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21. ob upoštevanju vsega zgoraj 
navedenega priporoča Komisiji in Svetu 
Evropske unije, naj v skladu s pogajalskim 
okvirom formalno prekineta pristopna 
pogajanja s Turčijo; vendar ostaja zavezan 
demokratičnemu in političnemu dialogu s 
Turčijo; poziva Komisijo, naj uporabi 
sredstva, ki so trenutno dodeljena v okviru 
instrumenta za predpristopno pomoč (IPA 
II in prihodnjega IPA III), da prek 
namenskih sredstev, ki jih neposredno 
upravlja EU, pomaga civilni družbi 
Turčije, zagovornikom človekovih pravic 
in novinarjem, ter poveča priložnosti za 
stike med ljudmi, akademski dialog, dostop 
turških študentov do evropskih univerz in 
medijske platforme za novinarje, da bi 
zaščitili in spodbujali demokratične 
vrednote in načela, človekove pravice in 
načelo pravne države; brez poseganja v 
člen 49 Pogodbe o Evropski uniji 
pričakuje, da bo odnos med Turčijo in EU 
na novo opredeljen v smislu učinkovitega 
partnerstva; poudarja, da bi morale vse 
oblike političnega sodelovanja med EU in 
Turčijo temeljiti na določbah o 
pogojevanju s spoštovanjem demokracije, 
načela pravne države in temeljnih pravic;

21. ob upoštevanju vsega zgoraj 
navedenega priporoča Komisiji in Svetu 
Evropske unije, naj ohranita pristopna 
pogajanja zamrznjena, dokler ne bodo 
izvedene verodostojne reforme za 
uskladitev pravnega in ustavnega sistema 
Turčije s pravnim redom EU, zlasti v zvezi 
z varstvom in spodbujanjem načel 
demokracije, človekovih pravic in pravne 
države; vendar ostaja zavezan 
demokratičnemu in političnemu dialogu s 
Turčijo; poziva Komisijo, naj uporabi 
sredstva, ki so trenutno dodeljena v okviru 
instrumenta za predpristopno pomoč (IPA 
II in prihodnjega IPA III), da prek 
namenskih sredstev, ki jih neposredno 
upravlja EU, pomaga civilni družbi 
Turčije, zagovornikom človekovih pravic 
in novinarjem, ter poveča priložnosti za 
stike med ljudmi, akademski dialog, dostop 
turških študentov do evropskih univerz in 
medijske platforme za novinarje, da bi 
zaščitili in spodbujali demokratične 
vrednote in načela, človekove pravice in 
načelo pravne države; poudarja, da bi 
morale vse oblike političnega sodelovanja 
med EU in Turčijo temeljiti na določbah o 
pogojevanju s spoštovanjem demokracije, 
načela pravne države in temeljnih pravic;
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