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PR_NLE-AP_art90

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení dohody medzi Európskou úniou a Tureckou 
republikou o readmisii osôb s neoprávneným pobytom
(COM(2012)0239 – C7-0000/2013 – 2012/0122(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (COM(2012)0239),

– so zreteľom na návrh dohody medzi Európskou úniou a Tureckou republikou o readmisii 
osôb s neoprávneným pobytom,

– so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 79 
ods. 3 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v) Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie (C7-0000/2013),

– so zreteľom na článok 81 a článok 90 ods. 7 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a 
stanovisko Výboru pre zahraničné veci (A7-0000/2013),

1. udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a 
parlamentom členských štátov a Tureckej republiky.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Súvislosti

Pozemná cesta cez Turecko do Grécka je v súčasnosti najvyužívanejšou cestou migrantov a 
utečencov z celého sveta smerujúcich do Európskej únie. Turecko je tak hlavnou tranzitnou 
krajinou nelegálneho prisťahovalectva do Európskej únie. S cieľom umožniť readmisiu 
migrantov, ktorí nelegálne pricestovali do Európskej únie, sa Európska únia a Turecko v 
novembri 2002 dohodli začať rokovania o dohode o readmisii. Táto dohoda má stanoviť 
povinnosť readmisie štátnych príslušníkov zmluvných strán, prípadne aj štátnych príslušníkov 
tretích krajín s neoprávneným pobytom a osôb bez štátnej príslušnosti; zároveň boli stanovené 
procesné a technické kritériá readmisie. 

Prvé kolo rokovaní sa konalo v máji 2005. 14. januára 2011 boli rokovania ukončené. 
Výsledok rokovaní bol schválený Radou ministrov spravodlivosti a vnútra 24. februára 2011. 
Potom predložila Európska komisia návrh o uzatvorení a podpise dohody Rade. Rada na 
základe toho splnomocnila Komisiu podpísať dohodu v mene Európskej únie. V súlade s 
článkom 218 ods. 6 písm. a) Zmluvy o fungovaní EÚ sa k uzatvoreniu dohody požaduje 
súhlas Európskeho parlamentu. 

Aj Turecko dohodu zatiaľ iba parafovalo, pretože turecká strana nečakane podmienila podpis 
dohody vypracovaním plánu liberalizácie vízového režimu zo strany Európskej únie. V 
akčnom pláne postupnej liberalizácie vízového režimu, ktorý potom vypracovala Komisia, je 
liberalizácia podmienená legislatívnymi a administratívnymi reformami v Turecku, pokiaľ ide 
o bezpečnosť preukazov totožnosti, spoluprácu agentúr pre riadenie hraníc v Európskej únii a 
dodržiavanie základných práv . Akčný plán bol prijatý Radou 30. novembra 2012. 

Stanovisko spravodajkyne

Dohoda o readmisii by podstatne prispela k zamedzeniu nelegálneho prisťahovalectva do 
Európskej únie cez výsostné územie Turecka. Zároveň by jej uzatvorenie prispelo k boju proti 
cezhraničnej trestnej činnosti, predovšetkým obchodovaniu s ľuďmi, a tiež by viedlo k 
výraznému odbremeneniu Grécka, a tým i celej Európskej únie.

Po tom, čo  Európska únia vyšla Turecku v ústrety vízovým akčným plánom, musí Turecko 
dodržať svoje sľuby a dohodu bezodkladne podpísať. Nový postoj krajiny, t.j. odkladanie 
ratifikácie zmluvy o readmisii osôb dovtedy, kým Európska únia nezavedie konkrétne 
zjednodušenie vízového režimu pre tureckých štátnych príslušníkov, je neprijateľný. Nie je 
možné, aby Turecko využívalo nelegálne masívne prisťahovalectvo cez svoje územie do 
Grécka na vyvíjanie tlaku na Európsku úniu.

Všeobecne je však zjavné, že Turecko žiadnym spôsobom neakceptuje integritu Európskej 
únie. To sa prejavilo okrem iného viac ako jasne odmietavým postojom Turecka voči 
cyperskému predsedníctvu v druhej polovici roka 2012. Kandidátska krajina tak porušila 
základný pilier inštitucionálneho rámca rokovaní, ktorý je založený na zásadách lojálnej 
spolupráce a vzájomnej solidarity. 

Turecko rovnako vytrvalo odmieta plniť svoje povinnosti, pokiaľ ide o úplné a 
nediskriminačné uplatňovanie dodatkového protokolu k dohode o pridružení medzi EHS a 
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Tureckom voči všetkým členským štátom. Turecko stále nie je pripravené uznať Cyperskú 
republiku ako samostatný štát. To ale znamená, že neuznáva ani Európsku úniu v jej 
celistvosti a integrite. Tento postoj bude naďalej blokovať prístupové rokovania.

Najnovšia správa Komisie o pokroku Turecka opakovane poukazuje na značný deficit, okrem 
iného v oblasti slobody prejavu a tlače, nezávislosti súdnictva a slobody náboženského 
vyznania. Turecko je v súčasnosti krajinou s najvyšším počtom väznených novinárov na 
svete. Okrem toho sú pre svoj kritický prejav voči vláde zatýkaní a na základe zákona o boji s 
terorizmom obžalovaní a odsudzovaní aj študenti, odborári a zástupcovia mimovládnych 
organizácií. Toto rozsiahle obmedzovanie slobody prejavu a tlače odporuje, rovnako ako 
ďalšie nedostatky, politickým kodanským kritériám predvstupového procesu, ktoré malo 
Turecko splniť ešte pred začiatkom prístupových rokovaní, ale ktoré doteraz nespĺňa ani v 
jednom bode. To bráni konštruktívnemu dialógu s Európskou úniou, pretože kodanské kritériá 
predstavujú základné hodnoty, na ktorých je založená Európska únia.

So zreteľom na túto situáciu spravodajkyňa víta rozhodnutie Komisie podmieniť 
vypracovanie akčného plánu liberalizácie vízového režimu prísnymi kritériami. Zdôraznenie 
skutočnosti, že ide o „pozvoľný proces“ s „dlhodobou perspektívou“, tiež zodpovedá duchu 
otvorenej perspektívy prístupových rokovaní. Európska únia vychádza vízovým akčným 
plánom Turecku významne v ústrety bez toho, aby počítala s automatickým mechanizmom.

Spravodajkyňa ľutuje, že aj napriek tomuto ústupku Európskej únie turecká strana naďalej 
odkladá ratifikáciu zmluvy o readmisii a stále trvá na tom, že treba najskôr vykonať akčný 
plán a s ním aj zjednodušenie vízového režimu. Vzhľadom na uvedený deficit Turecka 
považuje spravodajkyňa túto novú požiadavku za neprimeranú. Je bezpodmienečne nutné, aby 
Turecko dodržiavalo uzatvorené dohody a aby podpisom dohody o readmisii osôb vyslalo 
Európskej únii pozitívny signál. Navyše treba ešte pred vstupom dohody o readmisii do 
platnosti a jej účinným vykonávaním úplne vykonať existujúce bilaterálne dohody uzatvorené 
so všetkými členskými štátmi. 

Spravodajkyňa sa domnieva, že treba zintenzívniť spoluprácu s Európskou úniou pri riešení 
migračných tokov, v boji proti obchodovaniu s ľuďmi a v oblasti kontroly hraníc a zabezpečiť 
účinnú spoluprácu Turecka so všetkými členskými štátmi v politických oblastiach 
spravodlivosti a vnútorných vecí. V tejto súvislosti vyzýva tureckú vládu, aby predložila 
parlamentu ohlásený legislatívny balík týkajúci sa ochrany hraníc v spolupráci s agentúrou 
Frontex.

Spravodajkyňa je presvedčená, že z podpisu dohody o readmisii bude ťažiť nielen Európska 
únia, ale aj Turecko. Dohoda koniec koncov otvára cestu liberalizácii vízového režimu a je 
dôležitým medzníkom v približovaní krajiny Európskej únii. Vďaka zmluve Turecko navyše 
získa z finančnej a technickej podpory zo strany Európskej únie na rozvoj hraničnej polície a 
na nákup vybavenia potrebného na ochranu hraníc. Tieto kapacity pomôžu Turecku 
zabezpečiť hranice s nestabilnými susednými štátmi, akými sú Sýria, Irán a Irak. 

So zreteľom na tieto úvahy spravodajkyňa odporúča Európskemu parlamentu vyjadriť súhlas
s dohodou medzi Európskou úniou a Tureckom o readmisii osôb s neoprávneným pobytom.
Spravodajkyňa očakáva, že aj Rada zaujme voči Turecku jasné stanovisko a prinúti tureckú 
stranu, aby podpísala dohodu bez  prieťahov vyvolávaných novými a novými požiadavkami.


