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Aftale om tilbagetagelse mellem EF og Pakistan *** 

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. september 2010 om udkast til 

Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Den Islamiske 

Republik Pakistan om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden tilladelse 

(05942/2010 - C7-0264/2009 - 2009/0036(NLE)) 

 

(Godkendelse) 

 

Europa-Parlamentet, 

 

- der henviser til forslag til aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Islamiske 

Republik Pakistan om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden tilladelse 

(08793/2009), 

 

- der henviser til forslag til Rådets afgørelse (KOM(2009)0106), 

 

- der henviser til EF-traktatens artikel 63, stk. 1, nr. 3), litra b), og artikel 303, stk. 2, første 

afsnit, første punktum, og stk. 3, første afsnit, der danner grundlag for Rådets høring af 

Parlamentet (C7-0264/2009), 

 

- der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet om følgerne 

af Lissabontraktatens ikrafttræden for de igangværende interinstitutionelle 

beslutningsprocedurer (KOM(2009)0665), 

 

- der henviser til udkast til Rådets afgørelse (05942/2010), 

 

- henviser til artikel 79, stk. 3, og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v), i traktaten 

om Den Europæiske Unions funktionsmåde, 

 

- der henviser til forretningsordenens artikel 81 og artikel 90, stk. 8, 

 

- der henviser til henstilling fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 

Anliggender og udtalelse fra Udenrigsudvalget (A7-0231/2010), 

 

1. godkender indgåelsen af aftalen; 

 

2. tager Kommissionens erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning, til 

efterretning; 

 

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 

medlemsstaternes og Den Islamiske Republik Pakistans regeringer og parlamenter. 



 

 

BILAG 

 

Kommissionens erklæring 

 

Kommissionen minder om, at fællesskabsretten pålægger medlemsstaterne at sikre, at 

tredjelandsstatsborgere, der opholder sig på medlemsstaternes område, kan ansøge om 

international beskyttelse, hvis de måtte ønske det, og at det fremgår klart af traktaten, direktivet 

om anerkendelse af tredjelandsstatsborgere eller statsløse som flygtninge, samt direktivet om 

tilbagesendelse, at medlemsstaterne skal respektere princippet om "non-refoulement" i 

overensstemmelse med deres internationale forpligtelser. 

 

Kommissionen minder ligeledes om, at EU-medlemsstaterne til enhver tid især er forpligtet til 

at sikre, at ingen tilbagesendes i modstrid med bestemmelserne i artikel 3 i den europæiske 

menneskerettighedskonvention og artikel 19 i EU-chartret om grundlæggende rettigheder, som 

pålægger landene at sikre, at ingen må udsendes, udvises eller udleveres til et oprindelses- eller 

transitland, hvor der er en alvorlig risiko for at blive idømt dødsstraf eller udsat for tortur eller 

anden umenneskelig eller nedværdigende straf eller behandling. 

 

Pakistan har til tider taget imod mere end 3 mio. flygtninge fra konflikten i Afghanistan og har 

således bidraget mere end mange andre FN-medlemmer til modtagelsen af flygtninge. Selv om 

Kommissionen anerkender Pakistans prisværdige indsats på dette område, må den fortsat 

opfordre Pakistan til at ratificere Genève-konventionen om flygtninge (FN's konvention om 

flygtninges retsstilling fra 1951 og protokollen hertil fra 1967). 

 

Kommissionen er forpligtet til regelmæssigt at informere Europa-Parlamentet om alle 

tilbagetagelsesaftaler med EU. Kommissionen skal især: 

 

- aflægge rapport til Europa-Parlamentet hvert halve år om gennemførelsen af Den 

Europæiske Unions tilbagetagelsesaftaler med særlig henvisning af det igangværende 

arbejde i de fælles tilbagetagelsesudvalg, 

 

- etablere kontakt med relevante internationale organisationer, som er aktive i Pakistan, for 

i videst muligt omfang at indsamle de til rådighed stående oplysninger om personer, der 

er tilbagesendt til Pakistan, og om deres situation (både pakistanske statsborgere, og, 

eventuelt, tredjelandsstatsborgere) i henhold til EU-aftalen. 

 


