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KORTFATTAD MOTIVERING

Efter åtta års förhandlingar kom kommissionen och Turkiet i juni 2012 överens om texten till 
ett avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Turkiet om återtagande av personer utan 
uppehållstillstånd, med förbehåll för att avtalet signeras och ingås. Utskottet för 
medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE) är ansvarigt utskott 
för detta ärende. Utskottet för utrikesfrågor (AFET) har begärt tillstånd att utarbeta ett 
yttrande, eftersom det ansvarar för anslutningsförhandlingarna (bilaga VII till 
arbetsordningen) och har ett långvarigt intresse för Turkiet. 

I förslaget till beslut om ingående av avtalet fastställs den nödvändiga interna ordningen för 
den praktiska tillämpningen av avtalet. I motiveringen, bifogad till förslaget, pekar 
kommissionen på att de skyldigheter i fråga om återtagande som fastställs är helt ömsesidiga 
och innefattar såväl egna medborgare som tredjelandsmedborgare och statslösa personer. 
Danmark har beviljats ett undantag till detta beslut.

Eftersom ett stort antal irreguljära invandrare kommer in på EU:s territorium via Turkiet är 
det viktigt att man intensifierar samarbetet för att hantera migrationsflöden, bekämpa 
människohandel samt kontrollera gränserna. Avtalet borde också på lång sikt inverka på den 
stegvisa processen för viseringsliberalisering och skulle utgöra ett viktigt steg i färdplanen för 
en viseringsfri ordning. Turkiet är det enda kandidatland som inte har liberaliserat sina 
visumbestämmelser. Utskottet uppmanar med kraft de turkiska myndigheterna att se till att 
befintliga bilaterala avtal genomförs fullt ut fram till dess att detta avtal träder i kraft. Man bör 
även notera att parlamentet i sin resolution av den 29 mars 2012 om 2011 års 
framstegsrapport om Turkiet (P7_TA(2012)0116) uppmanade Turkiet ”att underteckna och 
genomföra återtagandeavtalet mellan EU och Turkiet” samt ansåg att ”rådet bör ge 
kommissionen i uppdrag att inleda en dialog om viseringar och fastställa en färdplan för 
liberalisering av visumbestämmelserna så snart som återtagandeavtalet undertecknats”.  I 
förslaget till resolution om kommissionens 2012 års framstegsrapport om Turkiet, som för 
närvarande diskuteras i AFET-utskottet, bekräftas denna politiska strategi.

Därför är ingåendet av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Turkiet om 
återtagande av personer utan uppehållstillstånd fortsättningsvis av avgörande betydelse.

******

Utskottet för utrikesfrågor uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott föreslå att Europaparlamentet ger sitt 
godkännande.


