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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-abbozz ta’ deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Unjoni 
Ewropea u r-Repubblika tat-Turkija dwar ir-riammissjoni ta’ persuni li jirrisjedu 
mingħajr awtorizzazzjoni
(10697/2012 – C7-0029/2014 – 2012/0122(NLE))

(Approvazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-abbozz ta’ deċiżjoni tal-Kunsill (10697/2012),

- wara li kkunsidra l-abbozz ta' Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tat-Turkija 
dwar ir-riammissjoni ta’ persuni li jirrisjedu mingħajr awtorizzazzjoni (10693/2012),

– wara li kkunsidra t-talba għal approvazzjoni preżentata mill-Kunsill skont l-Artikolu 79(3) 
u l-Artikolu 213(6), it-tieni subparagrafu, il-punt (a)(v), tat-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea (C7–0029/2014),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 81 u l-Artikolu 90(7) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-
Intern u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin (A7–0097/2014),

1. Jagħti l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-Ftehim;

2. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri u 
tar-Repubblika tat-Turkija.
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NOTA SPJEGATTIVA

Sfond

Ir-rotta bl-art mit-Turkija għall-Greċja bħalissa hija r-rotta li l-iktar tintuża mill-migranti u r-
refuġjati li jivvjaġġaw lejn l-Unjoni Ewropea mid-dinja kollha. Din il-ħaġa tagħmel it-Turkija 
l-pajjiż prinċipali ta' tranżitu għall-immigrazzjoni illegali fl-Unjoni Ewropea. Sabiex 
jagħmluha possibbli li l-migranti li jidħlu fl-Unjoni Ewropea illegalment jiġu rritornati, l-
Unjoni Ewropea u t-Turkija ftiehmu li jibdew in-negozjati dwar ftehim ta' riammissjoni 
f'Novembru 2002. Skont dan il-ftehim, il-partijiet se jkunu obbligati jirriammettu ċ-ċittadini 
tagħhom stess, kif ukoll ċittadini ta' pajjiżi terzi mingħajr dokumenti ta' residenza jew il-
persuni bla stat; il-ftehim jistabbilixxi wkoll kriterji proċedurali u tekniċi għar-riammissjoni. 

L-ewwel sensiela ta' negozjati saru f'Mejju 2005. In-negozjati spiċċaw fl-14 ta' Jannar 2001. 
Ir-riżultat tan-negozjati ġie approvat mill-Kunsill tal-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni (ĠAI) tal-
24 ta' Frar 2011. Il-Kummissjoni mbagħad preżentat proposta lill-Kunsill dwar il-konklużjoni 
u l-iffirmar tal-ftehim. Il-Kunsill sussegwentement ta mandat lill-Kummissjoni biex tiffirma l-
ftehim f'isem l-Unjoni Ewropea. Il-konklużjoni tal-ftehim jirrikjedi l-approvazzjoni tal-
Parlament Ewropew bi qbil mal-Artikolu 218(6)(a) tat-TFUE. 

It-Turkija wkoll s'issa sempliċiment inizjalat il-ftehim, peress li n-naħa Torka f'daqqa waħda 
ddeċidiet li tiffirma l-ftehim bil-kundizzjoni li l-Unjoni Ewropea tfassal pjan direzzjonali 
għal-liberalizzjoni tal-viżi. Il-pjan ta' azzjoni għal-liberalizzjoni gradwali tal-viżi 
sussegwentement imħejji mill-Kummissjoni jorbot il-liberalizzazzjoni tal-viżi ma' riformi 
leġiżlattivi u amministrattivi fit-Turkija fir-rigward tal-sigurtà tad-dokumenti ta' identità, il-
kooperazzjoni mal-awtoritijiet tal-fruntieri tal-Unjoni Ewropea u azzjoni biex jiġu 
ssalvagwardjati d-drittijiet fundamentali. Il-pjan ta' azzjoni ġie approvat mill-Kunsill fit-
30 ta' Novembru 2012. 

Il-pożizzjoni tar-rapporteur 

Il-ftehim ta' riammissjoni se jagħti kontribut sinifikanti biex titnaqqas l-immigrazzjoni illegali 
li tgħaddi mit-territorju Tork lejn l-Unjoni Ewropea. Fl-istess ħin, se jgħin fil-ġlieda kontra l-
kriminalità transkonfinali, partikolarment it-traffikar tal-bnedmin, u se jnaqqas il-pressjoni fuq 
il-Greċja u, b'hekk, fuq l-Unjoni Ewropea b'mod ġenerali.

B'kunsiderazzjoni tal-fatt li l-Unjoni Ewropea rrispondiet għax-xewqat tat-Turkija bi pjan ta' 
azzjoni għall-viżi, it-Turkija issa trid iżżomm il-wegħda tagħha u tiffirma l-ftehim mingħajr 
dewmien. L-approċċ il-ġdid meħud mit-Turkija, jiġifieri li ddewwem ir-ratifika tal-ftehim ta' 
riammissjoni sakemm l-Unjoni Ewropea ddaħħal miżuri prattiki ta' faċilitazzjoni tal-viżi 
għaċ-ċittadini Torok, mhux aċċettabbli. It-Turkija ma tistax tuża l-migrazzjoni illegali bil-
massa li tgħaddi mit-territorju tagħha għall-Greċja bħala mezz biex tagħmel pressjoni fuq l-
Unjoni Ewropea.

Madankollu, hu wkoll evidenti li t-Turkija ġeneralment ma taċċettax l-integrità tal-Unjoni 
Ewropea. Dan sar assolutament ċar meta t-Turkija rrifjutat li tagħmel kwalunkwe ftehim mal-
Presidenza tal-Kunsill ta' Ċipru fit-tieni nofs tal-2012. B'din l-attitudni, it-Turkija, bħala pajjiż 
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kandidat, marret kontra l-pilastru bażiku tal-qafas ta' negozjati istituzzjonali, li hu ffundat fuq 
il-prinċipji ta' kooperazzjoni sinċiera u solidarjetà reċiproka. 

It-Turkija hija ostinata bl-istess mod fir-rifjut tagħha li tissodisfa l-impenji li timplimenta l-
protokoll addizzjonali għall-Ftehim ta' Assoċjazzjoni tal-KEE u t-Turkija fir-rigward tal-Istati 
Membri kollha, bis-sħiħ u mingħajr diskriminazzjoni. It-Turkija għadha mhix preparata 
tirrikonoxxi r-Repubblika ta' Ċipru bħala stat indipendenti. Mandankollu, dan ifisser li lanqas 
ma tirrikonoxxi l-intier u l-integrità tal-Unjoni Ewropea. Din l-attitudni se tkompli tibblokka 
n-negozjati ta' adeżjoni.

L-aħħar rapport tal-Kummissjoni dwar il-progress tat-Turkija jelenka nuqqasijiet ċari u 
rikorrenti, inklużi fl-oqsma tal-libertà tal-kelma u tal-libertà tal-istampa, l-indipendenza tal-
ġudikatura u l-libertà reliġjuża. It-Turkija issa għandha l-ogħla numru ta' ġurnalisti 
impriġunati fid-dinja. Barra ġurnalisti, qed jiġu arrestati wkoll studenti, sindikalisti u 
rappreżentanti ta' organizzazzjonijiet mhux governattivi talli jagħmlu dikjarazzjonijiet li 
jikkritikaw il-gvern, u dawn qed jiġu prosekutati u qed jingħataw sentenzi skont il-
leġiżlazzjoni dwar l-antiterroriżmu. Flimkien ma' nuqqasijiet oħra, din ir-restrizzjoni 
ġeneralista fuq il-libertà ta' opinjoni u l-libertà tal-istampa tmur kontra l-kriterji politiċi ta' 
Kopenħagen għall-proċess ta' qabel l-adeżjoni; it-Turkija kienet mistennija tissodisfa dawn il-
kriterji saħansitra qabel il-ftuħ tan-negozjati ta' adeżjoni, imma għadha lanqas biss 
ikkonformat ma' punt wieħed. Dan ixekkel serjament kwalunkwe djalogu kostruttiv mal-
Unjoni Ewropea, peress li l-kriterji ta' Kopenħagen jiddeskrivu s-sett ta' valuri fundamentali li 
fuqhom hija bbażata l-Unjoni Ewropea.

F'din is-sitwazzjoni, ir-rapporteur tilqa' d-deċiżjoni tal-Kummissjoni li torbot l-abbozzar ta' 
pjan ta' azzjoni għal-liberalizzazzjoni tal-viżi ma' kriterji stretti. nfasi fuq il-fatt li dan hu 
'proċess gradwali' li għandu 'perspettiva għall-medda twila ta' żmien' jaqbel ukoll mal-
perspettiva miftuħa li tikkaratterizza n-negozjati ta' adeżjoni. Il-pjan ta' azzjoni għall-viżi 
jirrappreżenta mossa sinifikanti min-naħa tal-Unjoni Ewropea biex tissodisfa x-xewqat tat-
Turkija, mingħajr ma tinvolvi ebda mekkaniżmu awtomatiku.

Ir-rapporteur jiddispjaċiha li, minkejja din il-konċessjoni mill-Unjoni Ewropea, in-naħa Torka 
qed tkompli ddewwem ir-ratifika tal-ftehim ta' riammissjoni billi tinsisti li l-pjan ta' azzjoni, u 
b'hekk il-miżuri ta' faċilitazzjoni tal-viżi, għandhom jiġi implimentat minn qabel. Fid-dawl 
tan-nuqqasijiet tat-Turkija kif deskritti hawn fuq, ir-rapporteur tqis li din it-talba l-ġdida hija 
sproporzjonata. Hu ta' importanza vitali li t-Turkija tikkonforma mal-ftehim milħuq u tibgħat 
messaġġ pożittiv lill-Unjoni Ewropea billi tiffirma l-ftehim ta' riammissjoni. Barra minn hekk, 
il-ftehimiet bilaterali eżistenti jridu jiġu implimentati fir-rigward tal-Istati Membri kollha, 
mingħajr eċċessjoni jew restrizzjoni, qabel id-dħul fis-seħħ u l-applikazzjoni tal-ftehim ta' 
riammissjoni. 

Ir-rapporteur hi tal-fehma li l-kooperazzjoni mal-Unjoni Ewropea fl-iffaċċar tal-flussi 
migratorji, il-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin u l-operar tal-kontrolli fil-fruntieri jeħtieġ li 
tiġi intensifikata, u għandha tiġi garantita kooperazzjoni effettiva bejn it-Turkija u l-Istati 
Membri kollha fil-kwistjonijiet tal-politika dwar il-ġustizzja u l-intern. F'dan il-kuntest, hi 
tistieden lill-Gvern Tork jissottometti lill-Parlament pakkett leġiżlattiv pjanat dwar is-sigurtà 
tal-fruntieri relatata mal-Frontex.
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Ir-rapporteur hi konvinta li l-iffirmar tal-ftehim ta' riammissjoni se jkun ta' benefiċċju kemm 
għat-Turkija kif ukoll għall-Unjoni Ewropea. Il-ftehim fl-aħħar mill-aħħar se jiffaċilita t-triq 
għal-liberalizzazzjoni tal-viżi u jirrappreżenta punt importanti biex it-Turkija titqarreb lejn l-
Unjoni Ewropea. Barra minn hekk, it-Turkija se tibbenefika minn appoġġ finanzjarju u 
tekniku mill-Unjoni Ewropea skont il-ftehim sabiex tibni l-pulizijia tagħha tal-fruntieri u 
tistabbilixxi tagħmir ta' sorveljanza tal-fruntieri. Dawn il-kapaċitajiet se jgħinu lit-Turkija 
tiżgura l-fruntieri tagħha ma' pajjiżi ġirien fraġli bħas-Sirja, l-Iran u l-Iraq. 

Fid-dawl ta' tali kunsiderazzjonijiet, ir-rapporteur tirrakkomanda li l-Parlament Ewropew 
japprova l-ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tat-Turkija dwar ir-riammissjoni ta’ 
persuni li jirrisjedu mingħajr awtorizzazzjoni. Ir-rapporteur tistenni li l-Kunsill ukoll jieħu 
pożizzjoni ċara fir-rigward tat-Turkija, u tistieden lit-Turkija ma tagħmilx talbiet addizzjonali 
ġodda u tiffirma l-ftehim mingħajr iktar dewmien.
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OPINJONI TAL-MINORANZA

skont l-Artikolu 52(3) tar-Regoli ta' Proċedura minn
Judith Sargentini, Hélène Flautre, Franziska Keller, Jean Lambert u Tatjana Zdanoka 

f'isem il-Grupp Greens/EFA

Il-Greens/EFA dejjem ivvotaw kontra l-ftehimiet ta' riammissjoni għaliex bihom l-osservanza 
sħiħa tat-Trattati tal-UE, il-leġiżlazzjoni Ewropea u dik internazzjonali dwar id-drittijiet tal-
bniedem u l-asil mhix garantita, speċjalment meta jitqiesu r-rapporti riċenti dwar applikanti 
għal asil li ntbagħtu lura fiż-żoni tal-fruntieri tal-art u tal-baħar tal-UE.

Il-ftehimiet ta' riammissjoni m'għandhomx jinkludu klawsoli dwar iċ-ċittadini minn pajjiżi 
terzi, speċjalment għat-Turkija peress li din hi wieħed mill-pajjiżi prinċipali ta' tranżitu lejn l-
UE. Il-monitoraġġ indipendenti u prattiku tal-implimentazzjoni tal-ftehim ta' riammissjoni 
huwa essenzjali biex ikun żgurat li l-persuni li jeħtieġu l-protezzjoni internazzjonali, b'mod 
partikolari s-Sirjani, ma jintbagħtux lura f'pajjiżi fejn jista' ma jkollhomx aċċess għal 
protezzjoni jew fejn jista' jkollhom riskju li jiġu persegwitati, u li d-dritt għal aċċess għat-
territorju tal-UE u għal proċeduri ġusti u effiċjenti ta' asil għall-applikanti għal asil jiġu 
rrispettati.  Tali arranġamenti prattiki ta' monitoraġġ jirrikjedu li jiġu stabbiliti mekkaniżmi ta' 
kondiviżjoni tal-informazzjoni dwar il-persuni rritornati.

Għalkemm it-Turkija tilqa' ħafna refuġjati mis-Sirja, hi għadha żżomm riżerva ġeografika 
għall-Konvenzjoni dwar ir-Refuġjati tal-1951, li tagħmel lill-UNHCR responsabbli legalment 
biex tiddetermina l-istatus ta' refuġjati għall-applikanti "mhux Ewropej" u biex issib 
soluzzjonijiet sostenibbli għal dawk rikonoxxuti bħala rifuġjati.

Barra minn hekk, il-konklużjoni ta' ftehim ta' riammissjoni m'għandhiex tkun prekundizzjoni 
biex tibda l-liberalizzazzjoni tal-viżi.
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23.4.2013

OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-AFFARIJIET BARRANIN

għall-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern

dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Unjoni 
Ewropea u r-Repubblika tat-Turkija dwar ir-riammissjoni ta' persuni li jirresjedu mingħajr 
awtorizzazzjoni
(COM(2012)0239 – C7-0000/2013 – 2012/0122(NLE))

Rapporteur għal opinjoni: Ria Oomen-Ruijten

ĠUSTIFIKAZZJONI FIL-QOSOR

Wara 8 snin ta' negozjati, il-Kummissjoni Ewropew u t-Turkija f'Ġunju 2012 qablu dwar it-
test ta’ Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tat-Turkija dwar ir-riammissjoni ta' 
persuni li jirresjiedu mingħajr awtorizzazzjoni, soġġett għall-iffirmar u l-konklużjoni tal-
Ftehim. Il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, Ġustizzja u l-Intern (LIBE) hu l-Kumitat 
responsabbli. B'kunsiderazzjoni tar-responsabilità tiegħu għal negozjati ta' adeżjoni (l-
Anness VII tar-Regoli ta' Proċedura) u tal-interess li minn dejjem ħa fit-Turkija, il-Kumitat 
għall-Affarijiet Barranin (AFET), talab l-awtorizzazzjoni biex jifformula abbozz ta' opinjoni.

Il-proposta għal deċiżjoni tirrigwarda l-konklużjoni tal-ftehim u tistabbilixxi l-arranġamenti 
interni meħtieġa għall-applikazzjoni prattika tal-Ftehim. Fil-Memorandum ta’ Spjegazzjoni 
mehmuż mal-proposta, il-Kummissjoni tindika li l-obbligi ta' riammissjoni huma mfassla 
b’mod kompletament reċiproku, bl-inklużjoni kemm taċ-ċittadini tagħha stess kif ukoll taċ-
ċittadini ta’ pajjiżi terzi u persuni apolidi. Intlaħaq qbil biex id-Danimarka jkollha deroga 
minn din id-deċiżjoni.

B'kunsiderazzjoni tan-numru kbir ta' immigranti irregolari li jidħlu fit-territorju tal-UE mit-
Turkija, hu importanti li tiġi intensifikata l-kooperazzjoni dwar il-ġestjoni tal-migrazzjoni, il-
ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin u l-kontrolli fil-fruntiera. Il-Ftehim għandu wkoll iħalli 
impatt fuq il-proċess gradwali ta' liberalizzazzjoni tal-viża f'perspettiva fit-tul u jkun pass 
importanti ieħor fil-pjan direzzjonali lejn reġim mingħajr viża. It-Turkija hija l-uniku pajjiż 
kandidat li m'għandux liberalizzazzjoni tal-viża. Il-Kumitat jistieden lill-awtoritajiet tat-
Turkija biex jiżguraw li, sakemm dan il-ftehim jidħol fis-seħħ, jiġu implimentati bis-sħiħ il-
ftehimiet bilaterali eżistenti; Għandu jkun innotat li fir-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew 
tad-29 ta' Marzu 2012 dwar ir-Rapport ta' Progress 2011 tal-Kummissjoni dwar it-Turkija 
(P7_TA(2012)0116), il-Parlament "iħeġġeġ lit-Turkija tiffirma u timplimenta l-ftehim dwar l-
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ammissjoni mill-ġdid (riammissjoni) bejn l-UE u t-Turkija" u "huwa tal-fehma li ladarba jiġi 
ffirmat il-ftehim dwar l-ammissjoni mill-ġdid, il-Kunsill għandu jagħti mandat lill-
Kummissjoni biex tibda djalogu dwar il-viżi u tiddefinixxi l-pjan direzzjonali għal-
liberalizzazzjoni tal-viżi". Fl-abbozz ta' riżoluzzjoni dwar ir-Rapport ta' Progress tal-
Kummissjoni dwar it-Turkija għall-2012, li qiegħed jiġi diskuss fl-AFET, din il-linja politika 
qed tiġi kkonfermata mill-ġdid.

Għalhekk, il-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tat-Turkija dwar 
ir-riammissjoni ta’ persuni li jirrisjedu mingħajr awtorizzazzjoni tibqa’ waħda ta' importanza 
kruċjali.

******

Il-Kumitat għall-Affarijiet Barranini jistieden lill-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja 
u l-Affarijiet Interni, bħala l-kumitat responsabbli, biex jipproponi li l-Parlament jagħti l-
approvazzjoni tiegħu.
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