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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

După opt ani de negocieri, Comisia Europeană și Turcia au convenit, în iunie 2012, textul 
unui Acord între Uniunea Europeană și Republica Turcia privind readmisia persoanelor aflate 
în situație de ședere ilegală, sub rezerva semnării și încheierii sale. Comisia pentru libertăți 
civile, justiție și afaceri interne (LIBE) este comisia competentă în fond. Dat fiind faptul că 
este competentă în chestiuni privind negocierile de aderare la Uniunea Europeană (Anexa VII 
din Regulamentul de procedură) și dat fiind interesul său de durată față de Turcia, Comisia 
pentru afaceri externe (AFET) a solicitat autorizația de a elabora un aviz.

Decizia propusă cu privire la încheierea acordului menționează procedurile interne necesare 
pentru aplicarea practică a acestuia. În expunerea de motive care însoțește propunerea, 
Comisia subliniază faptul că obligațiile privind readmisia sunt stabilite în condiții de 
reciprocitate deplină, incluzând atât resortisanții proprii, cât și resortisanții țărilor terțe și 
apatrizii. Pentru Danemarca a fost aprobată o derogare de la decizie.

Dat fiind faptul că un număr mare de imigranți ilegali pătrund pe teritoriul UE prin Turcia, 
este important să se intensifice cooperarea în domeniul gestionării migrației, al combaterii 
traficului de persoane și al controlului la frontieră. Acordul ar trebui, de asemenea, să aibă un 
impact asupra procesului de liberalizare treptată a vizelor într-o perspectivă pe termen lung și 
ar reprezenta un pas important în foaia de parcurs în vederea unui regim de călătorii fără vize. 
Turcia este singura țară candidată care nu beneficiază de liberalizarea vizelor. Comisia solicită 
autorităților turce ca, până la intrarea în vigoare a acestui acord, să asigure implementarea 
integrală a acordurilor bilaterale existente. Ar trebui, de asemenea, observat faptul că, în 
Rezoluția sa din 29 martie 2012 referitoare la raportul Comisiei din 2011 cu privire la 
progresele înregistrate de Turcia (P7_TA(2012)0116), Parlamentul a îndemnat „Turcia să 
semneze și să implementeze fără întârziere acordul de readmisie UE-Turcia” și a considerat 
„că, imediat ce acordul de readmisie este semnat, Consiliul ar trebui să însărcineze Comisia să 
lanseze dialogul în materie de vize și să elaboreze foaia de parcurs pentru liberalizarea 
vizelor”. În proiectul de rezoluție referitoare la raportul Comisiei din 2012 cu privire la 
progresele înregistrate de Turcia, aflat în prezent în dezbatere în cadrul AFET, este reafirmată 
această linie politică.

Prin urmare, încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Turcia referitor la 
readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală continuă să aibă o importanță 
crucială.

******

Comisia pentru afaceri externe recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri 
interne, competentă în fond, să propună Parlamentului să aprobe acordul.


