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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Po ośmiu latach negocjacji, w czerwcu 2012 r. Komisja Europejska i Turcja osiągnęły 
porozumienie w sprawie brzmienia umowy między Unią Europejską a Republiką Turcji o 
readmisji osób przebywających nielegalnie, z zastrzeżeniem jej podpisania i zawarcia. 
Komisją przedmiotowo właściwą jest Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i 
Spraw Wewnętrznych. Z uwagi na jej kompetencje w zakresie negocjacji akcesyjnych 
(ZAŁĄCZNIK VII do Regulaminu) i długoletnie zainteresowanie Turcją, Komisja Spraw 
Zagranicznych (AFET) zwróciła się o zezwolenie na sporządzenie projektu opinii.

Wniosek dotyczący decyzji w sprawie zawarcia umowy zawiera konieczne ustalenia 
wewnętrzne dotyczące jej praktycznego stosowania. W uzasadnieniu dołączonym do wniosku 
Komisja wskazuje, że obowiązki w zakresie readmisji działają na zasadzie pełnej 
wzajemności, odnosząc się zarówno do własnych obywateli, jak i do obywateli państw 
trzecich i bezpaństwowców. Uzgodniono odstępstwo od tej decyzji dla Danii.

Jako że duża liczba nielegalnych imigrantów dostaje się na terytorium UE przez Turcję, 
istotne jest nasilenie współpracy dotyczącej zarządzania migracjami, przeciwdziałania 
handlowi ludźmi i kontroli granicznych. Porozumienie powinno także wpłynąć na proces 
stopniowego znoszenia wiz w perspektywie długoterminowej i byłoby ważnym krokiem w 
planie działań zmierzających do systemu bezwizowego. Turcja jest jedynym krajem 
kandydującym, który nie korzysta z ułatwień wizowych. Komisja wzywa władze tureckie, 
aby do czasu wejścia w życie tej umowy zapewniły całkowitą realizację obowiązujących 
umów dwustronnych. Należy również zauważyć, że w rezolucji z dnia 29 marca 2012 r. w 
sprawie sprawozdania dotyczącego postępów Turcji w 2011 r. (P7_TA(2012)0116) Parlament 
nalegał, „aby Turcja bezzwłocznie podpisała i wdrożyła umowę o readmisji między UE i 
Turcją”, oraz stwierdził, że „gdy zostanie podpisana umowa o readmisji, Rada powinna 
upoważnić Komisję do zainicjowania dialogu w sprawie wiz oraz sporządzić plan działania 
na rzecz liberalizacji reżimu wizowego”. W dyskutowanym obecnie w komisji AFET 
projekcie rezolucji w sprawie sprawozdania Komisji dotyczącego postępów Turcji w 2012 r. 
potwierdzono tę linię polityki.

Z tego względu zawarcie umowy między Unią Europejską a Republiką Turcji o readmisji 
osób przebywających nielegalnie ma kluczowe znaczenie.

******

Komisja Spraw Zagranicznych zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o zalecenie 
Parlamentowi wydania zgody.


