 
vrátenie tureckých štátnych príslušníkov gréckymi orgánmi. Podľa informácií, ktoré má FIDH k 
dispozícii, grécka polícia 2. júna 2017 v Evrose odovzdala jednotke ozbrojených a maskovaných 
mužov skupinu tureckých štátnych príslušníkov, ktorí mali byť vrátení do Turecka a ktorí chceli v 
Grécku požiadať o medzinárodnú ochranu, aby unikli pred prenasledovaním v Turecku. 

Hlavnou črtou statusu azylanta a utečenca je ochrana pred vrátením do krajiny, v ktorej má dotknutá 
osoba dôvod na obavy z prenasledovania. Táto ochrana sa formálne opiera o zásadu zákazu 
vyhostenia alebo vrátenia (non-refoulement), ktorá je vymedzená v článku 33 ods. 1 Dohovoru o 
právnom postavení utečencov z roku 1951 (Ženevský dohovor) takto: „Žiadny zmluvný štát nevyhostí 
utečenca akýmkoľvek spôsobom alebo ho nevráti na hranice území, na ktorých by jeho život alebo 
jeho osobná sloboda boli ohrozené z dôvodov jeho rasy, náboženstva, národnosti, príslušnosti k 
určitej sociálnej skupine alebo zastávania určitých politických názorov.“ Tento aspekt sa uvádza aj v 
smernici 2013/32/EÚ z 26. júna 2013 o spoločných konaniach o poskytovaní a odnímaní 
medzinárodnej ochrany. Grécko je zmluvnou stranou Ženevského dohovoru a uvedená smernica je 
preňho záväzná. 

V súvislosti s tým vzniká niekoľko otázok: 

– Plánuje Komisia obrátiť sa v tejto veci na grécke orgány? 

– Pokiaľ sa preukáže pravdivosť uvedených informácií, aké kroky má Komisia v úmysle podniknúť? 

– Môže Komisia zaručiť bezpodmienečné dodržiavanie zásady zákazu vyhostenia alebo vrátenia, 
ktorá je vymedzená v Ženevskom dohovore? 

Predložené: 26.6.2017 
Postúpené: 28.6.2017 
Termín na zodpovedanie: 5.7.2017 


