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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Po 8 rokoch rokovaní sa Európska komisia a Turecko dohodli v júni 2012 na znení dohody 
medzi Európskou úniou a Tureckou republikou o readmisii osôb s neoprávneným pobytom, 
ktorú treba ešte podpísať a uzavrieť. Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné 
veci (LIBE) je gestorským výborom. Výbor pre zahraničné veci (AFET) so zreteľom na to, že 
je zodpovedný za prístupové rokovania (príloha VII rokovacieho poriadku), ako aj na základe 
dlhotrvajúceho záujmu o Turecko požiadal o udelenie povolenia vypracovať stanovisko.

V návrhu rozhodnutia o uzavretí dohody sa stanovujú nevyhnutné vnútorné opatrenia 
na uplatňovanie tejto dohody v praxi. V dôvodovej správe, ktorá je súčasťou návrhu, Komisia 
poukazuje na to, že readmisné povinnosti sú vypracované na plne recipročnom základe, 
vzťahujú sa na vlastných štátnych príslušníkov, ako aj na štátnych príslušníkov tretích krajín 
a na osoby bez štátnej príslušnosti. Výnimka z rozhodnutia bola schválená v prípade Dánska.

Keďže veľký počet nelegálnych prisťahovalcov sa dostáva na územie EÚ cez Turecko, je 
dôležité zintenzívniť spoluprácu v oblasti riadenia migrácie, boja proti obchodovaniu s ľuďmi 
a kontroly hraníc. Dohoda by tiež mala mať vplyv na proces postupnej liberalizácie vízového 
režimu z dlhodobého hľadiska a predstavovala by dôležitý krok na ceste k bezvízovému 
režimu. Turecko je jedinou kandidátskou krajinou, v prípade ktorej nedošlo k liberalizácii 
vízového režimu. Výbor naliehavo vyzýva turecké orgány, aby zabezpečili, že 
do nadobudnutia platnosti tejto dohody budú v plnom rozsahu vykonávané existujúce 
dvojstranné dohody. Treba tiež poznamenať, že Parlament vo svojom uznesení z 29. marca 
2012 o správe Komisie o pokroku Turecka za rok 2011 (P7_TA(2012)0116) „naliehavo 
vyzýva Turecko, aby [...] podpísalo a vykonávalo readmisnú dohodu medzi EÚ a Tureckom“, 
pričom „zastáva názor, že Rada by hneď po podpísaní readmisnej dohody mala poveriť 
Komisiu začatím dialógu o otázkach týkajúcich sa víz a stanovením plánu liberalizácie 
vízového režimu“. V návrhu uznesenia o správe Komisie o pokroku Turecka za rok 2012, 
o ktorom v súčasnosti rokuje výbor AFET, sa táto politická línia opätovne potvrdzuje.

Uzatvorenie dohody medzi Európskou úniou a Tureckou republikou o readmisii osôb 
s neoprávneným pobytom má preto naďalej zásadný význam.

******

Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné 
veci, aby ako gestorský výbor navrhol, aby Európsky parlament udelil súhlas.
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