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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union 
og Republikken Tyrkiet om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden tilladelse
(COM(2012)0239 – C7-0000/2013 – 2012/0122(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til forslag til Rådets afgørelse (COM(2012)0239),

– having regard to the draft Agreement between the European Union and the Republic of 
Turkey on the readmission of persons residing without authorisation,

– der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 79, stk. 
3, og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v), i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (C7-0000/2013),

– der henviser til forretningsordenens artikel 81 og artikel 90, stk. 7,

– der henviser til henstilling fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 
Anliggender og udtalelse fra Udenrigsudvalget (A7-0000/2013),

1. godkender indgåelsen af aftalen;

2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaternes og Republikken Tyrkiets regeringer og parlamenter.



PE504.240v01-00 6/8 PR\925756DA.doc

DA

BEGRUNDELSE

Baggrund

Landevejsstrækningen gennem Tyrkiet til Grækenland er for øjeblikket den mest benyttede 
rute for migranter og flygtninge fra hele verden på deres vej til Den Europæiske Union.  
Tyrkiet er dermed hovedtransitlandet for illegal indvandring i Den Europæiske Union. For at 
muliggøre tilbagesendelse af migranter, der var indrejst illegalt i Den Europæiske Union, 
nåede Den Europæiske Union og Tyrkiet i november 2002 til enighed om at indlede 
forhandlinger om en tilbagetagelsesaftale. Denne aftale skal forpligte parterne til at tage deres 
egne statsborgere tilbage samt i givet fald tredjelandes statsborgere uden dokumentation for 
opholdstilladelse og statsløse; samtidig fastlægges proceduremæssige og tekniske kriterier for 
tilbagetagelsen. 

Den første forhandlingsrunde fandt sted i maj 2005. Den 14. januar 2011 blev forhandlingerne 
afsluttet. Resultatet af forhandlingerne blev godkendt af Rådet (justits- og 
indenrigsministrene) den 24. februar 2011. Kommissionen forelagde derpå Rådet et forslag 
om indgåelse og undertegnelse af aftalen. Derpå gav Rådet Kommissionen mandat til at 
undertegne aftalen på vegne af Den Europæiske Union. Indgåelse af aftalen kræver i henhold 
til TEUF artikel 218, stk. 6, litra a), godkendelse fra Europa-Parlamentet. 

Også Tyrkiet har indtil videre kun paraferet aftalen, da landet pludselig gjorde undertegnelsen 
af aftalen afhængig af, at der af Den Europæiske Union blev udarbejdet en køreplan for 
liberalisering af visumbestemmelserne. Den handlingsplan for en gradvis liberalisering af 
visumbestemmelserne, som Kommissionen derpå udarbejdede, forbinder denne plan med de 
lovgivningsmæssige og administrative reformer i Tyrkiet, hvad angår identitetspapirernes 
sikkerhed, samarbejde med Den Europæiske Unions grænsekontrolmyndigheder samt 
beskyttelse af de grundlæggende rettigheder. Handlingsplanen vedtoges af Rådet den 30. 
november 2012. 

Ordførerens holdning

Tilbagetagelsesaftalen ville yde et væsentligt bidrag til at dæmme op for den illegale 
indvandring i Den Europæiske Union gennem tyrkisk område. Samtidig ville den bidrage til 
bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet, især menneskehandel, og markant lette 
presset på Grækenland og dermed hele Den Europæiske Union.

I betragtning af, at Den Europæiske Union er kommet Tyrkiet i møde med en 
visumhandlingsplan, skal Tyrkiet nu overholde sit løfte og omgående undertegne aftalen. 
Tyrkiets nye tilgang med at udsætte ratificeringen af tilbagetagelsesaftalen, indtil den 
Europæiske Union indfører visumlempelser for tyrkiske statsborgere, er ikke acceptabel. Det 
kan ikke være rigtigt, at Tyrkiet instrumentaliserer den illegale massetilvandring gennem 
landets område til Grækenland for at sætte Den Europæiske Union under pres.

Det kan dog generelt konstateres, at Tyrkiet på ingen måde accepterer Den Europæiske 
Unions integritet. Dette viste sig blandt andet mere end klart ved Tyrkiets afvisning af det 
cypriotiske rådsformandskab i andet halvår af 2012. Kandidatlandet krænkede hermed en af 
den institutionelle forhandlingsrammes grundpiller, som hviler på principperne om et seriøst 
samarbejde og gensidig solidaritet. 



PR\925756DA.doc 7/8 PE504.240v01-00

DA

Tyrkiet nægter ligeledes hårdnakket at efterkomme sin forpligtelse over for alle 
medlemsstaterne til at sikre en fuldstændig og ikke-diskriminerende gennemførelse af 
tillægsprotokollen til associeringsaftalen mellem EØF og Tyrkiet. Tyrkiet er stadig ikke parat 
til at anerkende Republikken Cypern som en selvstændig stat. Dermed anerkender Tyrkiet 
heller ikke Den Europæiske Union i sin helhed og integritet. Denne holdning vil fortsat 
blokere tiltrædelsesforhandlingerne.

Kommissionens seneste fremskridtsrapport om Tyrkiet viser tydelige tilbagevendende 
mangler, blandt andet hvad angår menings- og pressefrihed, retsvæsenets uafhængighed og 
religionsfriheden. Tyrkiet fremstår i mellemtiden som det land i verden, der har det højeste 
antal fængslede journalister. Foruden journalister bliver også studenter, fagforeningsfolk og 
repræsentanter for ikke-statslige organisationer arresteret på grund af regeringskritiske 
udtalelser og anklaget og dømt efter antiterrorlovgivningen.  Denne drastiske begrænsning af 
menings- og pressefriheden såvel som andre mangler er i modstrid med de politiske 
københavnkriterier, som Tyrkiet allerede skulle have opfyldt inden påbegyndelsen af 
tiltrædelsesforhandlingerne, men som det indtil nu ikke har opfyldt på et eneste punkt.  Dette 
udgør en alvorlig hindring for en konstruktiv dialog, eftersom københavnkriterierne beskriver 
Den Europæiske Unions samlede grundlæggende værdier.

På baggrund af denne situation hilser ordføreren Kommissionens afgørelse om at knytte 
udarbejdelsen af en handlingsplan for liberalisering af visumbestemmelserne til strenge 
kriterier velkommen. At understrege den kendsgerning, at det drejer sig om en gradvis proces 
med et langsigtet perspektiv, afspejler også det åbne perspektiv, der kendetegner 
tiltrædelsesforhandlingerne. Med visumhandlingsplanen kommer Den Europæiske Union 
Tyrkiet et pænt skridt i møde uden at binde sig til et automatisk forløb.

Ordføreren beklager, at den tyrkiske part til trods for denne indrømmelse fra Den Europæiske 
Unions side fortsat forhaler ratificeringen af tilbagetagelsesaftalen, idet Tyrkiet nu insisterer 
på, at handlingsplanen og dermed lempelsen af visumbestemmelserne først bør omsættes. I 
lyset af de ovenfor beskrevne mangler fra Tyrkiets side finder ordføreren dette nye krav 
uforholdsmæssigt. Det er af afgørende betydning, at Tyrkiet holder sig til de aftaler, der er 
indgået, og med undertegnelsen af tilbagetagelsesaftalen sender Den Europæiske Union et 
positivt signal. Desuden skal de nuværende bilaterale aftaler med samtlige medlemsstater 
gennemføres fuldt ud frem til tilbagetagelsesaftalens ikrafttræden og effektive gennemførelse. 

Ordføreren mener, at samarbejdet med Den Europæiske Union om forvaltning af 
migrationsstrømmene, bekæmpelse af menneskehandel og i forbindelse med grænsekontrol 
bør intensiveres, og at Tyrkiets effektive samarbejde med samtlige medlemsstater i spørgsmål 
inden for politiske områder såsom retsvæsen og indre anliggender skal sikres. Hun opfordrer i 
denne forbindelse den tyrkiske regering til at forelægge Parlamentet den bebudede lovpakke 
om sikring af grænserne i forbindelse med Frontex.

Ordføreren er overbevist om, at ikke kun Den Europæiske Union men også Tyrkiet vil få gavn 
af undertegelsen af tilbagetagelsesaftalen. Aftalen vil i sidste instans bane vej for 
liberalisering af visumbestemmelserne og er en vigtig milepæl i landets tilnærmelse til Den 
Europæiske Union. Tyrkiet vil derudover gennem aftalen kunne nyde godt af finansiel og 
teknisk bistand fra Den Europæiske Union til opbygning af grænsepolitiet og udstyr til 
overvågning af grænserne. Disse kapaciteter vil hjælpe Tyrkiet med at sikre sine grænser til 
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skrøbelige nabostater såsom Syrien, Iran og Irak. 

På baggrund af disse overvejelser anbefaler ordføreren Europa-Parlamentet at give sit 
samtykke til aftalen mellem Den Europæiske Union og Tyrkiet om tilbagetagelse af personer 
uden opholdstilladelse. Ordføreren forventer, at også Rådet tager klart stilling over for 
Tyrkiet, og pålægger Tyrkiet omgående at undertegne aftalen uden yderligere forsinkelser 
gennem stadig flere tillægskrav.


