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Euroopa Parlamendi resolutsioon Türgi 2013. aasta eduaruande kohta
(2013/2945(RSP))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni 2013. aasta eduaruannet Türgi kohta (komisjoni talituste 
töödokument (SWD(2013)0417),

– võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule „Laienemisstrateegia 
ja peamised ülesanded aastatel 2013–2014” (COM(2013)0700),

– võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone, eelkõige 10. veebruari 2010. aasta 
resolutsiooni Türgi 2009. aasta eduaruande kohta1, 9. märtsi 2011. aasta resolutsiooni 
Türgi 2010. aasta eduaruande kohta2, 29. märtsi 2012. aasta resolutsiooni Türgi 2011. 
aasta eduaruande kohta3 ja 18. aprilli 2013. aasta resolutsiooni Türgi 2012. aasta 
eduaruande kohta,

– võttes arvesse Türgiga peetavate läbirääkimiste raamistikku, mis võeti vastu 3. oktoobril 
2005. aastal,

– võttes arvesse nõukogu 18. veebruari 2008. aasta otsust 2008/157/EÜ, millega sätestatakse 
Türgi Vabariigiga loodud ühinemispartnerluse põhimõtted, prioriteedid ja tingimused4

(„ühinemispartnerlus”), ning nõukogu varasemaid, 2001., 2003. ja 2006. aasta otsuseid 
ühinemispartnerluse kohta,

– võttes arvesse nõukogu 14. detsembri 2010. aasta, 5. detsembri 2011. aasta ja 11. 
detsembri 2012. aasta järeldusi,

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat,

– võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

– võttes arvesse asjaolu, et ühinemisläbirääkimisi Türgiga alustati 3. oktoobril 2005. aastal 
ning et läbirääkimiste alustamine on lähtepunkt ausal ja rangel tingimuslikkusel ning 
reformimise kohustusel põhinevale pikaajalisele protsessile, mille tulemusi ei saa ette 
ennustada,

– võttes arvesse asjaolu, et Türgi on võtnud endale kohustuse täita Kopenhaageni 
kriteeriumid, viia ellu piisavad ja tulemuslikud reformid ning edendada heanaaberlikke 
suhteid ja järk-järgulist vastavusse viimist ELiga; võttes arvesse asjaolu, et neid pingutusi 
tuleks vaadelda kui Türgi võimalust jätkata moderniseerimisprotsessi,

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0090.
2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0116.
3 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0184.
4 ELT L 51, 26.2.2008, lk 4.
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– võttes arvesse asjaolu, et EL peaks jääma Türgi reformide võrdlusaluseks,

– võttes arvesse asjaolu, et kooskõlas Euroopa Ülemkogu 2006. aasta detsembri kohtumise 
järeldustega jäävad ELiga liitumise aluseks endiselt täielik vastavus Kopenhaageni 
kriteeriumidele ja ELi integratsioonivõime,

– võttes arvesse asjaolu, et oma 11. detsembri 2012. aasta järeldustes toetas nõukogu 
komisjoni uut ettepanekut asetada õigusriigi põhimõte laienemispoliitika keskmesse ning 
kinnitas 23. peatüki (õigussüsteem ja põhiõigused) ja 24. peatüki (õigus, vabadus ja 
turvalisus) keskset tähtsust läbirääkimiste protsessis – peatükid, mida on vaja käsitleda 
läbirääkimiste varases etapis, et määrata selged võrdlusalused ja anda piisavalt aega 
vajalike muudatuste tegemiseks õigusaktides ja institutsioonide reformimiseks ning 
saavutada selle kaudu häid tulemusi rakendamises,

– võttes arvesse asjaolu, et komisjon leidis oma 2013. aasta laienemisstrateegias, et Türgi on 
oma majanduse, strateegilise asukoha ja tähtsa piirkondliku rolli tõttu Euroopa Liidu 
strateegiline partner ning väärtuslik ELi majandusliku konkurentsivõime jaoks ning et 
viimase kaheteistkümne kuu jooksul on reformide teostamisel tehtud olulisi edusamme; 
võttes arvesse asjaolu, et komisjon on nõudnud edasisi reforme ning dialoogi edendamist 
Türgi kõigi poliitiliste jõudude ja laiema avalikkuse vahel,

– võttes arvesse asjaolu, et Türgi ei ole siiani, juba kaheksandat aastat järjest, rakendanud 
EÜ–Türgi assotsieerimislepingu ja selle lisaprotokolli sätteid,

– võttes arvesse asjaolu, et Türgi peab omaenda huvides ning stabiilsuse tugevdamiseks ja 
heanaaberlike suhete edendamiseks rohkem pingutama, et lahendada kooskõlas ÜRO 
põhikirja sätete ja rahvusvahelise õigusega kahepoolsed küsimused, sealhulgas 
lahendamata õiguslikud kohustused ning vaidlused lähinaabritega maa- ja merepiiride 
ning õhuruumi küsimustes,

– võttes arvesse asjaolu, et Türgil on võimalus etendada energiaressursside ning 
naaberriikidest ELi suunduvate nafta, gaasi ja elektritransiidi marsruutide 
mitmekesistamisel otsustavat rolli ning et nii Türgil kui ka ELil on võimalik madala CO2-
heitega majanduse loomisel Türgi rikkalikest taastuvenergia ressurssidest kasu saada, 

Usaldusväärne kohustuste täitmine ja tugev demokraatlik alus

1. väljendab heameelt Türgi 2013. aasta eduaruande üle ja jagab komisjoni seisukohta, et 
Türgi on Euroopa Liidu strateegiline partner ning et viimase kaheteistkümne kuu jooksul 
on reformide teostamisel tehtud olulisi edusamme; rõhutab, kui olulised ja hädavajalikud 
on edasised reformid ja dialoogi edendamine Türgi kõigi poliitiliste jõudude ja laiema 
avalikkuse vahel ning põhiõiguste austamine tegelikkuses;

2. märgib liidu ja Türgi vaheliste läbirääkimiste muudatusi soodustavat jõudu, mille 
tulemusena Türgi on saanud selge võrdlusaluse oma reformiprotsessi elluviimiseks; 
rõhutab seetõttu, kui suure tähtsusega on usaldusväärsed läbirääkimised, mis põhinevad 
nii Türgi kui ka liidu vastastikusel pühendumisel tulemuslikele reformidele, millega 
tugevdatakse Türgi ühiskonna demokraatlikke aluseid, edendatakse põhiväärtusi ja 
tekitatakse positiivseid muutusi institutsioonides, õigusaktides ja ühiskonna mõtteviisis; 
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peab seetõttu tervitatavaks 22. peatüki avamist;

3. rõhutab, kui suurt tähtsust omab vastastikuse mõistmise saavutamine Türgi ja ELi vahel 
selles osas, kui olulised on tagasivõtmisleping ja viisanõude kaotamise kava nii ELi kui 
ka Türgi jaoks; tuletab meelde, et Türgi on üks peamisi ELi-suunalise ebaseadusliku 
rände transiitriike, ning kutsub seetõttu Türgit üles tagasivõtmislepingut edasise 
viivituseta allkirjastama ja rakendama; palub komisjonil paralleelselt võtta meetmeid 
viisanõude kaotamise suunas ning rõhutab selget kasu, mida annab ELi juurdepääsu 
lihtsustamine äriinimestele, teadlastele, üliõpilastele ja kodanikuühiskonna esindajatele;

Kopenhaageni kriteeriumide täitmine

4. juhib tähelepanu sellele, kui tähtis on kontrolli ja tasakaalustatuse süsteem moodsa 
demokraatliku riigi juhtimises, ning ülitähtsale rollile, mida Türgi Suur Rahvuskogu peab 
etendama Türgi poliitilise süsteemi keskmes dialoogiraamistiku pakkumisel ja kõigi 
poliitiliste jõudude vahelise üksmeele loomisel; väljendab muret poliitilise 
polariseerumise ning selle üle, et valitsusel ja opositsioonil puudub tahe teha koostööd 
põhireformide suhtes üksmeele saavutamiseks;  nõuab, et kõik poliitilised osapooled, 
valitsus ja opositsioon teeksid koostööd, et edendada pluralistlikku vaadet riiklikes 
institutsioonides ning soodustada riigi ja ühiskonna moderniseerimist ja 
demokratiseerimist; kutsub poliitilist enamust üles kaasama vähemust aktiivselt 
asjakohaste reformide arutlusprotsessi ja võtma nende huve ja seisukohti võimaluse 
korral kaasavalt arvesse;

5. rõhutab, et on hädavajalik teha edasisi edusamme 2010. aastal vastu võetud 
põhiseadusmuudatuste rakendamisel, eelkõige isikuandmete kaitset ja sõjaväe 
kohtusüsteemi käsitlevate ning soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks vajalike võrdsete 
võimaluste loomise toetusmeetmeid kehtestavate õigusaktide vastuvõtmisel; 

6. avaldab tunnustust lepituskomiteele 60 põhiseaduse muudatusettepaneku osas üksmeelele 
jõudmise eest ja palub selle liikmetel jätkata tööd Türgi uue põhiseaduse väljatöötamisel, 
sest see on Türgi reformiprotsessi jaoks ülioluline; rõhutab, kui tähtis on saavutada 
üksmeel põhiseaduse reformiprotsessi raamistikus selles suhtes, milline on mõjus 
võimude lahususe süsteem ja kuidas määratleda kaasavalt kodakondsust; toonitab, et 
Türgi võiks Euroopa Nõukogu osalisriigina saada kasu põhiseaduse reformiprotsessi 
käsitlevast aktiivsest dialoogist Veneetsia komisjoniga; rõhutab, et kohtunike ja 
prokuröride kõrge nõukogu liikmete valimist ja nõukogu koosseisu käsitlevad eeskirjad 
peaksid täielikult vastama Veneetsia komisjoni kriteeriumidele; 

7. väljendab heameelt valitsuse 30. septembril 2013 esitatud demokratiseerimise paketi üle 
ja palub valitsusel rakendusaktide väljatöötamisel opositsiooni ja kodanikuühiskonna 
organisatsioonidega nõuetekohaselt konsulteerida ning jätkata oma reformialaseid 
pingutusi valimissüsteemi muutmise vallas, sh 10 %lise künnise vähendamiseks ja Türgi 
ühiskonna kõikide rühmade asjakohaseks kaasamiseks; palub valitsusel tagada, et 
vihakuritegusid käsitlevad õigusaktid kaitsevad kõiki kodanikke, sh vähemusi ning 
lesbisid, geisid, biseksuaale, trans- ja intersoolisi inimesi;

8. asub seisukohale, et Gezi pargis toimunud protestid annavad tunnistust nii elujõulise 
kodanikkonna olemasolust Türgis kui ka oluliste reformide vajadusest, et edendada 
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põhiõiguste järgimist; rõhutab, kui oluline on kaasata kodanikuühiskond struktuursemalt 
otsuste tegemise protsessi; väljendab sügavat kahetsust inimohvrite pärast protestijate ja 
politseijõudude hulgas, ülemäärase jõu kasutamise pärast politsei poolt ja mitmete 
protestijate vägivallaaktide pärast; peab tervitatavaks siseministeeriumi algatatud 
käimasolevaid haldusuurimisi ja Gezi pargi sündmustega seotud kaebuste uurimist 
ombudsmani poolt ning eeldab, et nad tegelevad nende küsimustega viivitamatult; palub 
Türgil kehtestada asjakohane sisekontrolli kord ja luua sõltumatu järelevalveorgan 
politseipoolsete õigusrikkumiste uurimiseks; on arvamusel, et Gezi pargi sündmused 
rõhutavad vajadust laiaulatuslike reformide järele, et tagada kogunemisvabaduse 
austamine; 

9. väljendab muret selle üle, et Gezi pargi sündmusi kajastati Türgi meedias väga piiratult ja 
ajakirjanikud, kes kritiseerisid valitsuse reageeringut nendele sündmustele, vallandati; 
tuletab meelde, et sõnavabadus ja meedia pluralism on Euroopa väärtuste keskmes ja 
sõltumatu ajakirjandus on demokraatliku ühiskonna jaoks hädavajalik; väljendab taas 
muret asjaolu üle, et suur osa meediast kuulub suurtele, laialdaste ärihuvidega 
kontsernidele ja on nende juurde koondunud, ja juhib tähelepanu laialt levinud ja 
murettekitavale meediakanalite omanike ja ajakirjanike enesetsensuuri nähtusele; 
väljendab muret asjaolu pärast, et praegu viibib eelvangistuses erakordselt palju 
ajakirjanikke, ja kutsub Türgi õigusasutusi üles neid juhtumeid võimalikult kiiresti läbi 
vaatama ja lahendama;

10. märgib Türgi ühiskonna muret Ergenekoni juhtumi menetluse üleliia suure ulatuse ja 
puudujääkide pärast, mis – nii nagu juhtus Sledgehammeri kohtuasjaga – on vähendanud 
kohtuotsuse aktsepteeritavust; rõhutab eelneva valguses taas, et Kurdistani kogukondade 
liidu (KCK) kohtumenetlus peab näitama Türgi demokraatlike institutsioonide ja 
kohtusüsteemi tugevust ning nõuetekohast, sõltumatut, erapooletut ja läbipaistvat 
toimimist ning põhiõiguste kindlat ja tingimusteta austamist; 

11. märgib, et kohtusüsteemi kolmanda reformipaketi rakendamise tulemusena on vabastatud 
märkimisväärne arv kinnipeetuid, ja väljendab heameelt kohtusüsteemi neljanda 
reformipaketi kui järgmise tähtsa sammu üle Türgi kohtusüsteemi ELi standardite ja 
väärtustega vastavusse viimisel; toob eelkõige välja i) uue olulise vahetegemise 
sõnavabaduse ning vägivalla või terrorismiaktide toimepanekule õhutamise vahel, ii) 
selle, et kuriteo või kurjategija ülistamisega seotud kuriteod on nüüd piiratud üksnes 
juhtumitega, mille puhul esineb selge ja otsene oht avalikule korrale, ja iii) selle, et 
organisatsiooni nimel sellesse mittekuuluvate isikute poolt kuriteo toimepaneku 
kohaldamisala on kitsendatud nii, et seda kohaldatakse vaid relvastatud 
organisatsioonidele;

12. peab tervitatavaks kohtunike ja prokuröride kõrge nõukogu algatusi edendada paljude 
kohtunike ja prokuröride koolitust inimõiguste alal ning edendada põhjalikku ja praktilist 
arusaamist Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikast; ergutab valitsust võtma vastu Euroopa 
Inimõiguste Kohtu praktikal põhinevat inimõiguste tegevuskava, mille eesmärk on 
tegeleda küsimustega, mille Euroopa Inimõiguste Kohus tõstatas oma otsustes juhtumite 
puhul, kus leiti, et Türgi on rikkunud Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse 
konventsiooni sätteid; innustab valitsust jätkama põhjalikke kohtusüsteemi reforme, mis 
rajanevad vajadusel tugevdada põhiõiguste kaitset ja nende edendamist; toonitab sellega 
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seoses, et esmajärjekorras on vaja reformida terrorismivastast õigust;

13. kordab oma toetust komisjoni uuele käsitusele, mille kohaselt 23. peatükk (õigussüsteem 
ja põhiõigused) ning 24. peatükk (justiits- ja siseasjad) avatakse läbirääkimiste protsessi 
alguses ja suletakse selle lõpul; rõhutab, et ametlike võrdlusaluste teatavaks tegemine 
Türgile nende peatükkide avamise ajaks pakuks selge tegevuskava ja annaks 
reformiprotsessile hoogu; kutsub seetõttu nõukogu üles tegema uusi jõupingutusi 23. ja 
24. peatüki avamiseks; kutsub Türgit üles sellel eesmärgil võimalikult tihedat koostööd 
tegema;

14. kiidab heaks sihtasutuste assamblee otsuse tagastada ajaloolise Mor Gabrieli kloostri 
maad Türgi süürlaste kogukonnale vastavalt valitsuse poolt demokratiseerimise paketis 
võetud kohustusele; rõhutab, kui tähtis on jätkata reformiprotsessi mõtte-, 
südametunnistuse- ja usuvabaduse vallas, võimaldades usukogukondade registreerimist 
juriidiliste isikutena, kõrvaldades kõik piirangud koolitamiselt, ametisse nimetamiselt ja 
ametijärgluselt, täites Euroopa Inimõiguste Kohtu asjakohaseid otsuseid ja Veneetsia 
komisjoni soovitusi ning kõrvaldades kõik usupõhised diskrimineerimise vormid ja 
takistused; märgib, et edusammud on olnud eriti aeglased Alevi vähemuse õiguste 
laiendamise alal; toonitab, kui oluline on kõrvaldada kõik takistused Halki seminari kiire 
taasavamise teelt;

15. väljendab toetust naistevastast vägivalda käsitlevale andmebaasile, mida praegu 
perekonna- ja sotsiaalpoliitika ministeeriumis välja töötatakse; palub täiendada 
koduvägivalla ohvriteks olevatele naistele varjupaikade loomist käsitlevaid 
olemasolevaid õigusakte piisavate järelmeetmete mehhanismidega juhuks, kui 
omavalitsused selliseid varjupaiku ei loo; toetab perekonna- ja sotsiaalpoliitika 
ministeeriumi pingutusi kehtestada suuremad trahvid varajaste sunniabielude puhuks, mis 
tuleb kaotada; väljendab taas muret naiste vähese osalemise pärast tööhõives, poliitikas ja 
administratsiooni kõrgematel tasanditel ning ergutab valitsust võtma asjakohaseid 
meetmeid naiste kesksema rolli edendamiseks Türgi majandus- ja poliitilises elus;

16. avaldab tugevat toetust valitsuse algatusele püüda saavutada kurdide probleemile 
Kurdistani Töölisparteiga (PKK) peetavate läbirääkimiste abil lahendus; ergutab valitsust 
välja töötama reforme, mille eesmärgiks oleks kurdi kogukonna sotsiaalsete, kultuuriliste 
ja majanduslike õiguste edendamine asjakohaste konsultatsioonide alusel vastavate 
sidusrühmade ja opositsiooniga; palub opositsioonil aktiivselt toetada läbirääkimisi ja 
reforme kui olulist sammu, mis toob kasu Türgi ühiskonnale tervikuna; palub Türgi 
ametivõimudel teha tihedat koostööd Euroopa Komisjoniga, et hinnata, milliseid 
ühinemiseelse abi rahastamisvahendi programme võiks kasutada selleks, et edendada 22. 
peatüki läbirääkimiste raames jätkusuutlikku arengut kagus;

17. on arvamusel, et sotsiaaldialoog ja sotsiaalpartnerite kaasamine on jõuka ühiskonna 
arenguks hädavajalikud; rõhutab edasiste edusammude tähtsust sotsiaalpoliitika ja 
tööhõive valdkonnas, eelkõige kõigi takistuste kõrvaldamist ametiühingute mõjusa 
toimimise teelt, riikliku tööhõivestrateegia kehtestamist, deklareerimata töö probleemi 
lahendamist, sotsiaalkaitse mehhanismide kohaldamisala laiendamist ning naiste ja 
puuetega isikute tööhõive määra suurendamist;

Heanaaberlike suhete arendamine
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18. märgib Türgi ja Kreeka jätkuvaid jõupingutusi kahepoolsete suhete parandamiseks, 
sealhulgas kahepoolsete kohtumiste abil; peab siiski kahetsusväärseks, et Türgi Suure 
Rahvuskogu väljakuulutatud casus belli ähvardust Kreeka vastu ei ole tühistatud; 

19. kutsub Türgi valitsust üles viivitamata allkirjastama ja ratifitseerima Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni mereõiguse konventsiooni ning tuletab meelde, et Küprose Vabariigi 
majandusvöönd on täiesti õiguspärane;

20. kordab oma tugevat toetust Küprose taasühinemisele, mis põhineb õiglase ja püsiva 
lahenduse leidmisel mõlema kogukonna jaoks; palub Türgil aktiivselt toetada 
läbirääkimisi, et leida ÜRO peasekretäri egiidi all ja kooskõlas asjakohaste ÜRO 
Julgeolekunõukogu resolutsioonidega õiglane, igakülgne ja elujõuline lahendus; palub 
Türgil alustada oma vägede väljatoomist Küproselt ja tagastada Famagusta isoleeritud 
piirkond ÜRO-le kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 550 (1984); palub 
Küprose Vabariigil avada ELi tollijärelevalve all Famagusta sadam, et toetada 
taasühendamisläbirääkimiste edukaks lõpuleviimiseks vajalikku positiivset õhkkonda ja 
võimaldada Küprose türklastel kaubelda vahetult ning kõigile vastuvõetaval ja 
seaduslikul viisil; võtab teadmiseks Küprose valitsuse ettepaneku nende küsimustega 
tegelemise kohta;

21. väljendab heameelt Türgi otsuse üle anda kadunud isikutega tegelevale komisjonile 
juurdepääs Küprose põhjaosas asuvale tarastatud alale ning julgustab Türgit võimaldama 
sellele komisjonile juurdepääsu asjakohastele arhiividele ja militaaraladele, et võimaldada 
ekshumeerimist; nõuab, et kadunud isikutega tegeleva komisjoni tööle pöörataks erilist 
tähelepanu;

22. rõhutab, kui oluline on järjekindel ja terviklik julgeolekualane lähenemine Vahemere 
idaosas, ning kutsub Türgit üles ELi ja NATO vahelise poliitilise dialoogi 
võimaldamiseks tühistama vetot ELi ja NATO koostöölt, millesse kaasatakse Küpros, 
ning kutsub ühtlasi Küprose Vabariiki tühistama vetot Türgi osalemisele Euroopa 
Kaitseagentuuri tegevuses;

23. nõuab, et Türgi ja Armeenia ratifitseeriksid omavaheliste suhete normaliseerimiseks 
eeltingimusi seadmata protokollid diplomaatiliste suhete loomise kohta, avaksid piiri ning 
parandaksid aktiivselt oma suhteid, eelkõige piiriülese koostöö ja majandusliku 
integratsiooni vallas;

ELi–Türgi koostöö süvendamine

24. mõistab hukka Türgi keeldumise täita oma kohustust rakendada täielikult ja 
mittediskrimineerivalt Euroopa Ühenduse ja Türgi vahelise assotsieerimislepingu 
lisaprotokolli kõikide liikmesriikide suhtes; tuletab meelde, et sel keeldumisel on endiselt 
tugev mõju läbirääkimistele;

25. märgib, et Türgi on jätkuvalt ELi suuruselt kuues kaubanduspartner ning EL on Türgi 
suurim kaubanduspartner – 38 % Türgi kaubandusest on ELi suunaline ja peaaegu 71 % 
välismaistest otseinvesteeringutest tuleb EList; peab tervitatavaks, et komisjon tegeleb 
praegu hinnangu andmisega ELi–Türgi tolliliidule, et vaagida selle mõju mõlemale 
poolele ja võimalusi selle ajakohastamiseks; 
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26. on veendunud, et Türgi kui energiakeskuse strateegilist rolli arvestades tuleks kaaluda, 
kas tasuks avada läbirääkimised energiat käsitleva 15. peatüki üle; rõhutab, et tegeleda 
tuleb energia- ja kliimatõhususe prioriteetidega;

27. tunnustab Türgi valmidust anda Süüria pagulastele humanitaarabi; märgib, et paljud 
Süüria võõrvõitlejad saavad juurdepääsu Süüriasse Türgi kaudu, ning palub Türgil 
tugevdada piiripatrulle, piirata võitlejate sisenemist ja relvavooge rühmitustele, kes 
tõendatult on süstemaatiliselt rikkunud inimõigusi; on veendunud, et EL ja Türgi peaksid 
aktiivselt püüdma arendada ühist strateegilist visiooni, et edendada poliitilise lahenduse 
saavutamist Süürias ning toetada poliitilist ja majanduslikku stabiilsust piirkonnas, 
eelkõige seoses Jordaania, Liibanoni ja Iraagiga;

°

°       °

28. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, 
Euroopa Nõukogu peasekretärile, Euroopa Inimõiguste Kohtu presidendile, liikmesriikide 
valitsustele ja parlamentidele ning Türgi Vabariigi valitsusele ja parlamendile.


