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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes lēmumam par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību 
un Turcijas Republiku par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas neatļauti
(COM(2012)0239 – C7-0000/2013 – 2012/0122(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā priekšlikumu Padomes lēmumam (COM(2012)0239),

– ņemot vērā projektu nolīgumam starp Eiropas Savienību un Turcijas Republiku par tādu 
personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas neatļauti,

– ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 73. panta 3. punktu un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) 
apakšpunkta v) punktu (C7-000/2013),

– ņemot vērā Reglamenta 81. pantu un 90. panta 7. punktu,

– ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ieteikumu un Ārlietu komitejas 
atzinumu (A7-0000/2013),

1. sniedz piekrišanu nolīguma noslēgšanai;

2. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai, dalībvalstu 
valdībām un parlamentiem, kā arī Turcijas Republikas valdībai un parlamentam.
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PASKAIDROJUMS

Vispārīga informācija

Ceļš pa sauszemi caur Turciju uz Grieķiju pašlaik ir visplašāk izmantotais visas pasaules 
migrantu un bēgļu maršruts uz Eiropas Savienību. Tādējādi Turcija ir kļuvusi par galveno 
tranzītvalsti nelegālo imigrantu ceļā uz Eiropas Savienību. Lai atvieglotu Eiropas Savienībā 
iekļuvušo nelegālo migrantu atgriešanos, Eiropas Savienība un Turcija 2002. gada novembrī 
vienojās uzsākt sarunas par atpakaļuzņemšanas nolīgumu. Ar šo nolīgumu pusēm uzliek 
pienākumu uzņemt atpakaļ savus valstspiederīgos un, attiecīgā gadījumā, trešo valstu 
valstspiederīgos bez uzturēšanās atļaujas un bezvalstniekus; vienlaikus tiek noteikti 
procedūras un tehniskie kritēriji šādai atpakaļuzņemšanai. 

Pirmā sarunu kārta notika 2005. gada maijā. Sarunas noslēdzās 2011. gada 14. janvārī. Sarunu 
iznākumu 2011. gada 24. februārī apstiprināja Tieslietu un iekšlietu (TI) padome. Pēc tam 
Eiropas Komisija Padomei iesniedza priekšlikumu par nolīguma noslēgšanu un parakstīšanu. 
Tad Padome Komisijai piešķīra pilnvaras parakstīt nolīgumu Eiropas Savienības vārdā. 
Saskaņā ar LESD 218. panta 6. punkta a) apakšpunktu nolīguma noslēgšanai ir vajadzīga 
Eiropas Parlamenta piekrišana. 

Arī Turcija šo nolīgumu līdz šim ir tikai parafējusi, jo Turcijas puse pēkšņi noteica, ka tā 
parakstīšana ir atkarīga no Eiropas Savienības panākumiem rīcības plāna izstrādē vīzu režīma 
liberalizācijai. Savukārt Komisijas sagatavotais rīcības plāns par pakāpenisku vīzu režīma 
liberalizāciju ir saistīts ar to, kā Turcijā tiek īstenotas likumdošanas un administratīvās 
reformas attiecībā uz personu apliecinošu dokumentu drošību, kā norit robežapsardzības 
iestāžu sadarbība ar Eiropas Savienību un kāds ir stāvoklis attiecībā uz pamattiesību 
ievērošanu. Rīcības plānu 2012. gada 30. novembrī pieņēma Padome. 

Referentes nostāja

Atpakaļuzņemšanas nolīgums būtu svarīgs ieguldījums, lai mazinātu nelegālo imigrāciju 
Eiropas Savienībā cauri Turcijas teritorijai. Vienlaikus tas sekmētu pārrobežu noziedzības, it 
īpaši cilvēku tirdzniecības, apkarošanu un palīdzētu mazināt Grieķijas un tādējādi arī visas 
Eiropas Savienības slogu.

Pēc tam, kad Eiropas Savienībai Turcijai ir izrādījusi pretimnākšanu saistībā ar rīcības plānu 
vīzu jautājumā, Turcijai tagad ir jāpilda savi solījumi un nekavējoties jāparaksta nolīgums. 
Nav pieņemama šīs valsts jaunā nostāja, proti, atpakaļuzņemšanas nolīguma ratifikācija 
apturama līdz brīdim, kad Eiropas Savienība būs ieviesusi konkrētus vīzu režīma 
atvieglojumus Turcijas pilsoņiem. Nav pieļaujams, ka Turcija masveida nelegālu imigrāciju 
caur tās teritoriju uz Grieķiju izmanto spiediena izdarīšanai uz Eiropas Savienību.

Turklāt arī kopumā jānorāda, ka Turcija nekādā veidā neatzīst Eiropas Savienības integritāti. 
To vairāk nekā pārliecinoši apliecināja Turcijas noraidošā attieksme pret Kipras prezidentūru 
2012. gada otrajā pusē. Tādējādi Savienības kandidātvalsts vērsās pret vienu no stūrakmeņiem 
institucionālajā sarunu sistēmā, kuras pamatā ir patiesas sadarbības un savstarpējas 
solidaritātes principi. 

Tāpat Turcija ilgstoši atsakās ievērot savas saistības un EK un Turcijas Asociācijas nolīguma 
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papildprotokolu īstenot visaptveroši un nediskriminējoši attiecībā uz visām dalībvalstīm. 
Turcija vēl arvien nav gatava atzīt Kipras Republiku kā neatkarīgu valsti. Tomēr šādi tā arī 
neatzīst Eiropas Savienību tās kopumā un integritātē. Šāda nostāja arī turpmāk bloķēs 
iestāšanās sarunas.

Komisijas jaunākais progresa ziņojums par Turciju atkal apliecina ievērojamu trūkumus, 
citstarp, attiecībā uz vārda un preses brīvību, tiesu neatkarību un reliģiskās pārliecības brīvību. 
Pasaules mērogā Turcija ir kļuvusi par valsti, kurā ir vislielākais ieslodzīto žurnālistu skaits. 
Turklāt šajā valstī arī studenti, arodbiedrību un nevalstisko organizāciju pārstāvji tiek 
apcietināti par valdības kritizēšanu un notiesāti saskaņā ar pretterorisma likumu. Gan minētie 
vārda un preses brīvības plašie ierobežojumi, gan arī citi trūkumi liecina, ka netiek ievēroti 
Kopenhāgenas politiskie kritēriji, atbilstība kuriem Turcijai bija jānodrošina jau pirms 
pievienošanās sarunu uzsākšanas, taču līdz šim nav izpildīts vēl neviens to punkts. Tādējādi 
tiek kavēts konstruktīvs dialogs ar Eiropas Savienību, jo Kopenhāgenas kritēriji attiecas uz 
Savienības pamatvērtību sistēmu.

Ņemot vērā šo situāciju, referente atzinīgi vērtē Komisijas lēmumu saistīt rīcības plāna par 
vīzu režīma liberalizāciju izstrādi ar stingriem kritērijiem. Uzverot to, ka šis ir pakāpenisks 
process, kas jārisina ilgtermiņa perspektīvā, tiek norādīts arī uz pievienošanās sarunu 
neatrisinātajiem jautājumiem. Ar rīcības plānu vīzu jautājumā Eiropas Savienība Turcijai 
izrāda ievērojamu pretimnākšanu, tomēr vienlaikus tas nenozīmē automātisku rīcību.

Referente pauž nožēlu, ka Turcijas puse pat pēc šīs Eiropas Savienības labvēlīgās rīcības 
turpina kavēt atpakaļuzņemšanas nolīguma ratifikāciju, turklāt tagad pieprasot, ka vispirms 
jāievieš šis rīcības plāns un attiecīgie vīzu režīma atvieglojumi. Ņemot vērā Turcijā 
konstatētos trūkumus, referente uzskata, ka šī jaunā prasība ir nesamērīga. Ir svarīgi, lai 
Turcija pildītu panāktās vienošanās un ar atpakaļuzņemšanas nolīguma parakstīšanu 
apliecinātu Savienībai savu pozitīvo apņemšanos. Turklāt līdz atpakaļuzņemšanas nolīguma 
spēkā stāšanās brīdim un tā efektīvas īstenošanas nolūkā ir pilnībā jāīsteno spēkā esošie 
divpusējie nolīgumi ar visām dalībvalstīm. 

Referente uzskata, ka ir pastiprināma sadarbība ar Eiropas Savienību migrācijas plūsmu 
pārvaldībā, cīņā pret cilvēku tirdzniecību un robežkontroles jomā, nodrošinot Turcijas 
efektīvu sadarbību ar visām dalībvalstīm tieslietu un iekšlietu politikas jautājumos. Šajā 
sakarībā viņa aicina Turcijas valdību iesniegt Parlamentam solīto tiesību aktu kopumu par 
robežu drošību saistībā ar Frontex.

Referente ir pārliecināta, ka ne tikai Eiropas Savienība, bet arī Turcija gūs labumu no 
atpakaļuzņemšanas nolīguma parakstīšanas. Tieši šis nolīgums pavērs ceļu vīzu režīma 
liberalizācijai un tas uzskatāms par svarīgu pagrieziena punktu valsts virzībā uz dalību 
Eiropas Savienībā. Turklāt saistībā ar šo nolīgumu Turcija saņems Eiropas Savienības 
finansiālu un tehnisku atbalstu robežpolicijas attīstīšanai un robežkontroles pilnveidošanai. 
Šie resursi palīdzēs Turcijai nodrošināt savas robežas ar nestabilām kaimiņvalstīm, piemēram, 
Sīriju, Irānu un Irāku. 

Ņemot vērā šos apsvērumus, referente iesaka Eiropas Parlamentam sniegt piekrišanu 
nolīguma noslēgšanai starp Eiropas Savienību un Turcijas Republiku par tādu personu 
atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas neatļauti. Referente sagaida, ka arī Padome ieņems 
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nepārprotamu nostāju attiecībā uz Turciju, savukārt Turcijas puse bez turpmākas kavēšanās 
un jaunu papildu prasību izvirzīšanas parakstīs nolīgumu.


