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RÖVID INDOKOLÁS

Az Európai Bizottság és Törökország nyolc évig tartó tárgyalássorozatot követően 2012. 
júniusban megegyezett az Európai Unió és a Török Köztársaság közötti, a jogellenesen 
tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló, megkötésre és aláírásra váró megállapodás 
szövegében. Illetékes bizottságnak az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot 
(LIBE) jelölték ki. Tekintettel arra, hogy a csatlakozási tárgyalások a Külügyi Bizottság 
(AFET) hatáskörébe tartoznak (az eljárási szabályzat VII. melléklete), illetve arra, hogy a 
bizottság a Törökországgal kapcsolatos ügyeket régóta figyelemmel kíséri, a bizottság egy 
véleménytervezet elkészítésére kért engedélyt.

A megállapodás megkötésére vonatkozó határozatjavaslat a megállapodás gyakorlati 
alkalmazásához szükséges belső rendelkezéseket határozza meg. A javaslathoz mellékelt 
indokolásban a Bizottság rámutat, hogy a visszafogadási követelményeket teljes mértékben 
kölcsönösségi alapon dolgozták ki saját állampolgárokra, harmadik országok állampolgáraira 
és hontalan személyekre vonatkozóan egyaránt. Dánia esetében megállapodtak a határozattól 
való eltérésről.

Mivel számos illegális bevándorló Törökországból lép be az Unió területére, fontos az 
együttműködés megerősítése a migrációkezelés, az emberkereskedelem és a határellenőrzés 
terén. A megállapodás hosszú távon hatással lesz a fokozatos vízumliberalizációra, és fontos 
lépés lesz a vízummentesség irányába. Törökország az egyetlen tagjelölt ország, amelyre nem 
terjed ki a vízumliberalizáció. A bizottság felszólítja a török hatóságokat, hogy a 
megállapodás életbe lépéséig is biztosítsák a fennálló kétoldalú megállapodások maradéktalan 
végrehajtását. Felhívja a figyelmet, hogy a Parlament a Törökország által elért eredményekről 
szóló 2011. évi bizottsági jelentésről szóló 2012. március 29-i állásfoglalásában 
(P7_TA(2012)0116) „arra ösztönzi Törökországot, hogy további késedelem nélkül írja alá és 
hajtsa végre az EU és Törökország közötti visszafogadási megállapodást”, továbbá „úgy véli, 
hogy a visszafogadási megállapodás aláírását követően a Tanácsnak fel kell hatalmaznia a 
Bizottságot, hogy párbeszédet kezdeményezzen a vízumok tekintetében, és megállapítsa a 
vízumliberalizációra vonatkozó ütemtervet”;  Ezt a politikai irányvonalat a Törökország által 
elért eredményekről szóló, 2012. évi, az AFET bizottságban jelenleg tárgyalt bizottsági 
jelentésről szóló állásfoglalás-tervezet is megerősíti.

Ezért az Európai Unió és a Török Köztársaság közötti, a jogellenesen tartózkodó személyek 
visszafogadásáról szóló megállapodás megkötése továbbra is kulcsfontosságú.

******

A Külügyi Bizottság felkéri az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy javasolja a Parlamentnek hozzájárulása megadását..


