
PR\925756PT.doc PE504.240v01-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

2012/0122(NLE)

19.4.2013

***
PROJETO DE RECOMENDAÇÃO
sobre a proposta de decisão do Conselho relativa à conclusão do Acordo entre 
a União Europeia e a República da Turquia sobre a readmissão de pessoas que 
residem sem autorização
((2012)0239 –  – C7-0000/2013 – 2012/0122(NLE))

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

Relatora: Renate Sommer



PE504.240v01-00 2/8 PR\925756PT.doc

PT

PR_NLE-AP_art90

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato).
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de decisão do Conselho relativa à conclusão do Acordo entre a União 
Europeia e a República da Turquia sobre a readmissão de pessoas que residem sem 
autorização
((2012)0239 –  – C7-0000/2013 – 2012/0122(NLE))

(Aprovação)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta de decisão do Conselho ((2012)0239),

– Tendo em conta o projeto de Acordo entre a União Europeia e a República da Turquia 
sobre a readmissão de pessoas que residem sem autorização,

– Tendo em conta o pedido de aprovação que o Conselho apresentou, nos termos do 
artigo 79.º , do n.º 3, e do artigo 218.º, n.º 6, segundo parágrafo, alínea a) (v)) do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia (C7-0000/2013),

– Tendo em conta o artigo 81.º e o n.º 7 do artigo 90.º do seu Regimento,

– Tendo em conta a recomendação da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 
Assuntos Internos e o parecer da Comissão dos Assuntos Externos (A7-0000/2013),

1. Aprova a celebração do acordo;

2. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos governos e parlamentos dos Estados-Membros e à República da 
Turquia.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Contexto

A via terrestre que permite chegar à Grécia através da Turquia é, atualmente, a rota mais 
utilizada pelos migrantes e refugiados de todo o mundo para entrar na União Europeia.  A 
Turquia é, por conseguinte, o principal país de trânsito para a imigração ilegal na União 
Europeia. Assim, para facilitar o retorno dos migrantes em situação irregular na União 
Europeia, a União Europeia e a Turquia encetaram, em novembro de 2002, negociações sobre 
um acordo de readmissão. Com este acordo, as Partes comprometem-se a readmitir os 
respetivos cidadãos nacionais e, eventualmente, de países terceiros, sem autorização de 
residência e apátridas. Simultaneamente, são também definidos critérios técnicos e 
processuais para a readmissão. 

A primeira ronda de negociações teve lugar em maio de 2005. Em 14 de janeiro de 2011, 
foram concluídas as negociações. Em 24 de fevereiro de 2011, o Conselho de Ministros da 
Justiça e Assuntos Internos aprovou o resultado das negociações. A Comissão Europeia 
apresentou, de seguida, uma proposta ao Conselho relativa à conclusão e à assinatura do 
acordo.  Posteriormente, o Conselho conferiu à Comissão poderes para assinar o acordo em 
nome da União Europeia. Para a conclusão do acordo, é necessária a aprovação do 
Parlamento Europeu, em conformidade com o artigo 218.º, n.º 6, alínea a), do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia. 

Até agora, a Turquia limitou-se a rubricar o acordo, porque, de repente, a Parte turca fez 
depender a assinatura da elaboração de um roteiro   para a liberalização de vistos por parte da
União Europeia. O plano de ação seguidamente elaborado pela Comissão para a gradual 
liberalização dos vistos sujeitou esta liberalização a reformas legislativas e administrativas na 
Turquia nos domínios da segurança dos documentos de identidade, da cooperação com as 
autoridades fronteiriças da União Europeia e do respeito dos direitos fundamentais. Em 30 de 
novembro de 2012, o Conselho adotou o Plano de Ação. 

Posição da relatora

O acordo de readmissão representa um contributo importante para reduzir a imigração ilegal 
na União Europeia proveniente do território da Turquia. Paralelamente, o acordo pode 
contribuir para o combate à criminalidade organizada, em particular o tráfico de seres 
humanos, assim como aliviar significativamente a pressão que pesa sobre a Grécia e, 
consequentemente, sobre a União Europeia.

Ora, a partir do momento em que a União Europeia atendeu ao pedido da Turquia com um 
Plano de Ação em matéria de vistos, cabe agora à Turquia honrar o seu compromisso e assinar 
o acordo sem detença.  É inaceitável esta nova atitude do país, ou seja, procrastinar a 
ratificação do Acordo de readmissão até que a União Europeia introduza melhorias concretas 
em matéria de vistos para os cidadãos turcos. Não podemos aceitar que a Turquia se sirva da 
imigração ilegal maciça para a Grécia através do seu território como instrumento para 
pressionar a União Europeia.

De resto, cumpre verificar que, de um modo geral, a Turquia não aceita a integridade da 
União Europeia. Esta posição foi por demais evidente na resistência da Turquia à Presidência 
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cipriota do Conselho no segundo semestre de 2012. Com esta atitude, o país candidato pôs em 
causa um dos pilares do quadro institucional das negociações, o qual assenta nos princípios de 
uma verdadeira cooperação e da solidariedade recíproca. 

Igualmente tenaz foi a recusa da Turquia em cumprir a sua obrigação de aplicar na íntegra e 
sem qualquer discriminação o Protocolo Adicional ao Acordo de Associação UE-Turquia em 
relação a todos os Estados-Membros. A Turquia mostra que ainda não está pronta para 
reconhecer a República de Chipre como um Estado independente. Ao manter esta posição, a 
Turquia acaba por não reconhecer a União Europeia e a sua integridade, e esta atitude vai 
continuar a bloquear as negociações de adesão.

No último relatório da Comissão sobre os progressos efetuados pela Turquia, voltam a ser 
expostas deficiências manifestas, nomeadamente, no que toca à liberdade de expressão e de 
imprensa, à independência da Justiça e à liberdade de religião. À escala mundial, a Turquia é 
o país com o maior número de jornalistas detidos. Para além disso, continuam também a ser 
presos estudantes, sindicalistas e representantes de organizações não governamentais devido 
às suas críticas ao governo, os quais são processados e condenados no âmbito da legislação 
antiterrorista. Esta restrição maciça da liberdade de expressão e de imprensa viola, 
paralelamente a outras lacunas, os critérios políticos de adesão de Copenhaga, que a Turquia 
deveria ter respeitado mesmo antes de iniciadas as negociações de adesão, mas que, até à data, 
continuam por cumprir. Deste modo, é contrariado o diálogo construtivo com a União 
Europeia, uma vez que os critérios de Copenhaga constituem a base do sistema de valores da 
UE.

Face a esta situação, a relatora congratula-se com a decisão da Comissão de vincular o seu 
Plano de Ação para a liberalização de vistos a critérios rigorosos. A ênfase no facto de se 
tratar de um "processo gradual", com "uma perspetiva a longo prazo", reflete também o 
caráter aberto das negociações de adesão. Com o Plano de Ação em matéria de vistos, a União 
Europeia dá um passo importante em direção da Turquia, sem cair em qualquer automatismo.

A relatora lamenta que o lado turco, apesar desta concessão por parte da União Europeia, 
continue a protelar a ratificação do acordo de readmissão, ao insistir agora em que se proceda, 
em primeiro lugar, à implementação do Plano de Ação e, por conseguinte, à liberalização dos 
vistos. Tendo em conta as lacunas já referidas, a relatora considera que esta nova exigência da 
Turquia é desproporcionada. É essencial que a Turquia respeite os acordos anteriores e envie 
um sinal positivo à União Europeia, com a assinatura do acordo de readmissão. Para além 
disso, até à entrada em vigor e à aplicação efetiva do acordo de readmissão, devem 
igualmente ser implementados os acordos bilaterais vigentes celebrados com todos os 
Estados-Membros. 

A relatora considera que cumpre reforçar a cooperação com a União Europeia no que diz 
respeito à contenção dos fluxos migratórios, à luta contra o tráfico de seres humanos e aos 
controlos fronteiriços e velar por uma cooperação efetiva da Turquia com todos os 
Estados-Membros em matéria das políticas de Justiça e Assuntos Internos. Neste contexto, 
exorta o Governo turco a apresentar ao Parlamento o pacote legislativo anunciado sobre a 
segurança das fronteiras no quadro da Frontex.

A relatora está persuadida de que não só a União Europeia, mas também a Turquia, irá 
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beneficiar com a assinatura do acordo de readmissão. O acordo abre caminho à liberalização 
dos vistos e é um marco importante na aproximação do país à União Europeia. Por outro lado, 
com o acordo, a Turquia vai beneficiar de assistência técnica e financeira da União Europeia 
para a criação da polícia de fronteiras e para os equipamentos de vigilância das fronteiras. 
Estas capacidades ajudarão a Turquia a proteger as suas fronteiras com países vizinhos frágeis 
como a Síria, o Irão e o Iraque.

À luz do exposto, a relatora recomenda ao Parlamento Europeu que aprove o Acordo entre a 
União Europeia e a República da Turquia sobre a readmissão de residentes ilegais. A relatora 
espera também uma posição clara do Conselho em relação à Turquia e solicita à Parte turca 
que assine, sem  mais delongas, o acordo e deixe de protelar o processo mediante a 
apresentação consecutiva de novas exigências.


