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LYHYET PERUSTELUT

Kahdeksan vuoden neuvottelujen jälkeen Euroopan komissio ja Turkki pääsivät 
kesäkuussa 2012 sopimukseen luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamista 
koskevan sopimuksen tekstistä. Sopimuksen voimaantulo edellyttää sen allekirjoittamista. 
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta (LIBE) on asiasta vastaava 
valiokunta. Ulkoasiainvaliokunta (AFET) pyysi lupaa lausunnon laatimiseen, koska 
liittymissopimusneuvottelut kuuluvat sen toimivaltaan (työjärjestyksen liite VII) ja koska se 
on pitkään ollut kiinnostunut Turkista.

Sopimuksen tekemistä koskevassa päätösehdotuksessa säädetään sopimuksen käytännön 
soveltamisessa tarvittavista sisäisistä järjestelyistä. Komissio korostaa ehdotuksen 
perusteluissa, että sopimuksella vahvistetut takaisinottovelvollisuudet on laadittu täydellistä 
vastavuoroisuutta noudattaen ja että ne kattavat sekä omat kansalaiset että kolmansien maiden 
kansalaiset ja kansalaisuudettomat henkilöt. Tanskaa koskeva poikkeus päätöksestä on 
hyväksytty.

Koska suuri määrä laittomia maahanmuuttajia tulee Euroopan unionin alueelle Turkin kautta, 
on tärkeää tehostaa yhteistyötä muuttoliikkeiden hallinnan, ihmiskaupan torjumisen ja 
rajavalvonnan alalla. Sopimuksen pitäisi myös pitkällä aikavälillä edistää viisumivapauden 
asteittaista toteuttamista ja olla tärkeä vaihe etenemissuunnitelmassa viisumivapauden 
toteuttamiseksi. Turkki on ainoa ehdokasvaltio, johon ei sovelleta viisumivapautta. 
Valiokunta kehottaa Turkin hallitusta varmistamaan, että nykyisiä kahdenvälisiä sopimuksia 
sovelletaan kaikilta osin, kunnes edellä mainittu sopimus astuu voimaan. On myös 
huomattava, että 29. maaliskuuta 2012 tehdyssä komission laatimaa Turkkia koskevaa 
vuoden 2011 edistymiskertomusta käsittelevässä päätöslauselmassaan (P7_TA(2012)0116) 
parlamentti ”kehottaa Turkkia allekirjoittamaan ja panemaan täytäntöön EU:n ja Turkin 
välisen takaisinottosopimuksen” ja ”katsoo, että neuvoston olisi annettava komissiolle 
valtuudet aloittaa viisumivapautta koskeva vuoropuhelu ja määritellä viisumivapautta koskeva 
etenemissuunnitelma, kun takaisinottosopimus on allekirjoitettu”. Ulkoasiainvaliokunnassa 
tällä hetkellä käsiteltävänä olevassa päätöslauselmaehdotuksessa komission Turkkia 
koskevasta vuoden 2012 edistymiskertomuksesta vahvistetaan tätä poliittista linjausta.

Näin ollen luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamista koskevan 
sopimuksen tekeminen Euroopan unionin ja Turkin tasavallan välillä on edelleen tärkeää.

******

Ulkoasiainvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja 
sisäasioiden valiokuntaa esittämään parlamentille, että se antaa hyväksyntänsä.


