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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Após 8 anos de negociações, em junho de 2012, a Comissão Europeia e a Turquia chegaram a 
acordo sobre o texto de um acordo entre a União Europeia e a República da Turquia sobre a 
readmissão de pessoas que residem sem autorização, sob reserva da sua assinatura e 
celebração. A Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos (LIBE) é 
a comissão competente quanto à matéria de fundo. Tendo em conta a sua responsabilidade nas 
negociações de adesão (Anexo VII do Regimento) e o interesse de longa data que dedica à 
Turquia, a Comissão dos Assuntos Externos (AFET) solicitou autorização para emitir um 
parecer.

A proposta de decisão relativa à conclusão do acordo prevê as disposições internas 
necessárias para a respetiva aplicação prática. Na exposição de motivos que acompanha a 
proposta, a Comissão observa que as obrigações de readmissão são estabelecidas numa base 
de estrita reciprocidade, abrangendo tanto os próprios nacionais como os nacionais de países 
terceiros e os apátridas. Acordou-se em estabelecer uma derrogação da decisão a favor da 
Dinamarca.

Tendo em conta que um elevado número de imigrantes em situação irregular entra no 
território da UE pela Turquia, cumpre intensificar a cooperação em matéria de gestão das 
migrações, luta contra o tráfico de seres humanos e controlo das fronteiras. O acordo deverá 
igualmente ter impacto no processo de liberalização progressiva dos vistos, numa perspetiva 
de longo prazo, e constituirá um progresso importante no roteiro para um regime de isenção 
de vistos. A Turquia é o único país candidato à adesão que não pratica a liberalização dos 
vistos. A Comissão insta as autoridades turcas a garantirem que, até à entrada em vigor do 
presente acordo, sejam plenamente aplicados os acordos bilaterais vigentes. Cumpre também 
registar que, na sua Resolução, de 29 de março de 2012, sobre o Relatório de 2011 referente 
aos progressos realizados pela Turquia (P7_TA(2012)0116), o Parlamento «insta a Turquia a 
assinar e aplicar o acordo de readmissão UE-Turquia» e «opina que, uma vez assinado o 
acordo de readmissão, o Conselho deve mandatar a Comissão para iniciar um diálogo sobre a 
questão dos vistos e definir o roteiro a seguir para a liberalização dos vistos». Na Proposta de 
Resolução sobre o Relatório de 2012 referente aos progressos realizados pela Turquia, 
atualmente em análise na Comissão AFET, essa linha política é reafirmada.

Por conseguinte, a conclusão do Acordo entre a União Europeia e a República da Turquia 
sobre a readmissão de pessoas que residem sem autorização continua a ter uma importância 
fundamental.

******

A Comissão dos Assuntos Externos insta a Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 
Assuntos Internos, competente quanto à matéria de fundo, a propor que a proposta seja 
aprovada pelo Parlamento.


