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għall-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern

dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehima 
bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tat-Turkija dwar ir-rijammissjoni ta' 
persuni li jirresjedu mingħajr awtorizzazzjoni
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ĠUSTIFIKAZZJONI FIL-QOSOR

Wara 8 snin ta' negozjati, il-Kummissjoni Ewropew u t-Turkija laħqu ftehim f'Ġunju 2012, 
dwar it-test tal-ftehima bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tat-Turkija dwar ir-
riammissjoni ta' persuni li jirresjiedu mingħajr awtorizzazzjoni, liema ftehim hu soġġett għall-
firma u l-konklużjoni tiegħu. Il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, Ġustizzja u l-Intern (LIBE) hu 
l-Kumitat ewlieni. B'kunsiderazzjoni tar-responsabilità tiegħu għal negozjati ta' adeżjoni 
(ANNESS VII tar-Regoli ta' Proċedura) u tal-interess li minn dejjem kellu fit-Turkija, il-
Kumitat għall-Affarijiet Barranin (AFET), talab l-awtorizzazzjoni biex jifformula abbozz ta' 
opinjoni.

Il-proposta għal deċiżjoni li tirrigwarda l-konklużjoni tal-ftehima tistabbilixxi l-arranġamenti 
interni meħtieġa għall-applikazzjoni prattika tal-Ftehima. Fil-Memorandum ta’ Spjegazzjoni 
mehmuż mal-proposta, il-Kummissjoni tenfasizza li l-obbligi ta' riammissjoni huma mfassla 
b’mod kompletament reċiproku, bl-inklużjoni kemm taċ-ċittadini tagħha stess kif ukoll liċ-
ċittadini ta’ pajjiż terz u persuni apolidi. Intlaħaq qbil biex id-Danimarka jkollha deroga minn 
din id-deċiżjoni.

B'kunsiderazzjoni tan-numru kbir ta' immigranti irregolari li jidħlu fit-territorju tal-UE mit-
Turkija, hu importanti li tiġi intensifikata l-kooperazzjoni dwar il-ġestjoni tal-migrazzjoni, il-
ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin u l-kontrolli fil-fruntiera. Il-ftehima għandha tħalli impatt 
fuq il-proċess gradwali ta' liberalizzazzjoni tal-viża f'perspettiva fit-tul u għandha tkun pass 
importanti ieħor fil-pjan direzzjonali lejn reġim mingħajr viża. It-Turkija hija l-unika pajjiż 
kandidat li m'għandhiex liberalizzazzjoni tal-viża. Il-Kumitat jistieden lill-awtoritajiet tat-
Turkija biex jiżguraw li, sakemm din il-ftehima tidħol fis-seħħ, se jiġu implimentati bis-sħiħ 
il-ftehimiet bilaterali eżistenti; Għandu jkun innotat li fir-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew 
tad-29 ta' Marzu 2012 dwar ir-Rapport ta' Progress tat-Turkija għall-2011 tal-Kummissjoni 
(P7_TA(2012)0116), il-Parlament "iħeġġeġ lit-Turkija tiffirma u timplimenta l-ftehima ta' 
riammissjoni bejn l-UE u t-Turkija" u "hu tal-fehma li darba li tkun iffirmata l-ftehima ta' 
riammissjoni, il-Kunsill għandu jagħti mandat lill-Kummissjoni biex tniedi djalogu dwar il-
viża u biex tiddefinixxi l-pjan direzzjonali għal-liberalizzazzjoni tal-viża". Fl-abbozz ta' 
riżoluzzjoni dwar ir-Rapport ta' Progress tat-Turkija għall-2012 tal-Kummissjoni li qiegħed 
jiġi diskuss fl-AFET, din il-linja politika qed tiġi kkonfermata mill-ġdid.

Għalhekk, il-konklużjoni tal-Ftehima bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tat-Turkija dwar 
ir-riammissjoni ta’ persuni li jirrisjedu mingħajr awtorizzazzjoni għadha waħda ta' importanza 
kruċjali.

******

Il-Kumitat għall-Affarijiet Barranini jistieden lill-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja 
u l-Intern, bħala l-kumitat responsabbli, biex jipproponi li l-Parlament jagħti l-approvazzjoni 
tiegħu.


