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KORT BEGRUNDELSE

Efter otte års forhandlinger blev der i juni 2012 opnået enighed om teksten til en aftale 
mellem Den Europæiske Union og Republikken Tyrkiet om tilbagetagelse af personer, der er 
bosiddende uden tilladelse, med forbehold af dens undertegnelse og indgåelse. Udvalget om 
Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (LIBE) er korresponderende udvalg. 
Udenrigsudvalget (AFET) har i lyset af sit ansvar for tiltrædelsesforhandlinger (bilag VII i 
forretningsordenen) og sin langvarige interesse for Tyrkiet anmodet om tilladelse til at 
udarbejde en udtalelse.

I forslaget til beslutning om indgåelse af aftalen skitseres de interne ordninger for den 
praktiske anvendelse af aftalen. I den begrundelse, der følger med forslaget, understreger 
Kommissionen, at tilbagetagelsesforpligtelserne er formuleret, således at der er tale om 
gensidighed, såvel med hensyn til egne statsborgere som statsborgere fra tredjelande og 
statsløse personer. Der er aftalt en undtagelse fra beslutningen, for så vidt angår Danmark.

I betragtning af at et stort antal illegale indvandrere skaffer sig adgang til EU's område via 
Tyrkiet, er det vigtigt at forstærke samarbejdet om migrationsstyring, bekæmpelse af 
menneskehandel og grænsekontrol. Aftalen bør også i et langsigtet perspektiv have 
indvirkning på den gradvise visumliberaliseringsproces og vil være et vigtigt skridt i 
køreplanen for indførelse af en visumfritagelsesordning. Tyrkiet er det eneste kandidatland, 
som ikke har visumliberalisering; Udvalget opfordrer indtrængende den tyrkiske regering til 
at sikre, at de eksisterende bilaterale aftaler gennemføres fuldt ud, indtil denne aftale træder i 
kraft. Det bør endvidere bemærkes, at Parlamentet i sin beslutning af 29. marts 2012 om 
Kommissionens statusrapport for Tyrkiet 2012 (P7_TA(2012)0116) indtrængende opfordrede 
Tyrkiet til at undertegne og gennemføre tilbagetagelsesaftalen mellem EU og Tyrkiet og var 
af den opfattelse, at Rådet, når tilbagetagelsesaftalen var undertegnet burde give 
Kommissionen mandat til at igangsætte visumdialogen og fastlægge køreplanen for 
visumliberalisering. I det udkast til beslutning om Kommissionens statusrapport for Tyrkiet 
2012, som i øjeblikket behandles i AFET, bekræftes denne politiske linje på ny.

Derfor er indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Tyrkiet om 
tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden tilladelse, fortsat af afgørende betydning.

******

Udenrigsudvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 
Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at foreslå Parlamentet at give sin 
godkendelse.


