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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Po osmih letih pogajanj sta Evropska komisija in Turčija junija 2012 dosegli dogovor o 
besedilu Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Turčijo o ponovnem sprejemu oseb, ki 
prebivajo brez dovoljenja, ki pa ga je treba še podpisati in skleniti. Odbor za državljanske 
svoboščine, pravosodje in notranje zadeve je glavni odbor v tem postopku. Ker je pristojen za 
pogajanja o pristopu k Uniji (PRILOGA VII Poslovnika) in zaradi svojega dolgotrajnega 
zanimanja za Turčijo, je Odbor za zunanje zadeve zaprosil za pooblastilo za pripravo osnutka 
mnenja.

Predlagani sklep o sklenitvi sporazuma določa potrebne interne pogoje za praktično uporabo 
sporazuma. V obrazložitvenem memorandumu, ki je priložen predlogu, Komisija poudarja, da 
morajo biti obveznosti glede ponovnega sprejema v celoti vzajemne in zajemati lastne 
državljane, državljane tretjih držav in osebe brez državljanstva. Dogovorjeno je bilo 
odstopanje od sklepa za Dansko.

Ker veliko število nezakonitih priseljencev vstopa na ozemlje EU preko Turčije, je treba 
okrepiti sodelovanje na področju upravljanja migracij, boja proti trgovini z ljudmi in mejnega 
nadzora. Sporazum bi prav tako moral dolgoročno vplivati na postopno liberalizacijo 
vizumske ureditve in bi bil pomemben korak naprej v načrtu za režim brez vizumov. Turčija 
je edina država kandidatka, ki nima liberaliziranega vizumskega režima. Odbor poziva turško 
vlado, naj zagotovi, da se bodo do začetka veljavnosti tega sporazuma v celoti izvajali 
obstoječi dvostranski sporazumi. Dodati je treba tudi, da je Parlament v svoji resoluciji z dne 
29. marca 2012 o poročilu Komisije o napredku Turčije za leto 2011 (P7_TA(2012)0116) 
Turčijo pozval, naj podpiše in izvaja sporazum med Evropsko unijo in Turčijo o ponovnem 
sprejemu, in izrazil mnenje, da mora potem, ko bo sporazum o ponovnem sprejemu podpisan, 
Svet Komisijo pooblastiti, da začne dialog o vizumih in pripravi načrt za liberalizacijo 
vizumskega režima. V osnutku resolucije o poročilu Komisije o napredku Turčije za leto 
2012, o katerem trenutno poteka razprava v Odboru za zunanje zadeve, je ta politika ponovno 
potrjena.

Zato sklenitev Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Turčijo o ponovnem sprejemu 
oseb, ki prebivajo brez dovoljenja, ostaja ključnega pomena.

******

Odbor za zunanje zadeve poziva Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 
zadeve kot pristojni odbor, da Parlamentu priporoči, naj da svojo odobritev.


