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ĪSS PAMATOJUMS

Pēc astoņus gadus ilgušām sarunām Eiropas Komisija un Turcija 2012. gada jūnijā panāca 
vienošanos par nolīguma tekstu, ņemot vērā tā parakstīšanu un noslēgšanu, — nolīgumam 
starp Eiropas Savienību un Turcijas Republiku par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras 
uzturas neatļauti. Atbildīgā komiteja ir Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja (LIBE). 
Ārlietu komiteja (AFET), ņemot vērā savu atbildību attiecībā uz pievienošanās sarunām 
(Reglamenta VII pielikums) un savu pastāvīgo interesi par Turciju, lūdza atļauju sagatavot 
atzinumu.

Ierosinātajā lēmumā par nolīguma noslēgšanu ir izklāstītas vajadzīgās iekšējās vienošanās par 
nolīguma praktisko piemērošanu. Priekšlikumam pievienotajā paskaidrojuma rakstā Komisija 
norāda, ka atpakaļuzņemšanas saistības ir noteiktas, pilnībā ievērojot savstarpīguma principu, 
kas attiecas uz valsts pilsoņiem, kā arī uz trešo valstu pilsoņiem un bezvalstniekiem. Ir 
panākta vienošanās par Dānijas atkāpi no lēmuma.

Ņemot vērā lielo skaitu nelikumīgo imigrantu, kas iekļūst ES teritorijā caur Turciju, ir svarīgi 
padarīt ciešāku sadarbību migrācijas pārvaldībā un cilvēku tirdzniecības apkarošanā, kā arī 
robežkontrolē. Nolīgumam arī būtu jāietekmē pakāpeniskais vīzu režīma liberalizācijas 
process ilgtermiņa perspektīvā un jābūt nozīmīgam solim, virzoties uz ceļvedi vīzu režīma 
atcelšanai. Turcija ir vienīgā kandidātvalsts, attiecībā uz kuru nav atcelts vīzu režīms. 
Komiteja mudina Turcijas iestādes nodrošināt, lai līdz brīdim, kad līgums stājas spēkā, būtu 
pilnībā īstenoti spēkā esošie divpusējie nolīgumi. Nepieciešams arī atzīmēt, ka Parlaments 
2012. gada 29. marta rezolūcijā par Komisijas sagatavoto Turcijas 2011. gada progresa 
ziņojumu mudināja Turciju nekavējoties parakstīt un īstenot ES un Turcijas nolīgumu par 
atpakaļuzņemšanu un pauda viedokli, ka „tiklīdz tiek parakstīts atpakaļuzņemšanas nolīgums, 
Padomei būtu jāpilnvaro Komisija uzsākt dialogu par vīzu jautājumiem un izstrādāt ceļvedi 
vīzu režīma atcelšanai”. Rezolūcijas projektā par Komisijas sagatavoto Turcijas 2012. gada 
progresa ziņojumu, par kuru šobrīd tiek diskutēts AFET, šī politiskā nostādne ir vēlreiz 
apliecināta. 

Tādēļ nolīguma noslēgšanai starp Eiropas Savienību un Turcijas Republiku par tādu personu 
atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas neatļauti, joprojām ir izšķiroša nozīme.

******

Ārlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju 
ierosināt Parlamentam sniegt piekrišanu.
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