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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de 
overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Turkije inzake de overname 
van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven
(COM(2012)0239 – C7-0000/2013 – 2012/0122(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel voor een besluit van de Raad (COM(2012)0239),

– gezien de ontwerpovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Turkije inzake 
de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven,

– gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 79, lid 
3, en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a) v), van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie (C7-0000/2013),

– gezien artikel 81 en artikel 90, lid 7, van zijn Reglement,

– gezien de aanbeveling van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse 
zaken en het advies van de Commissie buitenlandse zaken (A7-0000/2013),

1. hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de 
Republiek Turkije.
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TOELICHTING

Achtergrond

Om de Europese Unie te bereiken, maken migranten en vluchtelingen uit de hele wereld 
momenteel het meest gebruik van de route via Turkije naar Griekenland. Daardoor is Turkije 
het belangrijkste doorreisland voor illegale immigranten die op weg zijn naar de Europese 
Unie. Om migranten die illegaal de Europese Unie zijn binnengekomen, te kunnen  
terugsturen, hebben de Europese Unie en Turkije daarom in november 2002 afgesproken om 
te gaan onderhandelen over een overnameovereenkomst. Deze overeenkomst zal voor de 
verdragsluitende partijen de verplichting inhouden om hun eigen onderdanen en  eventueel 
onderdanen van derde landen zonder verblijfstitel en staatlozen over te nemen; parallel 
hiermee worden er procedurele en technische criteria voor de overname vastgesteld. 

De eerste onderhandelingsronde vond in mei 2005 plaats. Op 14 januari 2011 zijn de 
onderhandelingen afgerond. Het resultaat van de onderhandelingen is op 24 februari 2011 
door de Raad van ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken goedgekeurd. Vervolgens 
heeft de Europese Commissie een voorstel voor de sluiting en ondertekening van de 
overeenkomst aan de Raad voorgelegd. Daarop heeft de Raad de Commissie gemachtigd tot 
ondertekening van de overeenkomst namens de Europese Unie. Overeenkomstig artikel 218, 
lid 6, onder a), VWEU is voor de sluiting van de overeenkomst de goedkeuring van het 
Europees Parlement vereist. 

Ook Turkije heeft de overeenkomst tot dusverre alleen geparafeerd, want de Turkse zijde 
stelde plotseling als eis voor de ondertekening van de overeenkomst dat de Europese Unie een 
routekaart voor de visumliberalisering opstelt. De Commissie heeft vervolgens een actieplan 
voor een geleidelijke visumliberalisering opgesteld waarin deze liberalisering wordt 
gekoppeld aan wettelijke en bestuurlijke hervormingen in Turkije met betrekking tot de 
veiligheid van identiteitsdocumenten, de samenwerking met de voor de grensbewaking 
verantwoordelijke instanties van de Europese Unie en de eerbiediging van de grondrechten. 
Het actieplan is op 30 november 2012 door de Raad goedgekeurd. 

Standpunt van de rapporteur

De overnameovereenkomst zou er in belangrijke mate toe bijdragen dat de illegale immigratie 
in de Europese Unie via het grondgebied van Turkije kan worden teruggedrongen. Tevens zou 
dankzij de overeenkomst de grensoverschrijdende criminaliteit, en met name de 
mensenhandel, beter kunnen worden bestreden en zou de druk op Griekenland en dus op de 
gehele Europese Unie duidelijk kunnen worden verminderd.

Nu de Europese Unie Turkije met een actieplan voor visumliberalisering tegemoet is 
gekomen, moet Turkije zijn toezeggingen nakomen en de overeenkomst onverwijld 
ondertekenen. Dat het land van standpunt is veranderd en nu de ratificatie van de 
overnameovereenkomst wil opschorten totdat de Europese Unie concrete versoepelingen 
invoert bij de visumverlening aan Turkse onderdanen, is niet aanvaardbaar. Het gaat niet aan 
dat Turkije de massale illegale immigratie via zijn grondgebied naar Griekenland benut om de 
Europese Unie onder druk te zetten.



PR\925756NL.doc 7/8 PE504.240v01-00

NL

Bij globale beschouwing moet men vaststellen dat Turkije de integriteit van de Europese Unie 
geenszins aanvaardt. Dit bleek o.a. zeer duidelijk uit de blokkadehouding die Turkije in de 
tweede helft van 2012 ten opzichte van het Cypriotische Raadsvoorzitterschap aan de dag 
heeft gelegd. Daarmee heeft het kandidaat-land schade toegebracht aan een dragende zuil 
onder het institutionele onderhandelingskader, dat berust op de beginselen van serieuze 
samenwerking en wederzijdse solidariteit. 

Even hardnekkig weigert Turkije te voldoen aan zijn verplichting om het aanvullend protocol 
bij de associatieovereenkomst EEG-Turkije volledig en niet-discriminatoir ten opzichte van 
alle lidstaten uit te voeren. Turkije is nog steeds niet bereid om Cyprus als zelfstandige staat te 
erkennen. Als gevolg daarvan erkent het land echter ook de Europese Unie niet in haar 
totaliteit en integriteit. Door deze opstelling zullen de toetredingsonderhandelingen 
geblokkeerd blijven.

In het meest recente voortgangsverslag van de Commissie over Turkije wordt diverse malen 
op duidelijke tekortkomingen gewezen, o.a. bij de vrijheid van meningsuiting en de 
persvrijheid, de onafhankelijkheid van de rechtspraak en de godsdienstvrijheid. Mondiaal is 
Turkije inmiddels het land met het grootste aantal gevangen journalisten. Daarnaast worden 
ook studenten en vertegenwoordigers van vakbonden en niet-gouvernementele organisaties 
wegens kritische uitlatingen over de regering gearresteerd en op grond van de antiterreurwet 
aangeklaagd en veroordeeld. Deze ingrijpende beperking van de vrijheid van meningsuiting 
en de persvrijheid staat – net als andere tekortkomingen – haaks op de politieke 
pretoetredingscriteria van Kopenhagen, waaraan Turkije al vóór het begin van de 
toetredingsonderhandelingen had moeten voldoen, wat echter tot nu toe op geen enkel punt 
het geval is. Dit staat een constructieve dialoog met de Europese Unie in de weg, want de 
Kopenhagencriteria beschrijven het fundamentele waardenstelsel van de Europese Unie.

Gezien het voorgaande is de rapporteur verheugd over het besluit van de Commissie om de 
opstelling van een actieplan voor de visumliberalisering aan strenge criteria te koppelen. Dat 
onderstreept wordt dat het om een "geleidelijk proces" gaat met een "perspectief voor de 
lange termijn" sluit ook aan bij het feit dat de toetredingsonderhandelingen zonder 
vooropgezette tijdshorizon worden gevoerd. Met het actieplan komt de Europese Unie Turkije 
een belangrijke stap tegemoet, zonder dat daarmee een automatisme wordt aanvaard.

De rapporteur betreurt het dat de Turkse zijde ondanks deze concessie van de kant van de 
Europese Unie de ratificatie van de overnameovereenkomst verder vertraagt door zich nu op 
het standpunt te stellen dat eerst het actieplan met de daarin opgenomen versoepeling van de 
visumregeling moet worden uitgevoerd. Gezien de hierboven beschreven tekortkomingen die 
in Turkije bestaan, acht de rapporteur deze nieuwe eis disproportioneel. Turkije moet zich 
zonder meer aan de gemaakte afspraken houden en met de ondertekening van de 
overnameovereenkomst een positief signaal naar de Europese Unie uitzenden. Bovendien 
moeten, totdat de overnameovereenkomst in werking is getreden en daadwerkelijk wordt 
uitgevoerd, de bestaande bilaterale overeenkomsten met alle lidstaten onverkort worden 
uitgevoerd. 

De rapporteur is van mening dat de samenwerking met de Europese Unie bij de aanpak van de 
migratiestromen, bij de bestrijding van mensenhandel en bij de grenscontroles versterkt moet 
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worden en dat moet worden gewaarborgd dat Turkije doeltreffend met alle lidstaten 
samenwerkt waar het gaat om de beleidsterreinen justitie en binnenlandse zaken. Zij verzoekt 
de Turkse regering in dit verband, het aangekondigde wetgevingspakket inzake de 
grensbewaking in de context van Frontex aan het Parlement voor te leggen.

De rapporteur is ervan overtuigd dat niet alleen de Europese Unie, maar ook Turkije zal 
profiteren van de ondertekening van de overnameovereenkomst. De overeenkomst effent per 
slot van rekening de weg naar een versoepeling van de visumregeling en is voor Turkije een 
belangrijke mijlpaal in het toenaderingsproces in de richting van de Europese Unie. Verder 
zal Turkije dankzij de overeenkomst profiteren van financiële en technische steun van de 
Europese Unie voor de versterking van de grenspolitie en de aankoop van materiaal voor de 
grensbewaking. Dit zal Turkije erbij helpen zijn grenzen met instabiele buurlanden, zoals 
Syrië, Iran en Irak, te beveiligen. 

Op grond van voorgaande overwegingen beveelt de rapporteur het Europees Parlement aan 
zijn goedkeuring te hechten aan de overeenkomst tussen de Europese Unie en Turkije inzake 
de overname van personen zonder verblijfstitel. De rapporteur gaat ervan uit dat ook de Raad 
een duidelijk standpunt ten opzichte van Turkije inneemt en bij de Turkse zijde aandringt op 
onverwijlde ondertekening van de overeenkomst, zonder dat met steeds nieuwe bijkomende 
eisen verdere vertraging wordt veroorzaakt.


