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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre 
Uniunea Europeană și Republica Turcia referitor la readmisia persoanelor aflate în 
situație de ședere ilegală
(COM(2012)0239 – C7-0000/2013 – 2012/0122(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea de decizie a Consiliului (COM(2012)0239),

- având în vedere proiectul de acord dintre Uniunea Europeană și Republica Turcia privind 
readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală,

– având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 79 
alineatul (3) și cu articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C7-0000/2013),

– având în vedere articolul 81 și articolul 90 alineatul (7) din Regulamentul său de 
procedură,

– având în vedere recomandarea Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și 
avizul Comisiei pentru afaceri externe (A7-0000/2013),

1. aprobă încheierea acordului;

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și 
Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Republicii Turcia.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Context

Calea terestră traversând Turcia spre Grecia este în acest moment ruta cea mai utilizată de 
către migranți și refugiați din toată lumea în drumul acestora spre Uniunea Europeană. Astfel, 
Turcia este principala țară de tranzit pentru imigrația ilegală în Uniunea Europeană. Pentru a 
face posibilă returnarea migranților intrați în mod ilegal în Uniunea Europeană, în noiembrie 
2002 Uniunea Europeană și Turcia au convenit asupra deschiderii negocierilor privind un 
acord de readmisie. Acest acord obligă părțile la readmisia propriilor resortisanți, precum și, 
eventual, a resortisanților țărilor terțe fără permis de ședere și a apatrizilor; în același timp, 
sunt stabilite criterii de natură procedurală și tehnică pentru readmisie. 

Prima rundă de negocieri a avut loc în mai 2005. Negocierile au fost încheiate la 14 ianuarie 
2011. Rezultatul negocierilor a fost aprobat de Consiliul Justiție și Afaceri Interne din data de 
24 februarie 2011. Ulterior, Comisia Europeană a prezentat Consiliului o propunere privind 
încheierea și semnarea acordului. După aceasta, Consiliul i-a conferit Comisiei puterea de a 
semna acordul în numele Uniunii Europene. În conformitate cu articolul 218 alineatul (6) 
litera (a) din TFUE, încheierea acordului necesită aprobarea Parlamentului European. 

De asemenea, până acum Turcia doar a parafat acordul, partea turcă condiționând brusc 
semnarea acordului de elaborarea unei foi de parcurs privind liberalizarea vizelor din partea 
Uniunii Europene. Planul de acțiune elaborat ulterior de către Comisie privind o liberalizare 
treptată a vizelor condiționează această liberalizare de implementarea de către Turcia a unor 
reforme legislative și administrative în ceea ce privește siguranța documentelor de identitate, 
cooperarea cu autoritățile de frontieră ale Uniunii Europene, precum și respectarea drepturilor 
fundamentale. Planul de acțiune a fost adoptat de către Consiliu la 30 noiembrie 2012. 

Poziția raportoarei

Acordul de readmisie ar contribui în mod semnificativ la limitarea imigrației ilegale ce 
tranzitează teritoriul Turciei către Uniunea Europeană. În același timp, ar contribui la 
combaterea criminalității transfrontaliere, în special a traficului cu ființe umane, și ar slăbi 
presiunea asupra Greciei și, prin urmare, asupra Uniunii Europene.

După ce Uniunea Europeană a răspuns dorințelor Turciei printr-un plan de acțiune privind 
vizele, trebuie acum ca Turcia să-și îndeplinească obligațiile și să semneze fără întârziere 
acordul. Noua abordare a Turciei, ce constă în amânarea ratificării acordului de readmisie 
până în momentul în care Uniunea Europeană introduce măsuri concrete de facilitare a 
eliberării vizelor pentru cetățenii turci, este inacceptabilă. Turcia nu poate utiliza imigrația 
ilegală în masă ce îi tranzitează teritoriul spre Grecia ca pe un mijloc de a exercita presiune 
asupra Uniunii Europene.

Cu toate acestea, este, de asemenea, evident faptul că Turcia nu acceptă în general integritatea 
Uniunii Europene. Acest lucru a devenit deosebit de clar în momentul în care Turcia a refuzat 
să aibă orice relații cu Președinția cipriotă a Consiliului din a doua jumătate a lui 2012. Prin 
asumarea acestei atitudini, țara candidată a adus atingere unui pilon de bază al cadrului 
instituțional de negocieri, care se bazează pe principiile unei cooperări sincere și solidarități 
reciproce. 
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La fel de constant este și refuzul Turciei de a-și îndeplini obligația de a pune în aplicare pe 
deplin și în mod nediscriminatoriu, față de toate statele membre, Protocolul adițional la 
Acordul de asociere CEE - Turcia. Ca și înainte, Turcia nu este pregătită să recunoască 
Republica Cipru drept un stat independent. Aceasta înseamnă însă că nu recunoaște nici 
integralitatea și integritatea Uniunii Europene. Această atitudine va continua să blocheze 
negocierile de aderare.

Ultimul raport al Comisiei cu privire la progresele înregistrate de Turcia evidențiază în mod 
repetat clare deficite, între altele în domeniul libertății de exprimare și al libertății presei, al 
independenței justiției și al libertății religioase. În acest moment, numărul jurnaliștilor aflați în 
închisoare în Turcia este cel mai mare din lume. Pe lângă jurnaliști, sunt, de asemenea, 
arestați și, în temeiul legislației antiterorism, urmăriți în instanță și condamnați studenți, 
sindicaliști și reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale pentru declarații critice la 
adresa guvernului. Pe lângă alte deficite, această restricționare excesivă a libertății de opinie și 
a libertății presei contravine criteriilor politice de la Copenhaga privind procesul de 
preaderare; Turcia ar fi trebuit să îndeplinească aceste criterii chiar înaintea deschiderii 
negocierilor de aderare, însă până în acest moment nu respectă nici un singur punct. Acest 
lucru constituie un serios obstacol în calea unui dialog constructiv cu Uniunea Europeană, 
deoarece criteriile de la Copenhaga descriu valorile fundamentale pe care se bazează Uniunea 
Europeană.

În această situație, raportoarea salută decizia Comisiei de a condiționa elaborarea unui plan de 
acțiune privind liberalizarea vizelor de criterii stricte. Accentul pus pe faptul că este vorba 
despre un „proces gradual” cu „o perspectivă pe termen lung” corespunde, de asemenea, 
perspectivei deschise ce caracterizează negocierile de aderare. Planul de acțiune privind vizele 
reprezintă o măsură semnificativă adoptată de Uniunea Europeană în direcția îndeplinirii 
dorințelor Turciei, fără a presupune niciun automatism.

Raportoarea regretă că, în ciuda concesiilor Uniunii Europene, partea turcă continuă să amâne 
ratificarea acordului de readmisie, insistând asupra faptului că planul de acțiune, și prin 
aceasta măsurile vizând facilitarea eliberării vizelor, trebuie implementate în prealabil. Date 
fiind deficitele Turciei descrise mai sus, raportoarea consideră că această nouă solicitare este 
disproporționată. Este esențial ca Turcia să respecte acordurile încheiate și să transmită 
Uniunii Europene un mesaj pozitiv prin semnarea acordului de readmisie. Mai mult, 
acordurile bilaterale existente semnate cu statele membre trebuie implementate pe deplin 
înaintea intrării în vigoare și aplicării acordului de readmisie. 

Raportoarea consideră că cooperarea cu Uniunea Europeană în abordarea fluxurilor 
migratorii, combaterea traficului cu ființe umane și operarea controalelor la frontieră trebuie 
intensificată, iar cooperarea efectivă dintre Turcia și toate statele membre în chestiuni legate 
de politica în domeniile justiției și afacerilor interne trebuie garantată. În acest context, 
raportoarea solicită guvernului turc să prezinte Parlamentului pachetul legislativ anunțat 
privind securitatea frontierelor legată de Frontex.

Raportoarea este convinsă că semnarea acordului de readmisie va aduce beneficii nu numai 
Uniunii Europene, ci și Turciei. În cele din urmă, acordul netezește drumul către liberalizarea 
vizelor și reprezintă un punct de referință important în apropierea Turciei de Uniunea 
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Europeană. În plus, Turcia va beneficia, în cadrul acordului, de sprijin financiar și tehnic din 
partea Uniunii Europene, pentru a consolida poliția de frontieră și a instala echipamentul de 
supraveghere a frontierei. Aceste capacități vor ajuta Turcia să-și securizeze frontierele cu țări 
vecine fragile precum Siria, Iran și Irak. 

Date fiind aceste considerații, raportoarea recomandă aprobarea de către Parlamentul 
European a Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Turcia referitor la readmisia 
persoanelor aflate în situație de ședere ilegală. Raportoarea se așteaptă ca și Consiliul să 
adopte o poziție clară față de Turcia și îndeamnă partea turcă să se abțină de la solicitări 
suplimentare și să semneze fără întârziere acordul.


