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KORT BEGRUNDELSE 

Medtagelsen af tilbagetagelsesspørgsmål i rammeaftalen med Indonesien er i tråd med 

henstillingen i meddelelsen fra 2011 om evaluering af EU-tilbagetagelsesaftaler. I 

rammeaftalens artikel 34, stk. 4, nævnes yderligere forhandlinger med henblik på indgåelse af 

en aftale om tilbagetagelse med specifikke forpligtelser for parterne. Sådanne forhandlinger 

vil også dreje sig om tredjelandes statsborgere.  

Ordføreren mener, at medtagelsen af tilbagetagelsesspørgsmål i rammeaftalen med 

Indonesien vil fremme og udgøre et solidt grundlag for fremtidige forhandlinger om en 

tilbagetagelsesaftale. Ordføreren foreslår, at forhandlingerne om parternes specifikke 

forpligtelser bør indledes uden unødigt ophold.  

For så vidt angår gennemførelsen af den fremtidige tilbagetagelsesaftale er der planlagt et 

fælles tilbagetagelsesudvalg. Ordføreren foreslår, at Europa-Parlamentet får ret til at deltage i 

dette udvalgs møder som observatør. Derudover foreslår ordføreren, at repræsentanter fra 

civilsamfundet også bør få adgang til at følge møderne i det fælles tilbagetagelsesudvalg.  

Endvidere opfordrer ordføreren Kommissionen til i alle faser at informere Europa-

Parlamentet om resultaterne af gennemførelsen af aftalerne i overensstemmelse med 

princippet om godt samarbejde mellem institutionerne. Europa-Parlamentet er især 

interesseret i at blive holdt informeret om, hvordan garantierne for menneskerettighederne er 

blevet reguleret og har fungeret med hensyn til beskyttelse af de grundlæggende rettigheder 

for de personer, som tilbagetages. Ordføreren minder også om, at personer principielt ikke bør 

gøres til genstand for tilbagetagelse eller tilbagesendelse (”refoulement"), når der hersker 

frygt for, at de kunne blive udsat for forfølgelse, afstraffelse, umenneskelig behandling eller 

tortur i det land, de sendes tilbage til, jf. konventionen om flygtninges retsstilling fra 1951 og 

torturkonventionen fra 1984.  

Ordføreren er af den opfattelse, at tilbagetagelsesaftaler kan udgøre en gennemsigtig og fair 

ramme for og regulering af tilbagesendelse af ulovlige migranter til deres hjemland.  Det, at 

spørgsmål om tilbagetagelse medtages i rammeaftalen med Indonesien, bør tilføre momentum 

til og fremskynde den proces, der fører til indgåelsen af en tilbagetagelsesaftale i fremtiden. 

Af disse årsager og med disse bemærkninger vedrørende gennemførelsen af en decideret 

tilbagetagelsesaftale med Indonesien i fremtiden foreslår ordføreren, at Europa-Parlamentet 

giver sin godkendelse af det, der har med tilbagetagelse at gøre i rammeaftalen mellem Det 

Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Indonesien på 

den anden side om et omfattende partnerskab og samarbejde, nemlig artikel 34, stk. 3 og 4. 

****** 

Udenrigsudvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 

Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at foreslå Europa-Parlamentet at godkende 

indgåelsen af aftalen. 
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