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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och 
Republiken Turkiet om återtagande av personer utan uppehållstillstånd
(COM(2012)0239 – C7-0000/2013 – 2012/0122(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av förslaget till rådets beslut (COM(2012)0239),

– med beaktande av utkastet till avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Turkiet 
om återtagande av personer utan uppehållstillstånd,

– med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med 
artikel 79.3 samt artikel 218.6 andra stycket a led v, i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (C7-0000/2013),

– med beaktande av artiklarna 81 och 90.7 i arbetsordningen,

– med beaktande av rekommendationen från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter 
samt rättsliga och inrikes frågor och utskottet för utrikesfrågor (A7-0000/2013).

1. Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås. 

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet 
och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i 
Republiken Turkiet.
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MOTIVERING

Bakgrund

Landvägen mellan Turkiet och Grekland är för närvarade den vanligaste vägen in i 
Europeiska unionen för migranter och flyktingar från hela världen. Turkiet är därmed det 
viktigaste transitlandet för illegal invandring till EU. För att underlätta återförandet av 
migranter som har rest in i EU illegalt enades därför EU och Turkiet i november 2002 om att 
inleda förhandlingar om ett avtal om återtagande. Genom detta avtal blir avtalsparterna 
skyldiga att ta tillbaka sina respektive medborgare, eventuella tredjestatsmedborgare som 
saknar uppehållstillstånd samt statslösa. Dessutom fastställs förfarandemässiga och tekniska 
kriterier för återtagandet. 

Den första förhandlingsrundandan ägde rum i maj 2005. Den 14 januari 2011 avslutades 
förhandlingarna. Resultatet av förhandlingarna godkändes av rådet (rättsliga och inrikes 
frågor) den 24 februari 2011. Kommissionen lade därefter fram ett förslag om ingående och 
undertecknande av avtalet för rådet. Rådet gav sedan kommissionen fullmakt att underteckna 
avtalet för EU:s räkning. För att ingå avtalet krävs Europaparlamentets godkännande i 
enlighet med artikel 218.6 a i EUF-fördraget.

Även Turkiet har hittills endast paraferat avtalet eftersom den turkiska sidan plötsligt 
villkorande undertecknandet av avtalet mot att EU tar fram en tidsplan för visalättnader. I den 
handlingsplan för stegvisa visalättnader som kommissionen därefter tog fram kopplas 
lättnaderna till juridiska och administrativa reformer i Turkiet rörande 
legitimationshandlingars säkerhet, samarbete med EU:s gränskontrollmyndigheter samt 
värnande om de grundläggande rättigheterna. Rådet antog handlingsplanen den 
30 november 2012. 

Föredragandens ståndpunkt

Återtagandeavtalet är viktigt för att minska den illegala invandringen till EU via turkiskt 
territorium. Samtidigt skulle avtalet bidra till att bekämpa den gränsöverskridande 
brottsligheten, i synnerhet människohandeln, och innebära en betydande avlastning för 
Grekland och därmed för hela EU.

När nu EU har tillmötesgått Turkiets krav genom att ta fram en handlingsplan för 
visalättnader måste även Turkiet uppfylla sina löften och omedelbart underteckna avtalet. 
Landets nya inställning, att vägra underteckna avtalet till dess att EU har infört konkreta 
visalättnader för turkiska medborgare, är oacceptabel. Turkiet kan inte tillåtas använda illegal 
massinvandring till Grekland över sitt territorium som ett sätt att sätta tryck på EU.

Totalt sett måste man dock påpeka att Turkiet inte accepterar EU:s integritet över huvud taget. 
Detta visade sig bland annat med all önskvärd tydlighet genom Turkiets vägran att ha att göra 
med det cypriotiska ordförandeskapet under andra halvåret 2012. Därmed bröt kandidatlandet 
mot en grundpelare inom de institutionella förhandlingarna, som byggde på grundprinciperna 
om ett verkligt samarbete och ömsesidig solidaritet. 

Med samma envishet vägrade Turkiet att fullgöra sitt åtagande om att tillämpa 
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tilläggsprotokollet till associeringsavtalet mellan EEG och Turkiet fullt ut och på ett icke-
diskriminerande sätt gentemot alla medlemsstater. Turkiet är fortfarande inte berett att 
erkänna republiken Cypern som självständig stat. Det innebär att Turkiet inte heller erkänner 
EU i sin helhet eller respekterar dess integritet. Denna inställning kommer att medföra att 
anslutningsförhandlingarna fortsätter att blockeras.

Kommissionens senaste framstegsrapport om Turkiet visar återigen på tydliga brister, bland 
annat vad gäller yttrande- och pressfriheten, rättsväsendets oberoende och religionsfriheten. 
Turkiet är numera det land med störst antal fängslade journalister i världen. Förutom 
journalister riskerar även studenter, fackföreningsmedlemmar och företrädare för icke-statliga 
organisationer att fängslas, åtalas och dömas enligt anti-terrorlagen för att ha gjort 
regeringskritiska uttalanden. Denna enorma begräsning av yttrande- och pressfriheten och 
andra tillkortakommanden innebär ett brott mot de politiska Köpenhamnskriterierna för 
kandidatländer, vilka Turkiet borde ha uppfyllt redan innan anslutningsförhandlingarna 
inleddes, men som man än så länge inte uppfyller på någon punkt. Därmed försämrar man 
möjligheterna att föra en konstruktiv dialog med EU eftersom Köpenhamnskriterierna 
beskriver EU:s grundläggande värderingar.

Utifrån denna situation välkomnar föredraganden kommissionens beslutat att koppla 
utarbetandet av en handlingsplan för visalättnader till stränga kriterier. Betoningen av det 
faktum att det utgör en ”långsam process” med ”ett långfristigt perspektiv” speglar också det 
öppna perspektiv med vilket anslutningsförhandlingarna bedrivs. Med handlingsplanen för 
visalättnader har EU tagit ett stort steg för att tillmötesgå Turkiet, utan att acceptera någon 
form av automatik i utvecklingen.

Föredraganden beklagar att den turkiska sidan, trots dessa eftergifter från EU, fortsätter att dra 
ut på ratificeringen av återtagandeavtalet genom att kräva att handlingsplanen och därmed 
även visalättnaderna måste genomföras först. Med tanke på ovannämnda tillkortakommanden 
från Turkiets sida anser föredraganden att detta nya krav är orimligt. Turkiet måste 
ovillkorligen hålla sig till de träffade överenskommelserna och skicka en positiv signal till EU 
genom att underteckna återtagandeavtalet. Dessutom måste alla befintliga bilaterala avtal 
genomföras för samtliga medlemsstater utan begränsningar innan återtagandeavtalet träder i 
kraft och införs i praktiken. 

Föredraganden anser att samarbetet med EU när det gäller att hantera migrationsströmmar, 
bekämpa människohandel och bedriva gränskontroller måste fördjupas och att Turkiet 
effektivt måste samarbeta med samtliga medlemsstater inom politikområdena rättsliga och 
inrikes frågor. I detta sammanhang uppmanar föredraganden den turkiska regeringen att lägga 
fram det utlovade lagstiftningspaketet om säkrandet av gränserna tillsammans med Frontex 
för parlamentet.

Föredraganden är övertygad om att inte bara EU utan även Turkiet skulle tjäna på att 
underteckna återtagandeavtalet. Avtalet banar trots allt väg för visalättnader och är ett viktigt 
steg för att föra landet närmare EU. Dessutom kommer det att innebära att Turkiet får 
ekonomiskt och tekniskt stöd från EU för att bygga upp sin gränspolis och anskaffa utrustning 
för gränskontrollen. Detta stöd kommer att göra det lättare för Turkiet att säkra sina gränser 
mot instabila grannländer som Syrien, Iran och Irak. 
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Av ovanstående skäl rekommenderar föredraganden att Europaparlamentet godkänner avtalet 
mellan EU och Turkiet om återtagande av personer utan uppehållstillstånd. Föredraganden 
förväntar sig också att rådet intar en tydlig ståndpunkt gentemot Turkiet och uppmanar den 
turkiska sidan att omedelbart underteckna avtalet och inte skapa ytterligare förseningar genom 
att hela tiden ställa nya extrakrav.


