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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden 
takaisinottamista koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin ja Turkin 
tasavallan välillä
(COM(2012)0239 – C7-0000/2013 – 2012/0122(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston päätökseksi (COM(2012)0239),

– ottaa huomioon luonnoksen luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden 
takaisinottamista koskevasta sopimuksesta Euroopan unionin ja Turkin tasavallan välillä,

– ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 79 artiklan 
3 kohdan sekä 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan v alakohdan 
mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C7-0000/2013),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 81 artiklan ja 90 artiklan 7 kohdan,

– ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan suosituksen 
sekä ulkoasiainvaliokunnan lausunnon (A7-0000/2013),

1. antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

2. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden ja Turkin tasavallan hallituksille ja parlamenteille.
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PERUSTELUT

Taustaa

Turkin kautta Kreikkaan johtava maantie on tällä hetkellä eri puolilta maailmaa tulevien 
maahanmuuttajien ja pakolaisten eniten käyttämä reitti Euroopan unioniin. Turkki on näin 
ollen Euroopan unioniin kohdistuvan laittoman maahanmuuton tärkein kauttakulkumaa. Jotta 
laittomasti Euroopan unioniin tulleet maahanmuuttajat voidaan palauttaa, Euroopan unioni ja 
Turkki olivat sopineet marraskuussa 2002 takaisinottosopimusta koskevien neuvottelujen 
aloittamisesta. Sopimuksella osapuolet sitoutuvat kansalaistensa sekä tarvittaessa kolmansien 
maiden oleskeluluvattomien kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden takaisinottoon. 
Samalla vahvistetaan takaisinoton menetelmiä koskevat ja tekniset perusteet. 

Ensimmäinen neuvottelukierros käytiin toukokuussa 2005. Neuvottelut saatiin päätökseen 
14. tammikuuta 2011. Oikeus- ja sisäasioiden neuvosto hyväksyi neuvotteluiden 
lopputuloksen 24. helmikuuta 2011. Euroopan komissio antoi neuvostolle ehdotuksen 
sopimuksen tekemisestä ja allekirjoittamisesta. Neuvosto antoi komissiolle näin ollen 
valtuudet allekirjoittaa sopimuksen Euroopan unionin puolesta. Euroopan parlamenttia on 
kuultava virallisesti sopimuksen tekemisestä SEUT-sopimuksen 218 artiklan 6 kohdan 
a alakohdan mukaisesti.

Myös Turkki on toistaiseksi ainoastaan parafoinut sopimuksen, koska maa asetti yllättäen 
sopimuksen allekirjoittamisen ehdoksi sen, että Euroopan unionin laatii etenemissuunnitelman 
viisumivapauden toteuttamiseksi. Komission laatimassa toimintasuunnitelmassa asteittaisen 
viisumivapauden toteuttamiseksi viisumivapaus liitetään Turkissa tehtäviin 
lainsäädännöllisiin ja hallinnollisiin uudistuksiin, jotka koskevat henkilöllisyystodistusten 
luotettavuutta, yhteistyötä Euroopan unionin rajavalvontaviranomaisten kanssa ja 
perusoikeuksien kunnioittamista. Neuvosto hyväksyi toimintasuunnitelman 30. marraskuuta 
2012.

Esittelijän kanta

Takaisinottosopimus tehostaisi merkittävästi Turkin alueen kautta Euroopan unioniin 
kohdistuvan laittoman maahanmuuton ehkäisemistä. Se edistäisi samalla rajat ylittävän 
rikollisuuden ja erityisesti ihmiskaupan torjumista sekä helpottaisi huomattavasti Kreikan ja 
koko Euroopan unionin tilannetta.

Koska Euroopan unioni on vastannut Turkin vaatimukseen viisumivapautta koskevalla 
toimintasuunnitelmalla, Turkin on nyt pidettävä lupauksensa ja allekirjoitettava sopimus 
viipymättä. Maan uusi kanta, jonka mukaan se lykkää takaisinottosopimuksen ratifiointia niin 
kauan, että Euroopan unioni toteuttaa konkreettisia viisumihelpotuksia Turkin kansalaisille, ei 
ole hyväksyttävä. Ei voida hyväksyä sitä, että Turkki mahdollistaa laittoman massamuuton 
Kreikkaan oman alueensa kautta painostaakseen Euroopan unionia.

Voidaankin todeta, että Turkki ei hyväksy Euroopan unionin eheyttä millään tavoin. Tämä 
näkyi selvästi muun muassa siinä, että Turkki kieltäytyi hyväksymästä Kyproksen 
puheenjohtajuutta vuoden 2012 toisella vuosipuoliskolla. Tässä ehdokasvaltio rikkoi 
toimielimien neuvottelukehyksen perustaa, joka pohjautuu vilpittömään yhteistyöhön ja 
molemminpuoliseen solidaarisuuteen. 
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Turkki kieltäytyy yhtä sitkeästi noudattamasta velvoitettaan soveltaa kaikilta osin ja 
syrjimättömällä tavalla EY–Turkki-assosiaatiosopimuksen lisäpöytäkirjan määräyksiä. Turkki 
ei ole edelleenkään valmis tunnustamaan Kyproksen tasavaltaa itsenäiseksi valtioksi. Näin 
ollen se ei tunnusta myöskään Euroopan unionia eheänä kokonaisuutena. Tämä kanta estää 
edelleen liittymisneuvottelujen etenemisen.

Viimeisimmässä Turkkia koskevassa komission edistymiskertomuksessa havaitaan edelleen 
selkeitä puutteita muun muassa sanan- ja lehdistönvapaudessa, oikeuslaitoksen 
riippumattomuudessa ja uskonnonvapaudessa. Maailmanlaajuisessa vertailussa Turkki on 
maa, jossa on eniten pidätettyjä toimittajia. Heidän lisäkseen myös opiskelijoita, 
ammattiyhdistysten jäseniä ja kansalaisjärjestöjen edustajia pidätetään hallitusta arvostelevien 
lausuntojen takia, ja heidät asetetaan syytteeseen ja tuomitaan terrorismin vastaisen lain 
perusteella. Sanan- ja lehdistönvapauden huomattava rajoittaminen rikkoo muiden puutteiden 
tavoin Kööpenhaminassa vahvistettuja poliittisia arviointiperusteita, jotka Turkin olisi pitänyt 
täyttää jo ennen liittymisneuvottelujen aloittamista, mutta joista se ei täytä vielä yhtäkään. 
Tämä estää Euroopan unionin kanssa käytävän rakentavan vuoropuhelun, koska 
Kööpenhaminan arviointiperusteissa kuvataan Euroopan unionin olennaiset arvot.

Tästä syystä esittelijä pitää myönteisenä komission päätöstä liittää viisumivapautta koskevan 
toimintasuunnitelman laatiminen tiukkoihin ehtoihin. Sen tosiasian painottaminen, että 
kyseessä on ”vähittäinen prosessi”, joka etenee ”pitkällä aikavälillä”, vastaa myös 
liittymisneuvottelujen avoimen näkökulman henkeä. Viisumivapautta koskevalla 
toimintasuunnitelmalla Euroopan unioni tulee merkittävästi Turkkia vastaan ilman, että se 
hyväksyy automaattisen etenemisen.

Esittelijä pitää valitettavana, että Turkki viivyttää tästä Euroopan unionin myönnytyksestä 
huolimatta takaisinottosopimuksen ratifiointia vaatimalla, että toimintasuunnitelma ja 
viisumihelpotukset on pantava ensin täytäntöön. Edellä kuvattujen Turkkia koskevien 
puutteiden takia esittelijä pitää tätä uutta vaatimusta suhteettomana. On välttämätöntä, että 
Turkki pitää kiinni tehdyistä sopimuksista ja antaa Euroopan unionille myönteisen merkin 
allekirjoittamalla takaisinottosopimuksen. Sen lisäksi takaisinottosopimuksen voimaantuloon 
ja täytäntöönpanoon saakka on sovellettava täysimääräisesti kaikkia jäsenvaltioita koskevia 
nykyisiä kahdenvälisiä sopimuksia. 

Esittelijä katsoo, että yhteistyö Euroopan unionin kanssa muuttovirtojen hallinnassa, 
ihmiskaupan torjumisessa ja rajavalvonnassa tehostuu, ja että on taattava Turkin tehokas 
yhteistyö kaikkien jäsenvaltioiden kanssa oikeus- ja sisäasioissa. Tässä yhteydessä Turkin 
hallitusta kehotetaan toimittamaan parlamentille Frontexin kanssa suoritettavaa rajavalvontaa 
koskeva lainsäädäntöpaketti.

Esittelijä on vakuuttunut siitä, että Euroopan unionin lisäksi myös Turkki hyötyy 
takaisinottosopimuksen allekirjoittamisesta. Sopimus tasoittaa viime kädessä tietä 
viisumivapaudelle ja on tärkeä virstanpylväs maan lähentymisessä Euroopan unioniin. Lisäksi 
Turkki hyötyy sopimuksen ansiosta Euroopan unionin taloudellisesta ja teknisestä tuesta 
rajapoliisin kehittämisessä ja rajavalvonnan varustamisessa. Nämä valmiudet auttavat Turkkia 
turvaamaan rajansa epävakaiden naapurivaltioiden, kuten Syyrian, Iranin ja Irakin kanssa. 
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Näiden pohdintojen perusteella esittelijä suosittelee Euroopan parlamenttia hyväksymään 
Euroopan unionin ja Turkin välisen sopimuksen luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden 
takaisinottamisesta. Esittelijä odottaa, että myös neuvosto esittää selkeän kantansa Turkista ja 
kehottaa Turkkia allekirjoittamaan sopimuksen viipymättä ilman uusien lisävaatimusten 
aiheuttamia viivästyksiä.


