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Europa-Parlamentets beslutning om statusrapport 2013 for Tyrkiet
(2013/2945(RSP))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens statusrapport 2013 for Tyrkiet (SWD(2013)0417),

– der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet 
"Udvidelsesstrategi og vigtigste udfordringer 2013-2014" (COM(2013)0700),

– der henviser til sine tidligere beslutninger, navnlig beslutningen af 10. februar 2010 om 
statusrapport 2009 for Tyrkiet, af 9. marts 2011 om statusrapport 2010 for Tyrkiet1, af 29. 
marts 2012 om statusrapport 2011 for Tyrkiet2 og af 18. april 2013 om statusrapport 2012 
for Tyrkiet3, 

– der henviser til forhandlingsrammen for Tyrkiet af 3. oktober 2005,

– der henviser til Rådets afgørelse 2008/157/EF af 18. februar 2008 om de principper, 
prioriteringer og betingelser, der indgår i tiltrædelsespartnerskabet med Republikken 
Tyrkiet4 ("tiltrædelsespartnerskabet") samt til de tidligere rådsafgørelser om 
tiltrædelsespartnerskabet fra 2001, 2003 og 2006,

– der henviser til Rådets konklusioner af hhv. 14. december 2010, 5. december 2011 og 11. 
december 2012,

– der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

– der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

– der henviser til, at tiltrædelsesforhandlingerne med Tyrkiet blev indledt den 3. oktober 
2005, og til, at indledningen af sådanne forhandlinger er udgangspunktet for en langvarig 
og tidsubegrænset proces, som er baseret på rimelige og strenge konditionaliteter og 
reformvilje,

– der henviser til, at Tyrkiet har forpligtet sig til at opfylde Københavnskriterierne, 
tilstrækkelige og effektive reformer, gode naboskabsforbindelser og en progressiv 
tilpasning til EU; der henviser til, at disse bestræbelser bør betragtes som en mulighed for, 
at Tyrkiet kan fortsætte sin moderniseringsproces,

– der henviser til, at EU fortsat bør være milepælen for reformerne i Tyrkiet,

– der henviser til, at fuldstændig efterlevelse af Københavnskriterierne samt kapaciteten til 

                                               
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0090.
2 Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0116.
3 Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0184.
4 EUT L 51 af 26.2.1988, s. 4.
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EU-integration i overensstemmelse med konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde i 
december 2006 fortsat er grundlaget for tiltrædelse af EU, 

– der henviser til, at Rådet i sine konklusioner af 11. december 2012 godkendte 
Kommissionens nye tilgang med at sætte retsstatsprincippet i centrum for 
udvidelsespolitikken og bekræftede, at kapitel 23 (Retsvæsenet og grundlæggende 
rettigheder) og kapitel 24 (Retfærdighed, frihed og sikkerhed) er centrale i 
forhandlingsprocessen og bør tackles tidligt i forhandlingerne, således at der er klare 
benchmarks og tilstrækkelig tid til at indføre de nødvendige ændringer i lovgivningen og 
reformer i institutionerne og dermed en solid resultatliste for gennemførelsen,

– der henviser til, at Kommissionen i sin udvidelsesstrategi fra 2013 konkluderede, at 
Tyrkiet på grund af sin økonomi, strategiske placering og vigtige regionale rolle er en 
strategisk partner for Den Europæiske Union og en værdifuld komponent i EU's 
økonomiske konkurrenceevne, samt at der var sket vigtige fremskridt med hensyn til 
reformer i de foregående tolv måneder; der henviser til, at Kommissionen opfordrede til 
yderligere reformer og til fremme af dialog på tværs af det politiske spektrum i Tyrkiet og 
i det tyrkiske samfund som helhed,

– der henviser til, at Tyrkiet for ottende år i træk stadig ikke har gennemført de 
bestemmelser, der hidrører fra associeringsaftalen mellem EF og Tyrkiet og 
tillægsprotokollen dertil,

– der henviser til, at Tyrkiet for sin egen skyld og med henblik på at øge stabiliteten og 
fremme gode naboskabsrelationer er nødt til at optrappe sin indsats for at få løst 
udestående bilaterale spørgsmål, herunder uafklarede retlige forpligtelser og stridigheder 
om landegrænser, maritime grænser og luftrum med landets nærmeste naboer i 
overensstemmelse med bestemmelserne i FN-pagten og folkeretten,

– der henviser til, at Tyrkiet har potentiale til at spille en afgørende rolle med hensyn til at 
diversificere energiressourcer og transitruter for olie, gas og elektricitet fra nabolandene til 
EU, og at der er mulighed for, at både Tyrkiet og EU kan få gavn af Tyrkiets rige 
vedvarende energiressourcer i forbindelse med indførelsen af en bæredygtig, kulstoffattig 
økonomi,

Et troværdigt engagement og et stærkt demokratisk fundament

1. glæder sig over statusrapport 2013 for Tyrkiet og er enig i Kommissionens konklusion 
om, at Tyrkiet er en strategisk partner for Den Europæiske Union, og at der var sket 
vigtige fremskridt med hensyn til reformer i de foregående tolv måneder; understreger 
betydningen af og det presserende behov for yderligere reformer og fremme af dialog på 
tværs af det politiske spektrum og i samfundet som helhed såvel som respekt for de 
grundlæggende rettigheder i praksis;

2. bemærker forandringspotentialet i forhandlingerne mellem Unionen og Tyrkiet, som har 
givet Tyrkiet en klar referenceramme for landets reformproces; understreger derfor 
betydningen af troværdige forhandlinger baseret på et gensidigt engagement fra både 
Tyrkiets og Unionens side med hensyn til reelle reformer, der fremmer det tyrkiske 
samfunds demokratiske fundament, fremmer grundlæggende værdier og skaber positive 
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forandringer i institutionerne, i lovgivningen og i samfundets mentalitet; glæder sig 
derfor over åbningen af kapitel 22;

3. fremhæver betydningen af at nå frem til en fælles forståelse mellem Tyrkiet og EU af 
relevansen for begge parter af tilbagetagelsesaftalen og køreplanen for 
visumliberalisering; minder om, at Tyrkiet er et af de vigtigste transitlande for irregulær 
indvandring i EU, og opfordrer derfor Tyrkiet til at undertegne og gennemføre 
tilbagetagelsesaftalen snarest muligt; opfordrer Kommissionen til parallelt hermed at tage 
skridt i retning af visumliberalisering og fremhæver de klare fordele ved at lette adgangen 
til EU for forretningsfolk, akademikere, studerende og repræsentanter for civilsamfundet;

Opfyldelse af Københavnskriterierne

4. påpeger den afgørende rolle, som et system med gensidig kontrol og tilsyn spiller i 
enhver moderne demokratisk stat, og den grundlæggende rolle, som Tyrkiets Store 
Nationalforsamling er nødt til at spille i centrum af Tyrkiets politiske system ved at 
tilvejebringe en ramme for dialog og konsensusskabelse på tværs af det politiske 
spektrum; udtrykker bekymring over den politiske polarisering og den manglende vilje 
fra regeringens og oppositionens side til at arbejde frem imod en konsensus om centrale 
reformer; opfordrer indtrængende alle politiske aktører, regeringen og oppositionen til at 
arbejde sammen om at styrke en pluralistisk vision i de statslige institutioner og fremme 
modernisering og demokratisering af staten og samfundet; opfordrer det politiske flertal 
til aktivt at inddrage mindretallet i drøftelserne vedrørende relevante reformer og når som 
helst, det er muligt, tage hensyn til deres interesser og synspunkter på en inkluderende 
måde;

5. fremhæver det presserende behov for yderligere fremskridt med gennemførelsen af 
forfatningsændringerne fra 2010, navnlig vedtagelsen af love om beskyttelse af 
personoplysninger og om det militære retssystem samt love, der indfører foranstaltninger
vedrørende positiv forskelsbehandling med henblik på at fremme ligestilling mellem 
kønnene; 

6. roser Forligsudvalget for at have opnået konsensus om 60 forfatningsændringer og 
opfordrer dets medlemmer til at fortsætte deres arbejde på en ny forfatning for Tyrkiet, da 
dette er afgørende for landets reformproces; understreger betydningen af at opnå 
konsensus inden for rammerne af forfatningsreformprocessen om et effektivt system for 
tredeling af magten og en inklusiv definition af statsborgerskab; fremhæver, at Tyrkiet 
som medlemsstat i Europarådet kan have gavn af en aktiv dialog med 
Venedigkommissionen om forfatningsreformprocessen; understreger, at reglerne 
vedrørende valg og sammensætningen af det høje råd af dommere og anklagere bør være 
i fuld overensstemmelse med Venedigkommissionens kriterier;  

7. bifalder den demokratiseringspakke, regeringen fremlagde den 30. september 2013, og 
opfordrer regeringen til behørigt at høre oppositionen og relevante 
civilsamfundsorganisationer i forbindelse med udarbejdelsen af 
gennemførelseslovgivningen samt til at fortsætte sine reformbestræbelser i retning af en 
revision af valgsystemet, herunder en nedsættelse af 10 %-spærregrænsen, og en 
tilstrækkelig inddragelse af alle dele af det tyrkiske samfund; opfordrer regeringen til at 
sikre, at lovgivningen vedrørende hadforbrydelser yder beskyttelse til alle borgere, 
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herunder mindretal og LGBTI-personer; 

8. er af den opfattelse, at protesterne i Gezi-parken både er udtryk for, at der i Tyrkiet findes 
et aktivt civilsamfund, og at der er behov for yderligere afgørende reformer til fremme af 
grundlæggende værdier; fremhæver vigtigheden af, at civilsamfundet inddrages mere 
strukturelt i beslutningsprocessen; beklager dybt, at menneskeliv er gået tabt blandt 
demonstranterne og i politistyrkerne, den overdrevne magtanvendelse fra politiets side og 
de voldelige handlinger, som en række demonstranter har begået; bifalder den 
igangværende administrative undersøgelse, som indenrigsministeriet har iværksat, og 
ombudsmandens undersøgelse af klager vedrørende begivenhederne i Gezi-parken, og 
forventer, at de behandler disse sager fuldstændigt og uden unødig forsinkelse; opfordrer 
Tyrkiet til at vedtage hensigtsmæssige interne klageprocedurer og oprette et uafhængigt 
tilsynsorgan vedrørende lovovertrædelser begået af politiet; er af den opfattelse, at 
begivenhederne i Gezi-parken understreger behovet for vidtrækkende reformer med 
henblik på at sikre respekt for forsamlingsfriheden; 

9. udtrykker bekymring over den meget begrænsede dækning af begivenhederne i Gezi-
parken i de tyrkiske medier og afskedigelsen af journalister, der kritiserede regeringens 
reaktioner på disse begivenheder; minder om, at ytringsfrihed og mediepluralisme er 
centrale for de europæiske værdier, og at en uafhængig presse er afgørende for et 
demokratisk samfund; gentager endnu en gang sin bekymring over, at de fleste medier er 
ejet af og koncentreret i store konglomerater med en bred vifte af erhvervsinteresser, og 
henleder opmærksomheden på det bekymrende og udbredte fænomen med selvcensur 
blandt medieejere og journalister; udtrykker bekymring over det særdeles høje antal 
journalister, der i øjeblikket er varetægtsfængslet, og opfordrer Tyrkiets 
domstolsmyndigheder til at se på og behandle disse sager hurtigst muligt;

10. bemærker bekymringerne i det tyrkiske samfund over det overdrevent store omfang af og 
manglerne ved procedurerne i Ergenekon-sagen, som i lighed med Sledgehammer-sagen 
har undergravet accepten af dommen; understreger endnu en gang i lyset af ovenstående, 
at KCK-sagen er nødt til bevise de tyrkiske demokratiske institutioners og domstoles 
styrke og korrekte, uafhængige, upartiske og gennemsigtige funktion samt en urokkelig 
og ubetinget forpligtelse til at respektere de grundlæggende rettigheder;

11. bemærker, at gennemførelsen af den tredje reformpakke for retsvæsenet har ført til 
løsladelse af et betydeligt antal tilbageholdte, og glæder sig over den fjerde reformpakke 
for retsvæsenet, der er et væsentligt skridt hen imod et retsvæsen i Tyrkiet, som er i 
overensstemmelse med EU's standarder og værdier; bemærker navnlig i) den nye, vigtige 
skelnen mellem ytringsfrihed og tilskyndelse til vold eller til at begå terrorhandlinger, ii) 
indskrænkningen af den strafbare handling at fremsætte anerkendende udtalelser om en 
lovovertrædelse eller en lovovertræder til tilfælde, hvor der er tydelig og overhængende 
fare for den offentlige orden, og iii) indskrænkningen af gerningsindholdet i den strafbare 
handling at begå en lovovertrædelse på vegne af en organisation, uden at være medlem af 
denne, til kun at omfatte væbnede organisationer;

12. bifalder de initiativer, det høje råd af dommere og anklagere har taget for at fremme 
uddannelsen af et stort antal dommere og anklagere i menneskerettigheder og fremme en 
indgående, operationel forståelse af Menneskerettighedsdomstolens retspraksis; 
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tilskynder regeringen til at vedtage handlingsplanen om menneskerettigheder, som er 
baseret på Menneskerettighedsdomstolens retspraksis og sigter mod at tackle problemer, 
der er rejst i Menneskerettighedsdomstolens domme, og hvor Tyrkiet anses for at have 
overtrådt bestemmelserne i den europæiske menneskerettighedskonvention; tilskynder 
regeringen til at fortsætte med ambitiøse reformer af retsvæsenet, som bygger på behovet 
for at gøre fremskridt med hensyn til forsvaret for og fremme af de grundlæggende 
rettigheder; fremhæver i denne forbindelse, at det er nødvendigt at prioritere en reform af 
antiterrorlovgivningen; 

13. bekræfter på ny sin støtte til Kommissionens nye tilgang med at åbne kapitel 23 
(Retsvæsenet og grundlæggende rettigheder) og kapitel 24 (Retfærdighed, frihed og 
sikkerhed) tidligt i forhandlingsprocessen og lukke dem ved afslutningen; understreger, at 
det vil sætte skub i reformprocessen, hvis der fremsættes officielle benchmarks for 
åbningen af disse kapitler over for Tyrkiet; opfordrer derfor Rådet til at gøre en fornyet 
indsats for at få åbnet kapitel 23 og 24; opfordrer Tyrkiet til at samarbejde mest muligt i 
dette øjemed;

14. roser beslutningen i Generaldirektoratet for Religiøse Stiftelser om at tilbagegive det 
historiske Mor Gabriel-klosters jord til det syriske samfund i Tyrkiet i overensstemmelse 
med det løfte, regeringen gav i forbindelse med demokratiseringspakken; understreger, at 
det er vigtigt, at reformprocessen fortsættes inden for områderne ytrings-, tanke- og 
religionsfrihed, ved at trossamfund får mulighed for at opnå status som juridisk person, 
ved at alle begrænsninger på uddannelse, udnævnelse og afløsning af gejstlige fjernes, 
ved at de relevante domme fra Menneskerettighedsdomstolen og henstillingerne fra 
Venedigkommissionen efterleves, og ved at alle former for forskelsbehandling eller 
forhindringer på grund af religion udryddes; bemærker, at det er gået særligt langsomt 
med at give Alevi-mindretallet flere rettigheder; fremhæver betydningen af, at alle 
hindringer for en snarlig genåbning af Halki-seminariet fjernes;

15. udtrykker støtte til den database om vold mod kvinder, som i øjeblikket er under 
udarbejdelse i ministeriet for familie- og socialpolitik; anmoder om, at den eksisterende 
lovgivning om oprettelse af krisecentre for kvinder, der er ofre for vold i hjemmet, 
suppleres med passende opfølgningsmekanismer, når kommunerne ikke opretter sådanne 
centre; støtter familie- og socialministerens bestræbelser på at få forhøjet straffen for 
tidlige tvangsægteskaber, som nødvendigvis må udryddes; gentager sin bekymring over 
den lave andel af kvinder, der deltager i arbejdsstyrken, i politik og på ledelsesniveau i 
forvaltningsapparatet, og tilskynder regeringen til at vedtage passende foranstaltninger 
med henblik på at fremme en mere fremtrædende rolle for kvinder i Tyrkiets økonomiske 
og politiske strukturer;

16. støtter kraftigt regeringens initiativ med hensyn til at stræbe efter en løsning af det 
kurdiske problem på basis af forhandlinger med PKK; tilskynder regeringen til at udvikle 
de reformer, der er rettet mod at fremme den kurdiske befolkningsgruppes sociale, 
kulturelle og økonomiske rettigheder, med udgangspunkt i en tilstrækkelig høring af de
relevante interessenter og oppositionen; opfordrer oppositionen til aktivt at støtte 
forhandlingerne og reformerne som et vigtigt skridt til gavn for det tyrkiske samfund som 
helhed; opfordrer de tyrkiske myndigheder til at arbejde tæt sammen med Kommissionen 
om at vurdere, hvilke programmer under IPA der kunne bruges til at fremme en 
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bæredygtig udvikling i sydøst, inden for rammerne af forhandlingerne om kapitel 22;

17. er af den opfattelse, at social dialog og inddragelse af arbejdsmarkedets parter er 
afgørende for udviklingen af et velstående samfund; fremhæver betydningen af yderligere 
fremskridt inden for det socialpolitiske og beskæftigelsesmæssige område, navnlig 
fjernelse af alle hindringer for at fagforeningerne kan fungere effektivt, udarbejdelse af en 
national beskæftigelsesstrategi, imødegåelse af sort arbejde, udvidelse af de sociale 
beskyttelsesmekanismers dækning og en forøgelse af beskæftigelsesraten for kvinder og 
personer med handicap;

Opbygning af gode naboskabsforbindelser

18. noterer sig Tyrkiets og Grækenlands fortsatte bestræbelser på at forbedre deres bilaterale 
forbindelser, bl.a. gennem bilaterale møder; finder det imidlertid beklageligt, at "casus 
belli"-truslen fra det tyrkiske parlament over for Grækenland ikke er trukket tilbage;  

19. opfordrer Tyrkiets regering til uden yderligere forsinkelse at undertegne og ratificere 
FN's havretskonvention (UNCLOS), og erindrer om, at Republikken Cyperns eksklusive 
økonomiske zone er fuldt lovlig;

20. gentager sin stærke støtte til Cyperns genforening på grundlag af en retfærdig og 
levedygtig aftale for begge befolkningsgrupper; anmoder Tyrkiet om aktivt at støtte 
forhandlingerne med sigte på en retfærdig, omfattende og levedygtig aftale under FN's 
generalsekretærs auspicier og i overensstemmelse med de relevante resolutioner fra FN's 
Sikkerhedsråd; opfordrer Tyrkiet til at begynde at trække sine styrker tilbage fra Cypern 
og overdrage det afspærrede område Famagusta til FN i overensstemmelse med FN's 
Sikkerhedsråds resolution 550 (1984); opfordrer Republikken Cypern til at åbne 
Famagustas havn under tilsyn af EU's toldmyndighed for at fremme et positivt klima for 
et vellykket resultat af de igangværende genforeningsforhandlinger og til at tillade 
tyrkisk-cyprioter at handle direkte og lovligt, på en måde der er acceptabel for alle parter; 
tager forslagene fra Cyperns regering om ovenstående spørgsmål til efterretning;

21. glæder sig over Tyrkiets beslutning om at give Komitéen for Forsvundne Personer 
adgang til et afspærret militærområde på det nordlige Cypern og tilskynder Tyrkiet til at 
give komitéen adgang til relevante arkiver og militære områder med henblik på at 
opgrave lig; opfordrer til, at det arbejde, der udføres af Komitéen for Forsvundne 
Personer, tages særligt i betragtning;

22. understreger vigtigheden af en sammenhængende og omfattende sikkerhedsmæssig 
tilgang til det østlige Middelhavsområde og opfordrer Tyrkiet til at tillade en politisk 
dialog mellem EU og NATO ved at ophæve sit veto mod EU-NATO-samarbejde, også 
om Cypern, og opfordrer parallelt hermed Republikken Cypern til at ophæve sit veto mod 
Tyrkiets deltagelse i Det Europæiske Forsvarsagentur;

23. opfordrer indtrængende Tyrkiet og Armenien til at gå i gang med at normalisere deres 
forbindelser ved uden forhåndsbetingelser at ratificere protokollerne om oprettelse af 
diplomatiske forbindelser, ved at åbne grænserne og ved aktivt at forbedre deres 
forbindelser, med særlig henvisning til samarbejde på tværs af grænsen og økonomisk 
integration;
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Fremme af samarbejdet mellem EU og Tyrkiet

24. beklager dybt Tyrkiets afvisning af at opfylde landets forpligtelse til fuldt ud og uden 
forskelsbehandling at gennemføre tillægsprotokollen til associeringsaftalen mellem EU 
og Tyrkiet over for alle medlemsstater; minder om, at denne afvisning fortsat har 
betydelig indvirkning på forhandlingsprocessen;

25. bemærker, at Tyrkiet fortsat er EU's sjettestørste handelspartner, og at EU er Tyrkiets 
største, idet 38 % af Tyrkiets samlede handel går til EU, og næsten 71 % af de direkte 
udenlandske investeringer kommer fra EU; bifalder Kommissionens igangværende 
evaluering af toldunionen mellem EU og Tyrkiet med henblik på at vurdere dens 
virkninger for begge parter og måder, hvorpå den kan opdateres; 

26. mener, at man i betragtning af Tyrkiets strategiske rolle som energiknudepunkt bør 
overveje værdien af at indlede forhandlinger om kapitel 15 om energi; understreger, at 
det er nødvendigt at beskæftige sig med energi- og klimaeffektivitetsmæssige 
prioriteringer;

27. glæder sig over Tyrkiets engagement med hensyn til at yde humanitær bistand til syriske 
flygtninge; bemærker, at et stort antal udenlandske krigere i Syrien får adgang til Syrien 
via Tyrkiet, og anmoder Tyrkiet om øge sin grænsepatruljering og begrænse adgangen for 
krigere og våbenstrømme til grupper, som med stor sandsynlighed er indblandet i 
systematiske menneskerettighedskrænkelser; mener, at EU og Tyrkiet aktivt bør tilstræbe 
at udvikle en fælles strategisk vision med henblik på at fremme en politisk løsning i 
Syrien og støtte politisk og økonomisk stabilitet i regionen, med særlig tanke på Jordan, 
Libanon og Irak;

°

°       °

28. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden 
i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og 
sikkerhedspolitik, Europarådets generalsekretær, præsidenten for 
Menneskerettighedsdomstolen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter samt 
regeringen og parlamentet i Republikken Tyrkiet.


