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Резолюция на Европейския парламент относно доклада за напредъка на Турция 
през 2013 г.
(2013/2945(RSP))

Европейският парламент,

– като взе предвид доклада на Комисията за напредъка на Турция през 2013 г. 
(SWD(2013)0417),

– като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета, озаглавено „Стратегия за разширяване и основни предизвикателства през 
периода 2013 — 2014 г.“ (COM(2013)0700),

– като взе предвид предишните си резолюции, по-конкретно от 10 февруари 2010 г. 
относно доклада за напредъка на Турция за 2009 г., от 9 март 2011 г. за доклада за 
напредъка на Турция през 2010 г.1, от 29 март 2012 г. относно доклада за напредъка 
на Турция през 2011 г.2 и от 18 април 2013 г. относно доклада за напредъка на 
Турция през 2012 г.3,

– като взе предвид Рамката за преговори с Турция от 3 октомври 2005 г.,

– като взе предвид Решение 2008/157/EО на Съвета от 18 февруари 2008 г. относно 
принципите, приоритетите и условията на Партньорството за присъединяване с 
Република Турция („партньорството за присъединяване“)4, както и предходните 
решения на Съвета относно партньорството за присъединяване от 2001, 2003 и 
2006 г.,

– като взе предвид заключенията на Съвета от 14 декември 2010 г., 5 декември 2011 г. 
и 11 декември 2012 г.,

– като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз,

– като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

– като взе предвид факта, че преговорите за присъединяването на Турция започнаха 
на 3 октомври 2005 г. и че започването на тези преговори представлява началото на 
дълъг процес с неизвестен изход, основан на справедливи и строги изисквания и 
ангажимент за провеждане на реформи;

– като взе предвид факта, че Турция се е ангажирала да изпълни критериите от 
Копенхаген, да проведе адекватни и ефективни реформи, да поддържа 
добросъседски отношения и постепенно да постигне съответствие с ЕС; като има 

                                               
1 Приети текстове, P7_TA(2011)0090.
2 Приети текстове, P7_TA(2012)0116.
3 Приети текстове, P7_TA(2013)0184.
4 ОВ L 51, 26.2.2008, стр. 4.
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предвид, че тези усилия следва да се разглеждат като възможност за Турция да 
продължи процеса на своята модернизация,

– като взе предвид факта, че ЕС следва да остане референтен за реформите в Турция,

– като взе предвид факта, че в съответствие със заключенията от заседанието на 
Европейския съвет, проведено през декември 2006 г., цялостното изпълнение на 
всички критерии от Копенхаген и интеграционният капацитет на ЕС остават 
основата за присъединяване към ЕС, 

– като взе предвид факта, че в своите заключения от 11 декември 2012 г. Съветът 
подкрепи новия подход на Комисията да постави принципа на правовата държава в 
центъра на политиката на разширяване и потвърди основното значение в процеса на 
преговори на глава 23 (съдебна система и основни права) и глава 24 (правосъдие, 
свобода и сигурност), които трябва да бъдат разглеждани на ранен етап от 
преговорите, за да има ясни отправни точки и достатъчно време за въвеждане на 
необходимите промени в законодателството, институционални реформи и солидна 
документация, проследяваща прилагането,

– като взе предвид факта, че в стратегията си за разширяването от 2013 г. Комисията 
заключи, че поради своята икономика, стратегическо местоположение и важната 
роля, която играе в региона, Турция е стратегически партньор за Европейския съюз 
и ценен елемент на конкурентоспособността на икономиката на ЕС, както и че в 
предходните дванадесет месеца е отбелязан съществен напредък по отношение на 
реформите; като взе предвид факта, че Комисията призова за допълнителни 
реформи и насърчаване на диалога в целия политически спектър в Турция и в 
турското общество като цяло,

– като взе предвид факта, че Турция все още не е приложила, за осма поредна година, 
разпоредбите, произтичащи от Споразумението за асоцииране между ЕО и Турция и 
Допълнителния протокол към него,

– като взе предвид факта, че в своя полза и с оглед на укрепването на стабилността и 
насърчаването на добросъседските отношения Турция е необходимо да увеличи 
усилията си за решаване на неуредените двустранни въпроси със своите 
непосредствени съседи, включително неуредените правни задължения и споровете 
относно сухоземните и морските граници и въздушното пространство съгласно 
разпоредбите на Хартата на ООН и международното право,

– като взе предвид факта, че Турция има потенциала да играе централна роля в 
диверсификацията на енергийните ресурси и транзитните маршрути на нефт, 
природен газ и електроенергия от съседните страни към ЕС и че съществува 
потенциал както Турция, така и ЕС да се възползват от богатството на 
възобновяеми енергийни източници в Турция, като създадат устойчива икономика с 
ниски нива на емисии,

Надежден ангажимент и силни демократични основи

1. приветства доклада за напредъка на Турция през 2013 г. и споделя заключението на 
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Комисията, че Турция е стратегически партньор за Европейския съюз и в 
предходните дванадесет месеца е отбелязан съществен напредък по отношение на 
реформите; подчертава значението и спешната необходимост от по-нататъшни 
реформи и насърчаване на диалога в целия политически спектър и в обществото в 
по-широк план, както и от спазване на основните права на практика;

2. отбелязва капацитета за трансформации, с който се характеризират преговорите 
между Съюза и Турция, които предоставиха на Турция ясно указание за нейния 
процес на реформи; поради това подчертава значението на надеждните преговори, 
които се основават на взаимен ангажимент от страна на Турция и Съюза за 
ефективни реформи, задълбочаващи демократичните основи на турското общество, 
насърчаващи основните ценности и водещи до положителна промяна в 
институциите, в законодателството и в манталитета на обществото; затова 
приветства отварянето на глава 22;

3. подчертава значението на постигането на общо разбиране между Турция и ЕС за 
значението както за ЕС, така и за Турция, на споразумението за реадмисия и 
пътната карта за визова либерализация; припомня, че Турция е една от основните 
транзитни страни за незаконната миграция към ЕС, и следователно я призовава да 
подпише и приложи споразумението за реадмисия без допълнително забавяне; 
призовава Комисията успоредно с това да предприеме стъпки за либерализиране на 
визовия режим и подчертава ясните ползи от улесняването на достъпа до ЕС за 
бизнесмени, представители на академичните среди, студенти и представители на 
гражданското общество;

Изпълняване на критериите от Копенхаген

4. изтъква ключовата роля на системата на взаимен контрол за всички съвременни 
демократични държави и основната роля, която трябва да играе турското Велико 
народно събрание в центъра на политическата система на Турция чрез 
осигуряването на рамка за диалог и изграждане на консенсус в целия политически 
спектър; изразява загриженост относно политическата поляризация и липсата на 
готовност от страна на правителството и опозицията да работят за постигане на 
консенсус по ключови реформи; настоятелно призовава всички политически сили, 
правителството и опозицията да работят заедно за укрепване на плурализма на 
вижданията в държавните институции и за насърчаване на модернизацията и 
демократизацията на държавата и обществото; призовава политическото 
мнозинство да ангажира активно малцинството в процеса на обсъждане на 
съответните реформи и да взема предвид при всяка възможност неговите интереси 
и становища по приобщаващ начин;

5. изтъква неотложната необходимост от още по-голям напредък при прилагането на 
измененията на конституцията от 2010 г., по-специално приемането на закони 
относно защитата на личните данни и военното правосъдие и на закони, въвеждащи 
положителни мерки за действие с оглед насърчаване на равенството между 
половете; 

6. поздравява помирителния комитет за постигането на консенсус относно 60 
изменения в конституцията и призовава неговите членове да продължат работата 
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си по изготвянето на нова конституция за Турция, тъй като това е от съществено 
значение за процеса на реформи в Турция; подчертава значението на постигането 
на консенсус в рамките на процеса на реформа на конституцията по ефективна 
система на разделение на властите и всеобхватно определение за гражданство; 
подчертава, че Турция, като държава – членка на Съвета на Европа, може да се 
възползва от възможността за активен диалог с Венецианската комисия относно 
процеса на реформа на конституцията; подчертава, че правилата за избора и 
състава на Висшия съвет на съдиите и прокурорите следва да бъдат в пълно 
съответствие с критериите на Венецианската комисия;  

7. приветства пакета за демократизация, представен от правителството на 30 
септември 2013 г., и призовава правителството да се консултира надлежно с 
опозицията и съответните организации на гражданското общество в изготвянето на 
законодателство за прилагане и да продължи с усилията си за реформа за 
преразглеждане на избирателната система, включително намаляване на прага от 
10 %, както и на подходящи начини за включване на всички компоненти на 
турското общество;  призовава правителството да гарантира, че законодателството 
за престъпленията от омраза предлага защита за всички граждани, включително 
малцинствата и ЛГБТИ; 

8. счита, че протестите в парка „Гези“ свидетелстват както за съществуването в 
Турция на динамично гражданско общество, така и за необходимостта от 
допълнителни жизненоважни реформи за насърчаване на основните ценности; 
подчертава важността на по-структурираното участие на гражданското общество в 
процеса на вземане на решения; изразява дълбоко съжаление за смъртните случаи 
сред демонстранти и служители на полицията, прекомерната употреба на сила от 
полицията и актовете на насилие, извършени от известен брой протестиращи; 
приветства текущите административни разследвания, предприети от 
Министерството на вътрешните работи, както и разследванията на омбудсмана по 
жалби, свързани със събитията в парка „Гези“, и очаква те да доведат до незабавно 
решение на проблемите; призовава Турция да приеме подходящи вътрешни 
процедури за преразглеждане и да създаде независим надзорен орган за полицейски 
престъпления; изразява мнение, че събитията в парка „Гези“ подчертават 
необходимостта от значителни реформи, за да се гарантира спазването на 
свободата на събранията; 

9. изразява загриженост за много ограниченото отразяване на събитията в парка 
„Гези“ от страна на турските медии и за уволненията на журналисти, критикували 
реакциите на правителството при подобни събития; припомня, че свободата на 
изразяване и медийният плурализъм са в основата на европейските ценности и че 
независимият печат е от съществено значение за демократичното общество; 
изразява отново своята загриженост относно факта, че повечето медии са 
собственост на и концентрирани в големи конгломерати с широкообхватни бизнес 
интереси, и изтъква тревожно разпространеното явление на автоцензура от страна 
на собственици на медии и журналисти; изразява загриженост във връзка с особено 
големия брой журналисти, които понастоящем са в предварително задържане, и 
призовава съдебните органи на Турция да преразгледат и излязат с решения по тези 
дела възможно най-скоро;
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10. отбелязва загрижеността в турското общество относно прекалено широкия обхват и 
недостатъците на производството по делото „Ергенекон“, която, както и в делото 
„Чук“, урони приемането на решението; подчертава отново с оглед на 
гореизложеното, че делото срещу Съюза на кюрдските общности трябва да покаже 
силата и наличието на подходящо, независимо, безпристрастно и прозрачно 
функциониращи турски демократични институции и съдебна власт, както и 
твърдия и безусловен ангажимент за зачитане на основните права;

11. отбелязва, че прилагането на третия пакет за съдебна реформа доведе до 
освобождаването на значителен брой задържани, и приветства четвъртия пакет за 
съдебна реформа като друга важна стъпка към съответствие на съдебната власт в 
Турция със стандартите и ценностите на ЕС; отбелязва в частност i) новото и важно 
разграничение между свобода на изразяване и подбуждане към насилие или 
извършване на терористични актове, ii) ограничаването на престъплението 
„възхваляване на престъпление или престъпник“ до случаи, в които има ясна и 
непосредствена заплаха за обществения ред, и iii) стесняването на обхвата на 
престъплението в името на организация, без да извършителят да е член на 
организацията, само до въоръжените организации;

12. приветства инициативите, предприети от Висшия съвет на съдиите и прокурорите 
за насърчаване на обучението на голям брой съдии и прокурори в областта на 
правата на човека и за насърчаване на задълбочено и функциониращо разбиране на 
съдебната практика на ЕСПЧ; насърчава правителството да приеме план за 
действие в областта на правата на човека, основаващ се на съдебната практика на 
ЕСПЧ и насочен към решаване на въпросите, повдигнати в решения на Съда, в 
които се констатира, че Турция е нарушила разпоредби на ЕКПЧ; насърчава 
правителството да продължи с амбициозните реформите на съдебната система, 
изградени върху потребността от напредък в защитата и насърчаването на 
основните права; в тази връзка подчертава необходимостта от приоритетно 
реформиране на турския Закон за борба с тероризма; 

13. отново изразява своята подкрепа за новия подход на Комисията за отваряне на 
глава 23 (съдебна система и основни права) и глава 24 (правосъдие и вътрешни 
работи) на ранен етап в процеса на преговори, както и за затварянето им в края на 
този процес; подчертава, че предоставянето на официални целеви показатели за 
отварянето на тези глави би осигурило за Турция ясна пътна карта и би дало тласък 
на процеса на реформи; ето защо призовава Съвета да поднови усилията си за 
отваряне на глави 23 и 24; призовава Турция да сътрудничи във възможно най-
голяма степен за тази цел;

14. приветства решението на Събранието на фондациите да върне земите на 
историческия манастир „Мор Габриел“ на асирийската общност в Турция в 
съответствие с ангажимента, поет от правителството с пакета за демократизация;   
подчертава значението на това да се продължи процесът на реформи в областта на 
свободата на мисълта, съвестта и религията, като се даде възможност на 
религиозните общности да получават правосубектност, като се премахнат всички 
ограничения относно обучението, назначаването и наследяването на духовници, 
като се спазват съответните решения на Европейския съд за правата на човека и 



RE\1012207BG.doc 7/9 PE524.591v02-00

BG

препоръките на Венецианската комисия, както и чрез премахване на всички форми 
на дискриминация или пречки, основаващи се на религия;  отбелязва, че 
напредъкът в предоставянето на повече права на малцинството на алевитите е 
много бавен; подчертава необходимостта от премахване на всички пречки пред 
бързото отваряне на семинарията в Халки;

15. изразява подкрепа за базата данни относно насилието срещу жени, която е в процес 
на подготовка от страна на Министерството за семейството и социалните политики; 
призовава за допълване на действащото законодателство относно създаването на 
приюти за жени, които са жертви на домашно насилие, с подходящи механизми за 
проследяване в случаите, в които общините не отварят такива приюти; подкрепя 
усилията на министъра на семейството и социалните политики за увеличаване на 
наказанията при принудителните ранни бракове, които трябва да бъдат изкоренени; 
подновява своята загриженост относно ниското ниво на участието на жените в 
работната сила, в политиката и на равнище висши служители в администрацията и 
насърчава правителството да приемат подходящи мерки, с които да се насърчи 
определянето на централна роля на жените в икономическата и политическата 
структура на Турция;

16. твърдо подкрепя инициативата на правителството да се стреми към уреждане на 
кюрдския проблем въз основа на преговори с Кюрдската работническа партия; 
насърчава правителството да проведе реформите, насочени към насърчаване на 
социалните, културни и икономически права на кюрдската общност въз основа на 
адекватна консултация със съответните заинтересовани страни и опозицията; 
призовава опозицията да подкрепи активно преговорите и реформите като важна 
стъпка в полза на турското общество като цяло; призовава турските органи да 
работят в тясно сътрудничество с Европейската комисия, за да се прецени кои 
програми по ИПП биха могли да се използват за насърчаване на устойчивото 
развитие на югоизток в рамките на преговорите по глава 22;

17. изразява мнение, че социалният диалог и участието на социалните партньори са от 
жизненоважно значение за развитието на благоденстващо общество; подчертава 
значението на по-нататъшния напредък в областта на социалната политика и 
трудовата заетост, по-конкретно за да се премахнат всички пречки пред 
ефективното функциониране на профсъюзите, да се установи национална стратегия 
за заетостта, да се разреши проблемът с недекларирания труд, да се разшири 
обхватът на механизмите за социална закрила и да се увеличат процентите на 
заетост сред жените и хората с увреждания;

Изграждане на добросъседски отношения

18. отбелязва продължаващите опити на Турция и Гърция за подобряване на 
двустранните им отношения, включително чрез двустранни срещи; изразява 
съжаление обаче, че обявената от турското Велико народно събрание заплаха за 
повод за война (casus belli) срещу Гърция не е оттеглена;  

19. призовава правителството на Турция да подпише и ратифицира Конвенцията на 
Организацията на обединените нации по морско право (UNCLOS) без по-
нататъшно отлагане и припомня пълната легитимност на изключителната 
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икономическа зона на Република Кипър;

20. още веднъж изразява силната си подкрепа за обединението на Кипър, основаващо 
се на справедливо и устойчиво решение за двете общности; призовава Турция да 
подкрепи активно преговори за постигане на справедливо, цялостно и 
жизнеспособно решение на проблема под егидата на генералния секретар на ООН и 
съобразно съответните резолюции на Съвета за сигурност на ООН; призовава 
Турция да започне да изтегля своите сили от Кипър и да предаде затворения 
участък във Фамагуста на ООН в съответствие с резолюция 550 на Съвета за 
сигурност на ООН (1984 г.); призовава Република Кипър да отвори пристанището 
на Фамагуста под митническия надзор на ЕС с цел да се насърчи положителен 
климат за успешен резултат от продължаващите преговори за повторно обединение 
и да се позволи на турските кипърци да търгуват директно по законен начин, 
приемлив за всички; отбелязва предложенията на кипърското правителство за 
разрешаване на горепосочените проблеми;

21. приветства Турция за решението за предоставяне на Комитета за безследно 
изчезналите лица достъп до заградената военна зона в северната част на Кипър и 
насърчава Турция да позволи на Комитета достъп до съответните архиви и 
военните зони за ексхумация; призовава за специално отчитане на работата на 
Комитета за безследно изчезналите лица;

22. подчертава значението на последователен и широкообхватен подход по отношение 
на сигурността в Източното Средиземноморие и призовава Турция да даде 
възможност за политически диалог между ЕС и НАТО, като вдигне ветото си върху 
сътрудничество между ЕС и НАТО, включващо Кипър, и успоредно призовава 
Република Кипър да вдигне ветото си върху участието на Турция в Европейската 
агенция по отбрана;

23. настоятелно призовава Турция и Армения да пристъпят към нормализиране на 
отношенията си, като ратифицират без предварителни условия протоколите за 
установяване на дипломатически отношения, като отворят границата и като 
подобрят активно своите отношения, особено трансграничното сътрудничество и 
икономическата интеграция;

Задълбочаване на сътрудничеството между ЕС и Турция

24. изразява съжаление по повод на отказа на Турция да изпълни своето задължение за 
цялостно, недискриминиращо прилагане на Допълнителния протокол към 
Споразумението за асоцииране между ЕО и Турция по отношение на всички 
държави членки; припомня, че този отказ продължава да оказва силно въздействие 
върху процеса на преговори;

25. отбелязва, че Турция продължава да бъде шестият по големина търговски партньор 
на ЕС, а ЕС е най-големият търговски партньор на Турция с 38 % от общата 
търговия на Турция и почти 71 % от преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ); 
приветства продължаващата оценка на митническия съюз между ЕС и Турция от 
Комисията, с цел да се оценят неговото въздействие върху двете страни и начините 
той да бъде осъвременен; 
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26. счита, че с оглед на стратегическата роля на Турция като енергиен център, трябва 
да се обърне внимание на необходимостта от започване на преговори по глава 15 за 
енергетиката; подчертава, че трябва да бъдат разгледани приоритетите, свързани с 
енергийната и климатична ефективност;

27. приветства поетия от Турция ангажимент за предоставяне на хуманитарна помощ 
на сирийските бежанци; отбелязва, че голям брой чуждестранни бойци в Сирия 
получават достъп до Сирия през Турция, и призовава Турция да увеличи 
граничните патрули и да ограничи навлизането на потоците бойци и оръжия към 
групи, за които доказано е установено, че са участвали в системни нарушения на 
правата на човека; счита, че ЕС и Турция следва да се стремят активно към 
разработване на обща стратегическа визия за насърчаване на намирането на 
политическо решение в Сирия и подкрепа за политическата и икономическа 
стабилност в региона, с особено внимание към Йордания, Ливан и Ирак;

°

°       °

28. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, 
на Комисията, на върховния представител/заместник-председател, на генералния 
секретар на Съвета на Европа, на председателя на ЕСПЧ, на правителствата и 
парламентите на държавите членки и на правителството и парламента на Република 
Турция.


