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BEKNOPTE MOTIVERING

Na acht jaar onderhandelen hebben de Europese Commissie en Turkije in juni 2012 
overeenstemming bereikt over de tekst van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de 
Republiek Turkije inzake de overname van personen die zonder vergunning op het 
grondgebied verblijven. Deze overeenkomst dient nog ondertekend en gesloten te worden. De 
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE) is de commissie ten 
principale. Gezien haar verantwoordelijkheid voor de toetredingsonderhandelingen 
(bijlage VII van het Reglement) en haar sinds jaar en dag bestaande belangstelling voor 
Turkije, heeft de Commissie buitenlandse zaken (AFET) om toestemming verzocht voor de 
opstelling van een advies.

Het voorgestelde besluit betreffende de sluiting van de overeenkomst bevat de noodzakelijke 
interne regelingen voor de praktische toepassing van de overeenkomst. In de toelichting bij 
het voorstel wijst de Commissie erop dat de overnameverplichtingen op basis van volledige 
wederkerigheid zijn opgesteld en zowel betrekking hebben op eigen onderdanen als op 
onderdanen van derde landen en staatloze personen. Er is overeenstemming bereikt over een 
uitzonderingspositie voor Denemarken, dat van het besluit mag afwijken.

Gegeven het feit dat een groot aantal illegale immigranten het grondgebied van de EU via 
Turkije binnenkomt, is het van belang om de samenwerking op het terrein van het 
migratiebeheer, de bestrijding van de mensenhandel en de grenscontroles te intensiveren. De 
overeenkomst dient op de lange termijn ook gevolgen te hebben voor het geleidelijke proces 
van visumliberalisering en zou een belangrijke stap zijn op weg naar een visumvrije regeling. 
Turkije is het enige kandidaat-land waarvoor geen visumliberalisering geldt. De Commissie 
verzoekt de Turkse regering om, in afwachting van de inwerkingtreding van deze 
overeenkomst, te zorgen voor de volledige uitvoering van de bestaande bilaterale 
overeenkomsten. Ook moet worden opgemerkt dat het Parlement in zijn resolutie van 
29 maart 2012 over het door de Commissie gemaakte "voortgangsverslag 2011 betreffende 
Turkije" (P7_TA(2012)0116) "Turkije met klem [verzocht] om de overnameovereenkomst 
tussen de EU en Turkije (...) te ondertekenen en uit te voeren" en "van oordeel [was] dat, 
wanneer de overnameovereenkomst eenmaal is ondertekend, de Raad aan de Commissie het 
mandaat moet verlenen om de visumdialoog op gang te brengen en de routekaart voor 
visumliberalisering vast te leggen". In de ontwerpresolutie over het "voortgangsverslag 2012 
betreffende Turkije" van de Commissie, dat momenteel onderwerp van discussie is binnen de 
Commissie buitenlandse zaken, wordt deze beleidslijn bevestigd.

Derhalve blijft de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek 
Turkije inzake de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied 
verblijven van cruciaal belang.

******

De Commissie buitenlandse zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken het Parlement voor te stellen zijn 
goedkeuring te geven.
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