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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Po osmi letech jednání se v červnu 2012 Evropská komise a Turecko shodly na znění dohody 
mezi Evropskou unií a Tureckou republikou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících 
osob, která má být podepsána a uzavřena. Výbor pro občanské svobody, spravedlnost 
a vnitřní věci (LIBE) je věcně příslušným výborem pro vypracování stanoviska. Výbor pro 
zahraniční věci s ohledem na to, že je výborem odpovědným za jednání o přistoupení 
(PŘÍLOHA VII jednacího řádu) a vzhledem ke svému dlouhodobému zájmu o Turecko 
požádal o schválení k vypracování stanoviska.

Navrhované rozhodnutí o uzavření dohody stanoví potřebné vnitřní mechanismy pro 
uplatňování dohody v praxi. V důvodové zprávě připojené k návrhu poukazuje Komise na to, 
že závazky zpětného přebírání osob jsou vypracovány na plně recipročním základě a vztahují 
se jak na vlastní státní příslušníky, tak na státní příslušníky třetích zemí či osoby bez státní 
příslušnosti. Pro Dánsko byla schválena výjimka z rozhodnutí.

Jelikož přes Turecko vstupuje do EU velký počet nelegálních přistěhovalců, je důležité 
zintenzivnit spolupráci v oblasti řízení migrace, boje proti obchodování s lidmi a v oblasti 
ochrany hranic. Dohoda by rovněž měla mít v dlouhodobé perspektivě vliv na postupnou 
liberalizaci vízového režimu a představovala by důležitý krok směrem k bezvízovému režimu. 
Turecko je jedinou kandidátskou zemí, v jejímž případě nedošlo k uvolnění vízového režimu. 
Výbor vyzývá tureckou vládu k zajištění toho, aby do vstupu této dohody v platnost byly plně 
uplatňovány stávající dvoustranné dohody. Je nutno také poznamenat, že Parlament ve svém 
usnesení ze dne 29. března 2012 o zprávě Komise o pokroku Turecka za rok 2011 
(P7_TA(2012)0116) vyzval Turecko, aby „podepsalo a uplatňovalo dohodu o zpětném 
přebírání osob mezi EU a Tureckem“ a vyslovil názor, „že jakmile bude dohoda o zpětném 
přebírání osob podepsána, měla by Rada pověřit Komisi zahájením dialogu o vízech 
a stanovením plánu dalšího postupu, pokud jde o uvolnění vízového režimu“. V návrhu 
usnesení o zprávě Komise o pokroku Turecka za rok 2012, o němž v současnosti jedná výbor 
AFET, je tato politická linie opět potvrzena.

Uzavření dohody mezi Evropskou unií a Tureckou republikou o zpětném přebírání 
neoprávněně pobývajících osob má proto i nadále zásadní význam.

******

Výbor pro zahraniční věci vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
jako věcně příslušný výbor, aby navrhl Parlamentu udělit souhlas.


