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КРАТКА ОБОСНОВКА

След осем години преговори през юни 2012 г. Европейската комисия и Турция 
постигнаха споразумение, при условие че бъде подписано и сключено, по текста на 
Споразумението между Европейския съюз и Република Турция за обратно приемане на 
незаконно пребиваващи лица. . Комисията по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи (LIBE) е водеща комисия. Предвид отговорностите, които са й 
възложени в областта на преговорите за присъединяване (приложение VІІ от 
Правилника за дейността) и трайния й интерес към Турция, комисията по външни 
работи поиска разрешение да изготви проектостановище.

Предложеното решение относно сключването на споразумението съдържа 
необходимите вътрешни разпоредби за практическото прилагане на споразумението. В 
обяснителния меморандум, приложен към предложението, Комисията изтъква, че 
задълженията за обратно приемане са определени изцяло на реципрочна основа и се 
отнасят за собствени граждани, граждани на трети държави и лица без гражданство. По 
отношение на Дания беше постигнато споразумение за дерогация от решението.

Като се вземе предвид, че голям брой нелегални имигранти влизат на територията на 
ЕС през Турция е важно да се засили сътрудничеството в областта на управлението на 
миграцията, борбата срещу трафика на хора и граничния контрол. В дългосрочен план 
споразумението следва също така да има въздействие върху процеса на поетапно 
либерализиране на визовия режим и би било важна стъпка по пътя към безвизов режим. 
Турция е единствената страна кандидатка без либерализиран визов режим. Комисията 
призовава настоятелно турските органи да гарантират, че до влизането в сила на това 
споразумение, съществуващите двустранни споразумения изцяло се прилагат. Следва 
също така да се отбележи, че в своята резолюция от 29 март 2012 г. относно доклада на 
Комисията за напредъка на Турция (P7_TA(2012)0116) Парламентът „настоятелно 
призовава Турция да подпише и прилага споразумение за реадмисия между ЕС и 
Турция“ и „счита, че след като споразумението за реадмисия бъде подписано, Съветът 
следва да предостави мандат на Комисията да започне диалог за визовия режим и да 
определи пътна карта за либерализиране на визовия режим“. В проекторезолюцията 
относно доклада на комисията за напредъка на Турция за 2012 г., която понастоящем се 
разглежда в комисията по външни работи, е потвърдена тази линия на политиката.

Следователно сключването на Споразумението между Европейския съюз и Република 
Турция за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица продължава да бъде от 
изключително значение.

******

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по граждански свободи, 
правосъдие и вътрешни работи да предложи на Парламента да даде своето одобрение.
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Членове, присъствали на 
окончателното гласуване

Робърт Аткинс, Бастиан Белдер, Елмар Брок, Арно Данжан, 
Анджей Гжиб, Анна Ибрисагич, Лиса Яконсари, Йелко Кацин, 
Туне Келам, Мария Елени Копа, Андрей Ковачев, Павел Роберт 
Ковал, Едуард Кукан, Витаутас Ландсбергис, Сабине Льозинг, 
Улрике Луначек, Франсиско Хосе Милян Мон, Анеми Нейтс-
Ойтебрук, Риа Омен-Ройтен, Йоан Мирча Пашку, Мирослав 
Пьотровски, Ханс-Герт Пьотеринг, Кристиан Дан Преда, Дьорд 
Шьопфлин, Джефри Ван Орден, Греъм Уотсън, Борис Зала

Заместник(ци), присъствал(и) на 
окончателното гласуване

Хараламбос Ангуракис, Райнхард Бютикофер, Андрю Дъф, 
Роберто Гуалтиери, Елизабет Йегле, Кармен Ромеро Лопес, Сампо 
Терхо, Иво Вайгъл

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), 
присъствал(и) на окончателното 
гласуване

Мария Бадия и Кучет, Мария Ауксилиадора Кореа Самора, 
Корнелия Ернст, Петер Щястни


