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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Türgi Vabariigi vahelise 
riigis ebaseaduslikult elavate isikute tagasivõtulepingu sõlmimise kohta
(COM(2012)0239 – C7-0000/2013 – 2012/0122(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus (COM(2012)0239),

– võttes arvesse Euroopa Liidu ja Türgi Vabariigi vahelise riigis ebaseaduslikult elavate 
isikute tagasivõtulepingu eelnõu,

– võttes arvesse taotlust nõusoleku saamiseks, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 79 lõikele 3 ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti a alapunktile 
v (C7-0000/2013),

– võttes arvesse kodukorra artiklit 81 ja artikli 90 lõiget 7,

– võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni soovitust ning 
väliskomisjoni arvamust (A7-0000/2013),

1. annab nõusoleku lepingu sõlmimiseks;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, 
komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Türgi Vabariigi valitsusele 
ja parlamendile.
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SELETUSKIRI

Taustteave

Maismaatee Türgist Kreekasse on praegu kogu maailma rändajate ja põgenike seas enim 
kasutatud marsruut teel Euroopa Liitu. Türgi on seega peamine transiidiriik, mille kaudu 
toimub ebaseaduslik ränne Euroopa Liitu. Selleks, et võimaldada ebaseaduslikult Euroopa 
Liitu sisenenud rändajate tagasisaatmist, leppisid Euroopa Liit ja Türgi 2002. aasta novembris 
kokku tagasivõtulepingu läbirääkimiste alustamises. See leping kohustab lepinguosalisi võtma 
tagasi oma kodanikke ning vajaduse korral ka ilma elamisloata kolmandate riikide kodanikke 
ja kodakondsuseta isikuid. Ühtlasi määratakse kindlaks tagasivõtmise menetluslikud ja 
tehnilised kriteeriumid. 

Esimene läbirääkimisvoor leidis aset 2005. aasta mais. Läbirääkimised lõppesid 2011. aasta 
14. jaanuaril. 24. veebruaril 2011 kiitis justiits- ja siseministrite nõukogu läbirääkimiste 
tulemused heaks. Seejärel esitas Euroopa Komisjon nõukogule lepingu sõlmimise ja 
allkirjastamise ettepaneku. Nõukogu andis komisjonile volituse leping Euroopa Liidu nimel 
allkirjastada. Vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 218 lõike 6 punktile a on 
lepingu sõlmimiseks vaja Euroopa Parlamendi nõusolekut. 

Ka Türgi on lepingu seni üksnes parafeerinud, sest ootamatult tegi Türgi pool lepingu 
allkirjastamise sõltuvaks Euroopa Liidu viisanõude kaotamise tegevuskava väljatöötamisest. 
Pärast seda komisjoni poolt välja töötatud tegevuskavaga muudetakse viisanõude järk-
järguline kaotamine sõltuvaks Türgi õiguslikest ja halduslikest reformidest, mis on seotud 
isikuttõendavate dokumentide turvalisuse, Euroopa Liidu piirivalvega tehtava koostöö ning 
põhiõiguste kaitsega. 30. novembril 2012 võttis nõukogu tegevuskava vastu. 

Raportööri seisukoht

Tagasivõtuleping pidurdaks oluliselt Türgi territooriumi kaudu Euroopa Liitu saabuvat 
ebaseaduslikku sisserännet. Samal ajal toetaks see võitlust piiriülese kuritegevuse ja eelkõige 
inimkaubandusega ning kergendaks märgatavalt Kreeka ja seega kogu Euroopa Liidu 
olukorda.

Kuna Euroopa Liit tuli Türgile viisa tegevuskava koostades vastu, tuleb nüüd Türgil oma sõna 
pidamiseks leping viivitamatult allkirjastada. Riigi uus seisukoht lükata tagasivõtulepingu 
ratifitseerimist nii kaua edasi, kuni Euroopa Liit Türgi kodanikele konkreetsed tingimused 
viisarežiimi lihtsustamiseks kehtestab, ei ole vastuvõetav. Me ei saa lubada, et Türgi kasutab 
oma territooriumi kaudu toimuvat ebaseaduslikku massilist sisserännet Kreekasse Euroopa 
Liidu survestamiseks.

Samuti tuleb nentida, et Türgi ei austa mitte mingil moel Euroopa Liidu terviklikkust. Seda 
näitas muuhulgas enam kui selgelt Türgi vastuseis Küprose eesistujariigi staatusele 2012. 
aasta teises p o o l e s .  Sellega kahjustas kandidaatriik üht institutsioonilise 
läbirääkimisraamistiku olulist alustala, mis põhineb tõsiseltvõetava koostöö ja vastastikuse 
solidaarsuse põhimõtetel. 

Sama kindlalt keeldub Türgi täitmast oma kohustust rakendada täielikult ja kõigi 
liikmesriikide suhtes mittediskrimineerival viisil EMÜ ja Türgi vahelise assotsieerimislepingu 
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lisaprotokolli. Türgi ei ole endiselt valmis Küprose Vabariiki iseseisva riigina tunnustama. 
Seega ei tunnusta ta ka Euroopa Liitu ja selle terviklikkust. Niisugune hoiak takistab 
ühinemisläbirääkimisi ka edaspidi.

Komisjoni koostatud viimases Türgi eduaruandes on taas näha ilmselgeid puudujääke, 
muuhulgas arvamus- ja ajakirjandusvabaduse, kohtusüsteemi sõltumatuse ja usuvabaduse 
valdkonnas. Ülemaailmses võrdluses on Türgist vahepeal saanud riik, kus on kõige suurem 
arv vangistatud ajakirjanikke. Lisaks neile vahistatakse ning süüdistatakse ja mõistetakse 
terrorismivastase seaduse alusel valitsust kritiseerivate sõnavõttude eest süüdi üliõpilasi, 
ametiühinguliikmeid ja valitsusväliste organisatsioonide esindajaid. Selline ulatuslik arvamus-
ja ajakirjandusvabaduse piiramine läheb sarnaselt teiste puudujääkidega vastuollu 
Kopenhaageni poliitiliste ühinemiskriteeriumitega, mida oleks Türgi pidanud täitma juba enne 
ühinemisläbirääkimiste alustamist, kuid millest ei ole ta tänaseni täitnud mitte ühtegi punkti. 
Kuna Kopenhaageni kriteeriumid kirjeldavad Euroopa Liidu põhiväärtusi, takistatakse sellega 
konstruktiivset kahekõnet Euroopa Liiduga.

Olukorda arvestades väljendab raportöör heameelt komisjoni otsuse üle siduda viisanõude 
kaotamise tegevuskava väljatöötamine rangete kriteeriumitega. Asjaolu rõhutamine, et 
tegemist on järk-järgulise protsessiga pikaajalises perspektiivis, on vastavuses 
ühinemisläbirääkimisi iseloomustava perspektiiviga. Viisa tegevuskavaga tuleb Euroopa Liit 
Türgile oluliselt vastu ega reageeri automaatselt.

Raportöör peab kahetsusväärseks, et vaatamata sellisele Euroopa Liidu vastutulekule viivitab 
Türgi pool endiselt tagasivõtulepingu ratifitseerimisega, nõudes nüüd esmalt tegevuskava ja 
seega ka viisarežiimi lihtsustamise rakendamist. Arvestades kirjeldatud puudujääke Türgi 
arengus, peab raportöör seda uut nõuet ebaproportsionaalseks. On vältimatu, et Türgi peaks 
sõlmitud kokkulepetest kinni ja saadaks tagasivõtulepingu allkirjastamisega Euroopa Liidule 
positiivse signaali. Lisaks tuleb kuni tagasivõtulepingu jõustumise ja tõhusa rakendumiseni 
kõigi liikmesriikide suhtes täielikult täita kehtivaid kahepoolseid lepinguid. 

Raportöör leiab, et tuleks tõhustada Euroopa Liiduga tehtavat koostööd rändevoogude 
juhtimise, inimkaubandusevastase võitluse ja piirivalve alal ning tagada justiits- ja 
sisepoliitika valdkondades Türgi tõhus koostöö kõigi liikmesriikidega. Sellega seoses kutsub 
ta Türgi valitsust üles esitama kavandatud Frontexiga seotud piiride turvalisust käsitlev 
õigusaktide pakett parlamendile.

Raportöör on veendunud, et tagasivõtulepingu allkirjastamine ei tule kasuks mitte ainult 
Euroopa Liidule, vaid ka Türgile endale. Leping sillutab teed viisanõude kaotamisele ja on 
tähtis verstapost Türgi lähenemisel Euroopa Liidule. Lisaks saab Türgi lepingu kaudu kasu 
piirivalve arendamiseks ja piirivalve jälgimisseadmete jaoks antava Euroopa Liidu rahalise ja 
tehnilise toe näol. Need vahendid aitavad Türgil oma piire ebakindlate naaberriikidega, 
näiteks Süüria, Iraani ja Iraagiga, kindlamaks muuta. 

Arvestades eelnenud kaalutlusi, soovitab raportöör Euroopa Parlamendil Euroopa Liidu ja 
Türgi vaheline ebaseaduslikult riigis elavate isikute tagasivõtmise leping heaks kiita. 
Raportöör loodab, et ka nõukogu võtab Türgi suhtes kindla seisukoha ja Türgi pool lõpetab 
edasiste lisanõudmiste esitamise ja allkirjastab lepingu viivitamata.


