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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Po 8 metus trukusių derybų 2012 m. birželio mėn. Europos Komisija ir Turkija susitarė dėl 
Europos Sąjungos ir Turkijos Respublikos susitarimo dėl neteisėtai šalyje gyvenančių asmenų 
readmisijos teksto, atsižvelgdamos į tai, kad jis bus sudarytas ir pasirašytas. Atsakingas 
komitetas yra Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas (LIBE). Kadangi 
Užsienio reikalų komitetas (AFET) atsakingas už derybas dėl narystės (Darbo tvarkos 
taisyklių VII PRIEDAS) ir ilgą laiką domisi Turkija, jis paprašė leisti parengti nuomonę.

Siūlomame sprendime dėl susitarimo sudarymo numatoma vidaus tvarka, reikalinga 
susitarimui taikyti praktiškai. Prie pasiūlymo pridedamame aiškinamajame memorandume 
Komisija pabrėžia, kad readmisijos įsipareigojimai yra visiškai abipusiai, apimantys savo 
piliečius, trečiosios šalies piliečius ir asmenis be pilietybės. Susitarta, kad Danija galės taikyti 
nuostatą, leidžiančią nukrypti nuo šio sprendimo nuostatų.

Kadangi per Turkiją į ES atvyko daug neteisėtų migrantų, svarbu labiau bendradarbiauti 
migracijos valdymo, kovos su prekyba žmonėmis ir sienų kontrolės srityse. Šis susitarimas 
ilgainiui taip pat turėtų daryti poveikį laipsniško vizų išdavimo tvarkos liberalizavimo 
procesui ir būtų svarbus žingsnis siekiant bevizio režimo. Apgailestauja, kad Turkija yra 
vienintelė šalis kandidatė, kurioje neliberalizuota vizų išdavimo tvarka. Komitetas ragina 
Turkijos institucijas užtikrinti, kad prieš įsigaliojant šiam susitarimui būtų visiškai įgyvendinti 
esami dvišaliai susitarimai. Taip pat reikėtų pažymėti, kad savo 2012 m. kovo 29 d. 
rezoliucijoje dėl Komisijos pateiktos 2011 m. Turkijos pažangos ataskaitos 
(P7_TA(2012)0116) Parlamentas „ragina Turkiją ... pasirašyti ir įgyvendinti ES ir Turkijos 
readmisijos susitarimą“ ir „laikosi nuomonės, kad pasirašius readmisijos susitarimą Taryba 
turėtų įgalioti Komisiją inicijuoti dialogą vizų klausimais ir parengti vizų išdavimo tvarkos 
liberalizavimo planą.“ Rezoliucijos dėl Komisijos parengtos 2012 m. Turkijos pažangos 
ataskaitos projekte, kuris šiuo metu aptariamas Užsienio reikalų komitete, ši politikos kryptis 
dar kartą patvirtinama.

Taigi Europos Sąjungos ir Turkijos Respublikos susitarimo dėl neteisėtai šalyje gyvenančių 
asmenų readmisijos sudarymas ir toliau yra itin svarbus.

******

Užsienio reikalų komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų 
komitetą siūlyti Parlamentui pritarti.


