
PR\925756EL.doc PE504.240v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

2012/0122(NLE)

19.4.2013

***
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ
σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της 
συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της 
Τουρκίας για την επανεισδοχή προσώπων που διαμένουν χωρίς άδεια 
(COM(2012)0239 – C7 0000/2013 – 2012/0122(NLE))

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Εισηγήτρια: Renate Sommer



PE504.240v01-00 2/8 PR\925756EL.doc

EL

PR_NLE-AP_art90

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας 
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Τουρκίας για την
επανεισδοχή προσώπων που διαμένουν χωρίς άδεια 
(COM(2012)0239 – C7-0000/2013 – 2012/0122(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (COM(2012)0239)

– έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 
Δημοκρατίας της Τουρκίας για την επανεισδοχή προσώπων που διαμένουν χωρίς άδεια,

– έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 
79, παράγραφος 3, και 218, παράγραφος 6,  δεύτερο εδάφιο, στοιχείο α)  και v) της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C7-0000/2013),

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 81 και 90, παράγραφος 7, του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων  και τη γνώμη της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων 
(A7-0000/2013),

1. εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και 
της Δημοκρατίας της Τουρκίας.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ιστορικό

Η χερσαία οδός μέσω της Τουρκίας προς την Ελλάδα αποτελεί προς το παρόν τη διαδρομή 
που ακολουθείται συχνότερα από μετανάστες και πρόσφυγες από όλο τον κόσμο για να 
φτάσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Τουρκία συνιστά συνεπώς την κύρια χώρα 
διαμετακόμισης για την παράνομη μετανάστευση στην  Ευρωπαϊκή Ένωση. Προκειμένου να 
διευκολυνθεί η επιστροφή των μεταναστών που έχουν εισέλθει παράνομα στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τουρκία συμφώνησαν να ξεκινήσουν  διαπραγματεύσεις 
σχετικά με συμφωνία επανεισδοχής. Με  τη συμφωνία αυτή, τα συμβαλλόμενα μέρη θα 
υποχρεούνται να μεριμνούν για την επανεισδοχή των υπηκόων τους  καθώς και ενδεχομένως 
υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν χωρίς άδεια και ανιθαγενών. Ταυτόχρονα, 
καθορίζονται διαδικαστικά και τεχνικά κριτήρια για την επανεισδοχή. 

Ο πρώτος γύρος των διαπραγματεύσεων πραγματοποιήθηκε τον Μάιο 2005. Στις 14 
Ιανουαρίου 2011, οι διαπραγματεύσεις ολοκληρώθηκαν. Τα αποτελέσματα των 
διαπραγματεύσεων εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
στις 24 Φεβρουαρίου 2011.  Κατόπιν η Επιτροπή υπέβαλε στο Συμβούλιο πρόταση για τη 
σύναψη και υπογραφή της συμφωνίας. Στη συνέχεια το Συμβούλιο ανέθεσε στην Επιτροπή 
την εντολή να υπογράψει τη συμφωνία εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με 
το άρθρο 218, παράγραφος 6, στοιχείο α) της ΣΛΕΕ απαιτείται για τη σύναψη της συμφωνίας 
η έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Η Τουρκία επίσης έχει απλώς ως τώρα μονογραφήσει τη συμφωνία, διότι η τουρκική πλευρά 
αποφάσισε ξαφνικά να θέσει ως προϋπόθεση για την υπογραφή της συμφωνίας την εκπόνηση 
χάρτη πορείας  για την ελευθέρωση των θεωρήσεων εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 
σχέδιο δράσης  για τη σταδιακή ελευθέρωση των θεωρήσεων που καταρτίσθηκε στη συνέχεια 
από την Επιτροπή συνδέει την ελευθέρωση των θεωρήσεων με νομοθετικές και διοικητικές 
μεταρρυθμίσεις στην Τουρκία σχετικά με την ασφάλεια των εγγράφων ταυτότητας, τη 
συνεργασία με τις συνοριακές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και το σεβασμό των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων. Το σχέδιο δράσης εγκρίθηκε  από το Συμβούλιο στις 30 
Νοεμβρίου 2012. 

Η θέση της εισηγήτριας

Η συμφωνία επανεισδοχής θα συμβάλλει σημαντικά στην αναχαίτιση της παράνομης 
μετανάστευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του εδάφους της Τουρκίας. Ταυτόχρονα θα 
συμβάλλει στην καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος, ιδίως της εμπορίας 
ανθρώπων, και θα μετριάσει σημαντικά την πίεση που ασκείται στην Ελλάδα και συνεπώς σε 
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ανταποκρίθηκε στο αίτημα της Τουρκίας καταρτίζοντας 
σχέδιο δράσης στον τομέα των θεωρήσεων, πρέπει πλέον η Τουρκία να τηρήσει τις 
δεσμεύσεις της και να υπογράψει χωρίς καθυστέρηση τη συμφωνία. Η νέα στάση της χώρας,
δηλαδή η καθυστέρηση της κύρωσης της συμφωνίας επανεισδοχής έως ότου θεσπίσει η 
Ευρωπαϊκή Ένωση συγκεκριμένες διευκολύνσεις στον τομέα των θεωρήσεων για τούρκους 
υπηκόους δεν είναι αποδεκτή. Δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιεί η Τουρκία τη παράνομη 
μαζική μετανάστευση μέσω του εδάφους της προς την Ελλάδα για να ασκεί πιέσεις στην 
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Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Εξάλλου πρέπει να διαπιστωθεί γενικότερα ότι η Τουρκία δεν αποδέχεται με κανένα τρόπο 
την ακεραιότητα της Ευρωπαϊκή ΄Ενωσης. Τούτο αποδείχθηκε μεταξύ άλλων σαφέστατα με 
την αρνητική στάση της Τουρκίας έναντι της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου στο 
δεύτερο εξάμηνο του 2012. Με τη στάση της αυτή, η υποψήφια χώρα παραβίασε έναν βασικό 
πυλώνα του θεσμικού διαπραγματευτικού πλαισίου το οποίο βασίζεται στις θεμελιώδεις 
αρχές της ειλικρινούς συνεργασίας και της αμοιβαίας αλληλεγγύης. 

Με ανάλογη επιμονή αρνείται η Τουρκία να ανταποκριθεί στην υποχρέωσή της να εφαρμόσει 
πλήρως και χωρίς διακρίσεις έναντι όλων των κρατών μελών το πρόσθετο πρωτόκολλο στη 
συμφωνία σύνδεσης ΕΟΚ-Τουρκίας.  Η Τουρκία εξακολουθεί να μην προτίθεται να 
αναγνωρίσει τη Δημοκρατία της Κύπρου ως ανεξάρτητο κράτος. Ωστόσο, με τον τρόπο αυτό 
δεν αναγνωρίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς το σύνολό της και την ακεραιότητά της. Η 
στάση αυτή θα εξακολουθήσει να συνιστά εμπόδιο στις διαπραγματεύσεις προσχώρησης. 

Η πρόσφατη έκθεση προόδου της Επιτροπής για την Τουρκία καταδεικνύει σαφείς και 
επανειλημμένες παραλείψεις, μεταξύ άλλων στους τομείς της ελευθερίας έκφρασης και 
ελευθερίας του τύπου, της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και της ελευθερίας θρησκεύματος.  
Τώρα πλέον η Τουρκία συνιστά τη χώρα με το μεγαλύτερο αριθμό φυλακισμένων 
δημοσιογράφων σε όλο τον κόσμο. Παράλληλα συλλαμβάνονται επίσης φοιτητές, 
συνδικαλιστές και εκπρόσωποι μη κυβερνητικών οργανώσεων λόγω των επικρίσεών τους για 
τη κυβέρνηση και κατηγορούνται και καταδικάζονται με βάση την αντιτρομοκρατική 
νομοθεσία. Ο μαζικός αυτός περιορισμός της ελευθερίας έκφρασης και της ελευθερίας του 
τύπου, παράλληλα με άλλες παραλείψεις, αντιβαίνει στα πολιτικά κριτήρια της Κοπεγχάγης 
για την προ-ενταξιακή διαδικασία, που θα έπρεπε ήδη να πληροί η Τουρκία πριν από την 
έναρξη των διαπραγματεύσεων για την ένταξη, αλλά τις οποίες εξακολουθεί έως σήμερα να 
μην τηρεί σε κανένα σημείο. Με τον τρόπο αυτό παρεμποδίζεται ο  εποικοδομητικός 
διάλογος με την Ευρωπαϊκή Ένωση δεδομένου ότι τα κριτήρια της Κοπεγχάγης περιγράφουν 
τις θεμελιώδεις αξίες στις οποίες βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ενόψει της κατάστασης αυτής, η εισηγήτρια επιδοκιμάζει την απόφαση της Επιτροπής να 
θέσει αυστηρά κριτήρια για την κατάρτιση ενός σχεδίου δράσης για την ελευθέρωση των 
θεωρήσεων. Η έμφαση που δίδεται στο γεγονός ότι τούτο συνιστά "σταδιακή διαδικασία" με 
"μακροπρόθεσμη προοπτική", ανταποκρίνεται επίσης στο πνεύμα της ανοικτής προοπτικής 
των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Το σχέδιο δράσης για τις θεωρήσεις αποτελεί σημαντική 
κίνηση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Τουρκία χωρίς να συνεπάγεται έναν 
αυτόματο μηχανισμό. 

Η εισηγήτρια αποδοκιμάζει το γεγονός ότι, παρά αυτή τη παραχώρηση εκ μέρους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η τουρκική πλευρά εξακολουθεί να καθυστερεί την κύρωση της 
συμφωνίας επανεισδοχής επιμένοντας ότι πρέπει καταρχήν να εφαρμοσθεί το σχέδιο δράσης 
και συνεπώς τα μέτρα για τη διευκόλυνση των θεωρήσεων. Ενόψει των παραλείψεων της 
Τουρκίας που έχουν προαναφερθεί, η εισηγήτρια θεωρεί δυσανάλογη αυτή τη νέα απαίτηση. 
Είναι απαραίτητο να τηρήσει η Τουρκία τις συμφωνίες που έχουν επιτευχθεί και να 
αποστείλει θετικό μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπογράφοντας τη συμφωνία 
επανεισδοχής. Επιπλέον, πρέπει να εφαρμοσθούν χωρίς κανένα περιορισμό οι υφιστάμενες 
διμερείς συμφωνίες που έχουν υπογραφεί με κράτη μέλη πριν από την έναρξη ισχύος και την 
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εφαρμογή της συμφωνίας επανεισδοχής. 

Η εισηγήτρια πιστεύει ότι η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την αντιμετώπιση των 
μεταναστευτικών ροών, την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και τους συνοριακούς 
ελέγχους πρέπει να εντατικοποιηθεί και πρέπει να διασφαλισθεί αποτελεσματική συνεργασία 
μεταξύ Τουρκίας και όλων των κρατών μελών στα ζητήματα πολιτικής για τη δικαιοσύνη και 
τις εσωτερικές υποθέσεις. Στο πλαίσιο αυτό καλεί την τουρκική κυβέρνηση να υποβάλει στο 
Κοινοβούλιο τη δέσμη νομοθετικών μέτρων που έχει εξαγγελθεί για την ασφάλεια των 
συνόρων στο πλαίσιο του Frontex.

Η εισηγήτρια είναι πεπεισμένη ότι από την υπογραφή της συμφωνίας επανεισδοχής δεν θα 
ωφεληθεί μόνον η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και η Τουρκία. Η συμφωνία θα ανοίξει τελικά 
τον δρόμο για την ελευθέρωση των θεωρήσεων και συνιστά σημαντικό ορόσημο για την 
προσέγγιση της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πέραν τούτου, η Τουρκία θα επωφεληθεί 
από τη χρηματοοικονομική και τεχνική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της 
συμφωνίας για την ανάπτυξη της συνοριακής της αστυνομίας και τον εξοπλισμό για την 
εποπτεία των συνόρων. Τα μέσα αυτά θα βοηθήσουν την Τουρκία να διασφαλίσει τα σύνορά 
της με εύθραυστα γειτονικά κράτη, όπως η Συρία, το Ιράν και το Ιράκ. 

Λαμβάνοντας υπόψη τους προβληματισμούς αυτούς, η εισηγήτρια συνιστά στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να εγκρίνει τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας για 
την επανεισδοχή προσώπων που διαμένουν χωρίς άδεια. Η εισηγήτρια αναμένει  ότι το 
Συμβούλιο θα λάβει σαφή θέση έναντι της Τουρκίας, και καλεί την τουρκική πλευρά να 
υπογράψει πάραυτα τη συμφωνία χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις και νέες πρόσθετες 
απαιτήσεις. 


