
PA\930412ET.doc PE506.372v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Väliskomisjon

2012/0122(NLE)

19.3.2013

ARVAMUSE PROJEKT
Esitaja: väliskomisjon

Saaja: kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Türgi Vabariigi vahelise 
riigis ebaseaduslikult elavate isikute tagasivõtulepingu sõlmimise kohta
(COM(2012)0239 – C7-0000/0000 – 2012/0122(NLE))

Arvamuse koostaja: Ria Oomen-Ruijten



PE506.372v01-00 2/3 PA\930412ET.doc

ET

PA_Leg_Consent



PA\930412ET.doc 3/3 PE506.372v01-00

ET

LÜHISELGITUS

Pärast 8 aastat kestnud läbirääkimisi saavutasid Euroopa Komisjon ja Türgi 2012. aasta juunis 
kokkuleppe koostada Euroopa Liidu ja Türgi Vabariigi vaheline riigis ebaseaduslikult elavate 
isikute tagasivõtuleping, tingimusel et see allkirjastatakse ja sõlmitakse. Raporti koostas 
kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon (LIBE). Kuna LIBE komisjoni 
vastutusalasse kuuluvad ühinemisläbirääkimised (kodukorra VII lisa) ning LIBE komisjon on 
näidanud Türgi vastu üles pikaajalist huvi, palus väliskomisjon (AFET) luba koostada 
arvamuse.

Lepingu sõlmimist käsitleva otsuse ettepanekus on esitatud lepingu praktiliseks 
kohaldamiseks vajalikud sisemised protseduurireeglid. Ettepanekule lisatud seletuskirjas 
rõhutab komisjon, et tagasivõtukohustus on täiel määral vastastikune ja see hõlmab nii oma 
riigi kodanikke kui ka kolmandate riikide kodanikke ja kodakondsuseta isikuid. Lepiti kokku, 
et Taanile tehakse selle otsuse puhul erand.

Kuna suur hulk ebaseaduslikke sisserändajaid saabub ELi territooriumile Türgi kaudu, on 
oluline tõhustada koostööd rände haldamises, võitluses inimkaubanduse vastu ning 
piirikontrollis. Leping peaks pikas perspektiivis mõjutama ka viisanõude järkjärgulise 
kaotamise protsessi ning oleks oluline meede viisakohustuse kaotamise tegevuskavas. Türgi 
on ainus kandidaatriik, kus ei ole kaotatud viisanõuet. AFET komisjon kutsub Türgi 
ametivõime üles tagama, et kuni kõnealuse lepingu jõustumiseni rakendatakse täiel määral 
kehtivaid kahepoolseid lepinguid. Samuti tuleks märkida, et oma 29. märtsi 2012. aasta 
resolutsioonis komisjoni 2011. aasta Türgit käsitleva eduaruande kohta nõudis parlament 
tungivalt, et Türgi kirjutaks alla ELi–Türgi tagasivõtulepingule ja rakendaks seda ning 
väljendas seisukohta, et kui tagasivõtuleping allkirjastatakse, peaks nõukogu volitama 
komisjoni algatama viisadialoogi ja koostama viisakohustuse kaotamise tegevuskava. Seda 
põhimõtet kinnitatakse ka Türgi 2012. aasta eduaruannet käsitlevas resolutsiooni projektis, 
mida arutatakse praegu AFET komisjonis.

Seega on Euroopa Liidu ja Türgi Vabariigi vahelise riigis ebaseaduslikult elavate isikute 
tagasivõtulepingu sõlmimine äärmiselt oluline.

******

Väliskomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonil teha 
Euroopa Parlamendile ettepanek anda nõusolek.


