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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Közösség és a Török Köztársaság közötti, a jogellenesen tartózkodó 
személyek visszafogadásáról szóló megállapodás aláírásáról szóló tanácsi határozatra 
irányuló javaslatról
(COM(2012)0239 – C7-0000/2013 – 2012/0122(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a tanácsi határozatra irányuló javaslatra (COM(2012)0239),

– tekintettel az Európai Unió és a Török Köztársaság közötti, a jogellenesen tartózkodó 
személyek visszafogadásáról szóló megállapodástervezetre,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 79. cikkének (3) bekezdésével és 
218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjának v. alpontjával összhangban a 
Tanács által benyújtott, egyetértésre irányuló kérelemre (C7–0000/2013),

– tekintettel eljárási szabályzata 81. cikkére és 90. cikkének (7) bekezdésére,

– tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság ajánlására és a Külügyi 
Bizottság véleményére (A7-0000/2013),

1. egyetért a megállapodás megkötésével;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a tagállamok, illetve a Török Köztársaság kormányának és parlamentjének.
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INDOKOLÁS

Előzmények

A Törökország és Görögország közötti szárazföldi útvonalat használják jelenleg a 
leggyakrabban azok a migránsok és menekültek, akik a világ minden tájáról az Európai 
Unióba utaznak. Ezáltal Törökország az Európai Unióba tartó illegális bevándorlás fő 
tranzitországává vált. Annak érdekében, hogy az Európai Unióba illegálisan belépett 
migránsok visszatéríthetők legyenek, az Európai Unió és Törökország 2002 novemberében 
úgy határozott, hogy tárgyalásokat kezd egy visszafogadási megállapodásról. E megállapodás 
értelmében a szerződő felek kötelesek visszafogadni saját állampolgáraikat, valamint a 
tartózkodási engedéllyel nem rendelkező harmadik országbeli állampolgárokat, illetve a 
hontalan személyeket; a megállapodás a visszafogadás eljárási és technikai kritériumairól is 
rendelkezik. 

A tárgyalások első köre 2005 májusában volt, a befejezésre pedig 2011. január 14-én került 
sor. A tárgyalások eredményét a Bel- és Igazságügyi Tanács hagyta jóvá 2011. február 24-i 
ülésén. Majd a Bizottság javaslatot nyújtott be a Tanácshoz a megállapodás megkötéséről és 
aláírásáról. A Tanács ezt követően felhatalmazta a Bizottságot, hogy az Európai Unió 
nevében írja alá a megállapodást. A megállapodás megkötéséhez az EUMSZ 218. cikke (6) 
bekezdése a) pontjának értelmében az Európai Parlament egyetértésére van szükség. 

Törökország egyelőre csak parafálta a megállapodást, mivel a török oldal hirtelen úgy döntött, 
hogy az Európai Unióval kötendő megállapodás aláírását egy vízumliberalizációra vonatkozó 
ütemterv kidolgozásának feltételéhez köti. A Bizottság által ezt követően kidolgozott, 
fokozatos vízumliberációra vonatkozó cselekvési terv a vízumliberációt a személyazonosító 
okmányok biztonságával, az Európai Unió határőrségével való együttműködéssel és az 
alapvető jogok megóvására irányuló fellépéssel kapcsolatos jogalkotási és igazgatási 
reformok törökországi megvalósításához köti. A cselekvési tervet a Tanács 2012. november 
30-án jóváhagyta. 

Az előadó álláspontja 

A visszafogadási megállapodás jelentősen hozzájárulna az Európai Unióba a török területeken 
keresztül történő illegális bevándorlás visszaszorításához. Ugyanakkor segítené a határokon 
átnyúló bűnözés, különösen az embercsempészet elleni küzdelmet és csökkentené a 
Görögországra, következésképp az Európai Unió egészére nehezedő nyomást.

Szem előtt tartva, hogy az Európai Unió Törökország óhajaira a vízumra vonatkozó 
cselekvési terv kidolgozásával válaszolt, most Törökországon a sor, hogy betartsa ígéretét és 
haladéktalanul aláírja a megállapodást. A Törökország által felvett új álláspont – amely 
szerint a visszafogadási megállapodás megerősítését addig késleltetik, amíg az Európai Unió 
nem vezet be gyakorlati vízumkönnyítési intézkedéseket – nem elfogadható. Törökország 
nem használhatja a területéről Görögországba irányuló tömeges illegális migrációt arra, hogy 
nyomást fejtsen ki az Európai Unióra.

Mindazonáltal az is egyértelmű, hogy Törökország általánosságban nem fogadja el az Európai 
Unió integritását. Ez felettébb láthatóvá vált, amikor Törökország elutasított mindennemű 
tárgyalást a Tanács ciprusi elnökségével 2012 második felében. Ezzel a hozzáállásával 
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Törökország tagjelölt országként megszegte az őszinte együttműködésen és a kölcsönös 
szolidaritáson alapuló intézményes tárgyalási keret alappillérjében foglalt szabályokat. 

Törökország hasonlóképpen hajthatatlanul elutasítja az EGK–Törökország társulási 
megállapodáshoz fűzött kiegészítő jegyzőkönyv valamennyi tagállam tekintetében történő 
hiánytalan és megkülönböztetésmentes végrehajtására vonatkozó kötelezettségvállalásának 
teljesítését. Törökország továbbra sem kész a Ciprusi Köztársaságot független államként 
elismerni. Azonban ez azt is jelenti, hogy nem ismeri el az Európai Unió egészét és 
integritását. Ez a hozzáállás továbbra is a csatlakozási tárgyalások beszüntetését vonja 
magával.

A Törökország által elért eredményekről szóló legutóbbi bizottsági jelentés egyértelmű és 
visszatérő hiányosságokat sorol fel, többek között a véleménynyilvánítás szabadságára és a 
sajtószabadságra, a bíróság függetlenségére és a vallásszabadságra vonatkozóan. Jelenleg 
világviszonylatban Törökországban található a legtöbb bebörtönzött újságíró. Továbbá 
újságírókat, diákokat, szakszervezeti tagokat és nem kormányzati szervezetek képviselőit 
tartóztatják le a kormányról tett kritikus hangvételű kijelentéseik miatt, és büntetőeljárás alá 
vonásuk és elítélésük a terrorizmusellenes jogszabályok alapján történik. Egyéb hiányosságok 
mellett a véleménynyilvánítási és sajtószabadság e mindent elsöprő korlátozása sérti az 
előcsatlakozási folyamat koppenhágai politikai kritériumait. Törökországnak már a 
csatlakozási tárgyalások megkezdése előtt meg kellett volna felelnie ezeknek a 
kritériumoknak, de a mai napig nem teljesíti egyiket sem. Ez komolyan akadályoz mindenféle 
konstruktív párbeszédet az Európai Unióval, minthogy a koppenhágai kritériumok foglalják 
össze azokat az alapvető értékeket, amelyeken az Európai Unió alapul.

Minderre tekintettel az előadó üdvözli a Bizottság döntését, aminek értelmében a 
vízumliberalizációra vonatkozó cselekvési terv kidolgozását szigorú feltételekhez köti. A 
hangsúlyt arra fekteti, hogy „hosszú távú hatásokkal bíró” „fokozatos folyamatról” van szó, 
ami megfelel a csatlakozási tárgyalások nyílt jellegének. A vízumra vonatkozó cselekvési terv 
jelentős európai uniós lépés Törökország igényeinek teljesítése felé, de nem jelent 
automatikus mechanizmust.

Az előadó sajnálatát fejezi ki, hogy a török oldal az Európai Unió által tett engedmény 
ellenére továbbra is késlelteti a visszafogadási megállapodás megerősítését, mivel 
ragaszkodik ahhoz, hogy a cselekvési tervet és így a vízumkönnyítési intézkedéseket is 
előzetesen végrehajtsák. Törökország fent említett hiányosságaira tekintettel az előadó úgy 
ítéli meg, hogy ez az új igény aránytalan elvárás. Alapvető fontosságú, hogy Törökország 
teljesítse a megkötött megállapodást és pozitív üzenetet küldjön az Európai Unió felé azáltal, 
hogy aláírja a visszafogadási megállapodást. Ezen túlmenően a hatályos kétoldalú 
megállapodásokat valamennyi tagállam tekintetében – kivétel és korlátozás nélkül – végre 
kell hajtani, a visszafogadási megállapodás hatálybalépése és alkalmazása előtt. 

Az előadó azon a véleményen van, hogy fokozni kell az Európai Unióval a migrációs áramlás 
kezelése, az embercsempészet elleni küzdelem és a határellenőrzések végrehajtása terén 
folytatott együttműködést, és garantálni kell a Törökország és valamennyi tagállam között a 
bel- és igazságügyi politikai kérdésekben folytatott eredményes együttműködést. Ebben az 
összefüggésben felhívja a török kormányt, hogy nyújtsa be a Frontex-hez kapcsolódó 
határbiztonságról szóló jogszabály-tervezeti csomagot a Parlamenthez.
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Az előadó meggyőződése, hogy a visszafogadási megállapodás aláírása Törökország és az 
Európai Unió számára is előnyökkel jár. A megállapodástól egyenes út vezet a 
vízumliberalizációhoz, és jelentős mérföldkövet is jelent abban, hogy Törökország közelebb 
kerüljön az Európai Unióhoz. Ezen túlmenően Törökország a megállapodás keretében 
pénzügyi és technikai segítséget kap az Európai Uniótól ahhoz, hogy felállítsa határőrségét és 
határőrizeti eszközöket telepítsen. Ezek a kapacitások segítik majd Törökországot olyan 
bizonytalan helyzetű országokkal közös határainak őrizetében, mint Szíria, Irán és Irak.  

E megfontolások alapján az előadó azt ajánlja, hogy az Európai Parlament egyetértését 
követően hagyja jóvá az Európai Unió és a Török Köztársaság közötti, a jogellenesen 
tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló megállapodást. Az előadó azt várja, hogy a 
Tanács hasonlóan egyértelmű álláspontot foglal el Törökország tekintetében, és felhívja 
Törökországot, hogy tartózkodjon újabb kiegészítő igények felvetésétől, és haladéktalanul írja 
alá a megállapodást.


