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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Tureckou 
republikou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob
(COM(2012)0239 – C7-0000/2013 – 2012/0122(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (COM(2012)0239),

– s ohledem na návrh Dohody mezi Evropskou unií a Tureckou republikou o zpětném 
přebírání neoprávněně pobývajících osob,

– s ohledem na žádost o souhlas, kterou předložila Rada v souladu s čl. 79 odst. 3 a čl. 218 
odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v) Smlouvy o fungování Evropské unie 
(C7-0000/2013),

– s ohledem na článek 81 a čl. 90 odst. 7 jednacího řádu,

– s ohledem na doporučení Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
a stanovisko Výboru pro zahraniční věci (A7-0000/2013),

1. uděluje svůj souhlas s uzavřením dohody;

2. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vládám 
a parlamentům členských států a Turecké republice.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Souvislosti

Nejvyužívanější cestou migrantů a uprchlíků z celého světa směřujících do Evropské unie je 
v současné době pozemní cesta přes Turecko do Řecka. Turecko je tak hlavní tranzitní zemí 
nedovoleného přistěhovalectví do Evropské unie. Aby bylo možné vrátit zpět migranty, kteří 
nelegálně přicestovali do Evropské unie, dohodly se v listopadu roku 2002 Evropská unie 
a Turecko na zahájení jednání o dohodě o zpětném přebírání osob. Tato dohoda má zavazovat 
smluvní strany k zpětnému přebírání svých státních příslušníků, případně i státních 
příslušníků třetích zemí bez povolení k pobytu a osob bez státní příslušnosti; zároveň byla 
stanovena procedurální a technická kritéria zpětného přebírání osob. 

První kolo jednání proběhlo v květnu roku 2005. Dne 14. ledna 2011 byla jednání ukončena. 
Výsledek jednání byl schválen Radou ministrů spravedlnosti a vnitra 24. února 2011. Poté 
předložila Evropská komise návrh ohledně uzavření a podpisu dohody Radě. Rada nato 
zmocnila Komisi k podpisu smlouvy jménem Evropské unie. V souladu s čl. 218 odst. 6 písm. 
a) Smlouvy o fungování EU se k uzavření dohody požaduje souhlas Evropského parlamentu. 

I Turecko smlouvu zatím pouze parafovalo, protože turecká strana nečekaně podmínila podpis 
smlouvy vypracováním plánu liberalizace vízového režimu ze strany Evropské unie. V reakci 
na to vypracovala Komise akční plán postupné liberalizace vízového režimu, která je 
podmíněna legislativními a administrativními reformami v Turecku, a to v oblasti bezpečnosti 
průkazů totožnosti, spolupráce orgánů pro správu hranic v Evropské unii a dodržování 
základních práv. Akční plán byl přijat Radou 30. listopadu 2012. 

Postoj zpravodajky

Dohoda o zpětném přebírání osob by podstatně přispěla k zamezení nedovoleného 
přistěhovalectví do Evropské unie přes území Turecka. Zároveň by její uzavření přispělo 
k potírání přeshraniční trestné činnosti, především obchodu s lidmi, a také by vedlo 
k výraznému odlehčení Řecka, a tím i celé Evropské unie.

Poté, co vyšla Evropská unie Turecku vstříc s vízovým akčním plánem, musí Turecko dodržet 
své sliby a okamžitě podepsat dohodu. Nový postoj Turecka, které hodlá odkládat ratifikaci 
smlouvy o zpětném přebírání osob do doby, než Evropská unie zavede konkrétní 
zjednodušení vízového režimu pro turecké státní příslušníky, je nepřijatelný. Není možné, aby 
Turecko využilo nedovoleného masivního přistěhovalectví přes své území do Řecka 
k vyvíjení tlaku na Evropskou unii.

Ovšem celkově je zjevné, že Turecko vůbec neakceptuje integritu Evropské unie. To se 
projevilo mimo jiné více než jasně na odmítavém postoji Turecka vůči kyperskému 
předsednictví ve druhé polovině roku 2012.  Kandidátská země tak porušila základní pilíř 
institucionálního rámce jednání, který je založen na zásadách smysluplné spolupráce 
a vzájemné solidarity. 

Stejně vytrvale odmítá Turecko dostát své povinnosti plně a nediskriminačně uplatňovat 
dodatkový protokol k dohodě o přidružení mezi EHS a Tureckem vůči všem členským 
státům; Turecko stále není připraveno uznat Kyperskou republiku jako samostatný stát. To ale 
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znamená, že neuznává ani Evropskou unii v její celistvosti a integritě. Tento postoj bude 
nadále blokovat přístupová jednání. 

Nejnovější zpráva Komise o pokroku Turecka opakovaně poukazuje na značné nedostatky, 
mimo jiné v oblasti svobody slova a tisku, nezávislosti soudnictví a svobody náboženského 
vyznání. Turecko je v současnosti zemí s nejvyšším počtem vězněných novinářů na světě. 
Kromě toho jsou kvůli kritickým projevům vůči vládě zatýkáni i studenti, odboráři a zástupci 
nevládních organizací, kteří jsou následně obžalováni a odsouzeni na základě zákona o boji 
s terorismem.  Toto masivní omezení svobody slova a tisku odporuje, stejně jako další 
nedostatky, politickým kodaňským kritériím, která jsou součástí předvstupního procesu 
a která by mělo Turecko splnit ještě před začátkem přístupových jednání, dodnes je ale ani 
v jednom bodě nenaplnilo. To brání konstruktivnímu dialogu s Evropskou unií, protože 
kodaňská kritéria popisují základní hodnoty, na kterých je Evropská unie založena.

S ohledem na tuto situaci vítá zpravodajka rozhodnutí Komise určit pro vypracování akčního 
plánu liberalizace vízového režimu přísná kritéria. Zdůraznění skutečnosti, že se jedná 
o „pozvolný proces“ s „dlouhodobou perspektivou“, také odpovídá duchu otevřené 
perspektivy přístupových jednání.  Vízovým akčním plánem vychází Evropská unie Turecku 
významně vstříc, aniž by se přitom jednalo o automatický proces.

Zpravodajka lituje, že turecká strana i přes tento ústupek ze strany Evropské unie nadále 
odkládá ratifikaci dohody o zpětném přebírání osob a nyní trvá na tom, že musí být nejdříve 
uskutečněn akční plán a s ním i zjednodušení vízového režimu. Vzhledem k popsaným 
nedostatkům Turecka považuje zpravodajka tento nový požadavek za nepřiměřený. Je 
bezpodmínečně nutné, aby se Turecko řídilo tím, co bylo dohodnuto, a aby podpisem dohody 
o zpětném přebírání osob vyslalo Evropské unii pozitivní signál. Navíc musí být ještě před 
vstupem dohody o zpětném přebírání osob v platnost a jejím uplatněním plně uplatněny 
stávající bilaterální dohody vůči všem členským státům.   

Zpravodajka je toho názoru, že musí být zintezivněna spolupráce s Evropskou unií při řešení 
migračních toků, boje proti obchodu s lidmi a v oblasti kontroly hranic a zajištěna účinná 
spolupráce Turecka se všemi členskými státy v politických oblastech spravedlnosti a vnitřních 
věcí. V této souvislosti vyzývá tureckou vládu, aby předložila parlamentu ohlášený 
legislativní balíček k ochraně hranic v souvislosti s agenturou Frontex.

Zpravodajka je přesvědčena, že z podpisu dohody o zpětném přebírání osob bude těžit nejen 
Evropská unie, ale i Turecko. Dohoda koneckonců otevírá cestu liberalizaci vízového režimu 
a je důležitým mezníkem v přibližování země Evropské unii. Turecko bude navíc díky 
smlouvě profitovat z finanční a technické podpory ze strany Evropské unie na posílení 
hraniční policie a na nákup vybavení potřebného k ostraze hranic. Tyto prostředky pomohou 
Turecku zabezpečit hranice s nestabilními sousedními státy, jakými jsou Sýrie, Írán a Irák. 
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S ohledem na tyto úvahy doporučuje zpravodajka Evropskému parlamentu vyjádřit souhlas 
s dohodou mezi Evropskou unií a Tureckem o zpětném přebírání osob bez povolení k pobytu. 
Zpravodajka očekává, že i Rada zaujme vůči Turecku jasné stanovisko a že přiměje tureckou 
stranu k tomu, aby dohodu bez dalších průtahů způsobených stále novými požadavky 
okamžitě podepsala. 


