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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Μετά από οκτώ χρόνια διαπραγματεύσεων,  Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Τουρκία κατέληξαν, 
τον Ιούνιο του 2012, σε συμφωνία ως προς το κείμενο της Συμφωνίας μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Τουρκίας για την επανεισδοχή προσώπων που 
διαμένουν χωρίς άδεια, με την επιφύλαξη της υπογραφής και της σύναψής της. Αρμόδια επί 
της ουσίας είναι η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων (LIBE). Λόγω της αρμοδιότητάς της για τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII του Κανονισμού) και του από μακρού υφιστάμενου ενδιαφέροντός της 
για την Τουρκία, η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων (AFET) ζήτησε την άδεια να συντάξει 
γνωμοδότηση.

Η προτεινόμενη απόφαση σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας ορίζει τις απαραίτητες
εσωτερικές ρυθμίσεις για την πρακτική εφαρμογή της συγκεκριμένης συμφωνίας. Στην 
αιτιολογική έκθεση που επισυνάπτεται στην απόφαση, η Επιτροπή επισημαίνει ότι οι 
υποχρεώσεις επανεισδοχής που προβλέπονται στη συμφωνία έχουν καθοριστεί σε πλήρως 
αμοιβαία βάση και εφαρμόζονται τόσο στους ημεδαπούς όσο και στους υπηκόους τρίτων 
χωρών και τους απάτριδες. Για τη Δανία έχει συμφωνηθεί παρέκκλιση από την απόφαση.

Δεδομένου ότι μεγάλος αριθμός παράνομων μεταναστών εισέρχονται στο έδαφος της ΕΕ 
μέσω Τουρκίας, έχει σημασία να ενταθεί η συνεργασία για τη διαχείριση της μετανάστευσης, 
την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και τους ελέγχους στα σύνορα. Η συμφωνία 
αναμένεται ότι θα έχει επίσης αντίκτυπο στη διαδικασία βαθμιαίας ελευθέρωσης του 
καθεστώτος των θεωρήσεων σε μια μακροπρόθεσμη προοπτική και ότι θα αποτελέσει 
σημαντικό βήμα στον χάρτη πορείας προς την επίτευξη ενός καθεστώτος χωρίς υποχρέωση 
θεώρησης. Η Τουρκία είναι η μόνη υποψήφια χώρα που δεν επωφελείται από την 
ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων. Η Επιτροπή καλεί τις τουρκικές αρχές να 
διασφαλίσουν ότι, έως ότου τεθεί σε εφαρμογή η συμφωνία, εφαρμόζονται πλήρως οι 
υφιστάμενες διμερείς συμφωνίες. Θα πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι, στο ψήφισμά του της 
29ης Μαρτίου 2012 σχετικά με την «έκθεση προόδου του 2011 για την Τουρκία» που 
συνέταξε η Επιτροπή (P7_TA(2012)0116), το Κοινοβούλιο «παροτρύνει την Τουρκία να 
υπογράψει και να εφαρμόσει τη συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας για την επανεισδοχή χωρίς 
περαιτέρω καθυστέρηση» και «είναι της άποψης ότι, μόλις αρχίσει να ισχύει η συμφωνία 
επανεισδοχής, το Συμβούλιο θα πρέπει να αναθέσει στην Επιτροπή την έναρξη διαλόγου για 
τις θεωρήσεις και τον καθορισμό του χάρτη πορείας για την ελευθέρωση των θεωρήσεων». 
Στο σχέδιο ψηφίσματος σχετικά με την «έκθεση προόδου του 2012 για την Τουρκία» που 
συνέταξε η Επιτροπή, το οποίο συζητείται επί του παρόντος στο πλαίσιο της AFET, 
επιβεβαιώνεται αυτή η γραμμή πολιτικής.

Κατά συνέπεια, η σύναψη της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 
Δημοκρατίας της Τουρκίας για την επανεισδοχή προσώπων που διαμένουν χωρίς άδεια 
παραμένει ζωτικής σημασίας.

******

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να προτείνει στο 
Κοινοβούλιο την έγκριση της συμφωνίας.


