
RE\1012207LV.doc PE524.591v02-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Sesijas dokuments

4.12.2013 B7-0000/2013

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu

par 2013. gada progresa ziņojumu par Turciju
(2013/2945(RSP))

Ria Oomen-Ruijten
Ārlietu komitejas vārdā



PE524.591v02-00 2/8 RE\1012207LV.doc

LV

B7-0000/2013

Eiropas Parlamenta rezolūcija par 2013. gada progresa ziņojumu par Turciju
(2013/2945(RSP))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas sagatavoto Turcijas 2013. gada progresa ziņojumu 
(SWD(2013)0417),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei „Paplašināšanas 
stratēģija un galvenie uzdevumi 2013.-2014. gadā” (COM(2013)0700),

– ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas, jo īpaši 2010. gada 10. februāra rezolūciju par 
Turcijas 2009. gada progresa ziņojumu, 2011. gada 9. marta rezolūciju par Turcijas 
2010. gada progresa ziņojumu1, 2012. gada 29. marta rezolūciju par Turcijas 2011. gada 
progresa ziņojumu2 un 2013. gada 18. aprīļa rezolūciju par Turcijas 2012. gada progresa 
ziņojumu3,

– ņemot vērā 2005. gada 3. oktobra sarunu programmu Turcijai,

– ņemot vērā Padomes 2008. gada 18. februāra Lēmumu 2008/157/EK par principiem, 
prioritātēm un nosacījumiem, kas ietverti Eiropas partnerībā ar Turcijas Republiku4

(„pievienošanās partnerība”), kā arī iepriekšējos Padomes lēmumus par pievienošanās 
partnerību (2001., 2003. un 2006. gads),

– ņemot vērā Padomes 2010. gada 14. decembra, 2011. gada 5. decembra un 2012. gada 
11. decembra secinājumus,

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu,

– ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

– tā kā 2005. gada 3. oktobrī tika uzsāktas pievienošanās sarunas ar Turciju un šo sarunu 
sākšana bija sākuma punkts ilgam procesam, kura iznākumu nav iespējams iepriekš 
paredzēt un kurš balstās uz taisnīgiem un stingriem nosacījumiem un apņemšanos īstenot 
reformas;

– tā kā Turcija ir apņēmusies izpildīt Kopenhāgenas kritērijus, īstenot atbilstošas un 
efektīvas reformas, uzturēt labas kaimiņattiecības un pakāpeniski tuvināties ES; tā kā šie 
centieni būtu jāuzskata par iespēju Turcijai turpināt savu modernizācijas procesu;

– ņemot vērā to, ka ES joprojām būtu jākalpo par kritēriju reformām Turcijā;

                                               
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0090.
2 Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0116.
3 Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0184.
4 OV L 51, 26.2.2008., 4. lpp.
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– tā kā saskaņā ar Eiropadomes 2006. gada decembra sanāksmes slēdzieniem pilnīga 
atbilstība Kopenhāgenas kritērijiem un ES integrācijas kapacitātei joprojām ir pamats, lai 
varētu pievienoties ES; 

– tā kā Padome savos 2012. gada 1. decembra secinājumos apstiprināja Komisijas jauno 
pieeju paplašināšanās politikas centrā likt tiesiskumu un apstiprināja, ka centrālā loma 
sarunu procesā piemīt 23. sadaļai par tiesu varu un pamattiesībām un 24. sadaļai par 
tiesiskuma, brīvības un drošības jautājumiem, kas būtu agri jārisina sarunās, lai varētu 
nodrošināt skaidrus kritērijus un maksimālo laikposmu, lai ieviestu nepieciešamās 
izmaiņas tiesību aktos, iestāžu reformas un līdz ar to stabilu īstenošanas izsekojamību;

– tā kā Komisija savā 2012. gada paplašināšanās stratēģijā secināja, ka Turcija sakarā ar tās 
ekonomiku, stratēģisko izvietojumu un nozīmīgo reģionālo lomu ir svarīgs Eiropas 
Savienības stratēģiskais partneris un vērtīga ES ekonomiskās konkurētspējas sastāvdaļa un 
ka iepriekšējos divpadsmit mēnešos ir panākts nozīmīgs progress attiecībā uz reformām; 
tā kā Komisija aicināja turpināt reformas un veicināt dialogu visā Turcijas politiskajā
spektrā un Turcijas sabiedrībā plašākajā nozīmē;

– tā kā jau astoto gadu pēc kārtas Turcija joprojām nav īstenojusi normas, kas izriet no EK 
un Turcijas Asociācijas nolīguma un tā papildprotokola;

– tā kā Turcijai — savās pašas interesēs un lai nostiprinātu stabilitāti un veicinātu labas 
kaimiņattiecības, būtu vairāk jācenšas atrisināt divpusējās domstarpības ar tuvākajām 
kaimiņvalstīm, tostarp nenokārtotās tiesiskās saistības un strīdus par sauszemes un jūras 
robežām, kā arī par gaisa telpu, saskaņā ar ANO hartas un starptautisko tiesību normām;

– ņemot vērā Turcijas potenciālu ieņemt būtisku lomu energoresursu un naftas, gāzes un 
elektroenerģijas tranzīta ceļu uz ES no kaimiņvalstīm dažādošanā un ņemot vērā 
potenciālu gan Turcijai, gan ES gūt labumu no Turcijas bagātajiem atjaunojamajiem 
energoresursiem, lai radītu ilgtspējīgu zemas oglekļa emisijas ekonomiku;

Ticama apņemšanās un spēcīgi demokrātijas pamati

1. atzinīgi vērtē Turcijas 2013. gada progresa ziņojumu un piekrīt Komisijas paustajam 
slēdzienam, ka Turcija ir stratēģisks Eiropas Savienības partneris un ka pagājušajos 
divpadsmit mēnešos ir panākts nozīmīgs progress reformu jomā; uzsver, cik svarīgas un 
steidzami nepieciešamas ir tālākas reformas un dialoga veicināšana visā politiskajā 
spektrā un plašākā sabiedrībā, kā arī pamattiesību ievērošana praksē;

2. norāda uz Savienības un Turcijas sarunu transformācijas iespējām, kas Turcijai sniedza 
skaidru norādi attiecībā uz tās reformu procesu; tādēļ uzsver, kar ir svarīgas ticamas 
sarunas, kas balstās uz savstarpēju Turcijas un Savienības apņemšanos padarīt 
efektīvākas reformas, turpinot Turcijas sabiedrības demokrātiskos pamatprincipus, 
veicinot pamatvērtību ievērošanu un radot pozitīvas izmaiņas iestādēs, tiesību aktos un 
sabiedrības domāšanas veidā; tādēļ atzinīgi vērtē 22. sadaļas atvēršanu;

3. uzsver, ka ir svarīgi panākt Turcijas un ES savstarpēju sapratni par to, ka gan ES, gan 
Turcijai ir nozīmīgs atpakaļuzņemšanas līgums un ceļvedis, kas ved pie vīzu režīma 
atvieglošanas; atgādina, ka Turcija ir viena no galvenajām tranzītvalstīm saistībā ar 
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nenoregulētu migrāciju uz ES, un tādēļ aicina Turciju nekavējoties parakstīt un īstenot 
atpakaļuzņemšanas nolīgumu; vienlaikus aicina Komisiju veikt pasākumus ceļā uz vīzu 
režīma atvieglošanu un uzsver skaidras priekšrocības, ko dos uzņēmēju, akadēmisko 
aprindu, studentu un visu pilsoniskās sabiedrības pārstāvju piekļuves ES atvieglošana;

Kopenhāgenas kritēriju izpilde

4. norāda uz izšķirošo lomu, kāda ir pārbaužu un līdzsvara sistēmai attiecība uz ikvienu 
moderno demokrātisko valsti, un uz fundamentālo lomu, kāda jāieņem Turcijas Lielajai 
nacionālajai asamblejai Turcijas politiskās sistēmas centrā, nodrošinot sistēmu dialogam 
un vienprātības veidošanai visā politiskajā spektrā; pauž bažas par politikas polarizēšanos 
un to, ka valdība un opozīcija nav gatavas strādāt, lai panāktu vienprātību par 
svarīgākajām reformām; mudina visus politikas dalībniekus, valdību un opozīciju kopīgi 
strādāt, lai padziļinātu politiskā plurālisma redzējumu valsts institūcijās un veicinātu 
valsts un sabiedrības modernizāciju un demokratizāciju; aicina politisko vairākumu aktīvi 
iesaistīt mazākumu apspriešanas procesā par attiecīgajām reformām un pēc iespējas ņemt 
vērā tā intereses un uzskatus integrējošā veidā;

5. uzsver, ka steidzami nepieciešams progress, īstenojot 2010. gada konstitūcijas labojumus, 
jo īpaši pieņemot tiesību aktus par personas datu aizsardzību un militārajām tiesām un par 
pozitīvas rīcības pasākumiem, lai veicinātu dzimumu līdztiesību; 

6. uzteic Konstitucionālo samierināšanas komiteju par vienprātības panākšanu par 60 
konstitucionālajiem labojumiem un aicina tās locekļus turpināt darbu pie jaunas Turcijas 
konstitūcijas, jo tas ir būtiski svarīgi reformu procesam Turcijā; uzsver, ka ir svarīgi 
panākt vienprātību konstitucionālo reformu procesa ietvaros attiecība uz efektīvu sistēmu 
varas dalīšanai un pilsonības integrējošai definēšanai; uzsver, ka Turcija kā Eiropas 
Padomes dalībvalsts varētu gūt labumu no aktīva dialoga ar Venēcijas komisiju par 
konstitucionālo reformu procesu; uzsver, ka noteikumiem, kas reglamentē Tiesnešu un 
prokuroru augstās padomes ievēlēšanu un sastāvu, vajadzētu pilnībā atbilst Venēcijas 
komisijas kritērijiem;  

7. atzinīgi vērtē demokratizācijas paketi, ar ko valdība iepazīstināja 2013. gada
30. septembrī, un aicina valdību pienācīgi apspriesties ar opozīciju un attiecīgajām 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām, sagatavojot īstenošanas tiesību aktus, un turpināt 
savus centienus saistībā ar reformām attiecībā uz to, lai pārskatītu vēlēšanu sistēmu, 
tostarp pazeminot 10 % slieksni, un pienācīgi ietvertu visas Turcijas sabiedrības daļas; 
aicina valdību nodrošināt, ka tiesību akti par naida noziegumiem paredz aizsardzību 
visiem pilsoņiem, tostarp minoritātēm un LGBTI; 

8. uzskata, ka protesti Gezi parkā liecina gan par to, ka Turcijā pastāv aktīva pilsoniskā 
sabiedrība, gan arī par nepieciešamību pēc tālākām vitāli svarīgām reformām attiecībā uz 
pamatvērtību veicināšanu; uzsver, ka ir svarīgi strukturālāk iekļaut pilsonisko sabiedrību 
lēmumu pieņemšanas procesā; pauž dziļu nožēlu par cilvēku bojāeju protestētāju rindās 
un policistu vidū, par to, ka policija lietoja pārmērīgu spēku, un par vardarbību no daudzu 
protestētāju puses; atzinīgi vērtē notiekošās administratīvās izmeklēšanas, ko sāka 
Iekšlietu ministrija, un izmeklēšanas, ko veic ombuds par sūdzībām saistībā ar 
notikumiem Gezi parkā, un sagaida, ka nekavējoties tiks sākta šo problēmu risināšana; 
aicina Turciju pieņemt pienācīgas iekšējā pārskata procedūras un izveidot neatkarīgu 
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uzraudzības struktūru attiecībā uz policijas pārkāpumiem; uzskata, ka Gezi parka 
notikumi izceļ nepieciešamību pēc tālejošām reformām, lai nodrošinātu pulcēšanās 
brīvības ievērošanu; 

9. pauž bažas par Gezi parka notikumu ļoti ierobežoto atspoguļojumu Turcijas plašsaziņas 
līdzekļos un žurnālistu, kuri kritizēja valdības reakciju uz šiem notikumiem, padzīšanu; 
atgādina, ka vārda brīvība un plašsaziņas līdzekļu plurālisms ir Eiropas vērtību centrā un 
ka neatkarīga prese ir izšķiroši svarīga demokrātiskai sabiedrībai; atkārtoti pauž bažas par 
to, ka lielākā daļa plašsaziņas līdzekļu pieder lieliem konglomerātiem ar plašām 
uzņēmējdarbības interesēm un ir tajos koncentrēti, un norāda uz to, ka satraucošā kārtā 
pieaug plašsaziņas līdzekļu un žurnālistu pašcenzūra; pauž bažas par to, ka pašlaik īpaši 
daudz žurnālistu atrodas pirmstiesas aizturēšanā, un aicina Turcijas tiesu iestādes pēc 
iespējas ātri veikt pārskatīšanu un pievērsties šīm lietām;

10. norāda uz bažām Turcijas sabiedrībā par ārkārtīgi plašo apmēru un procesuālajiem 
trūkumiem lietā „Ergenekon”, kas, līdzīgi kā lietā „Balyoz” („Sledgehammer”), 
apdraudēja nolēmuma akceptēšanu; vēlreiz, ievērojot augstāk minēto, uzsver, ka KCK
lietai ir jādemonstrē stingrība un Turcijas demokrātisko institūciju un tiesu iestāžu 
pienācīga, neatkarīga un pārredzama darbība un nelokāmā bezkompromisa apņemšanās 
ievērot pamattiesības;

11. norāda, ka trešās tiesu reformu paketes īstenošanas rezultātā tika atbrīvots ievērojams 
skaits ieslodzīto, un atzinīgi vērtē ceturto tiesu reformu paketi kā vēl vienu nozīmīgu soli 
ceļā uz to, lai tiesu vara Turcijā atbilstu ES standartiem un vērtībām; norāda konkrēti uz 
i) jauno, svarīgo nošķiršanu starp vārda brīvību un kūdīšanu uz vardarbību vai terora 
aktiem, ii) pārkāpuma, kas saistīts ar noziedzības vai noziedznieku slavināšanu, jēdziena 
aprobežošanu līdz gadījumiem, kad pastāv skaidrs un sagaidāms sabiedriskās kārtības 
apdraudējums, un iii) pārkāpuma jomas, kas saistīta ar nozieguma izdarīšanu 
organizācijas vārdā, neesot tās biedram, sašaurināšanu vienīgi līdz bruņotām 
organizācijām;

12. atzinīgi vērtē Tiesnešu un prokuroru augstās padomes sāktās iniciatīvas veicināt to, lai 
apmācītu lielu skaitu tiesnešu un prokuroru cilvēktiesību jomā, un veicināt pilnīgu, 
operatīvu izpratni par Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūru; mudina valdību pieņemt 
Cilvēktiesību rīcības plānu, kas balstās uz Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūru un kura 
mērķis ir risināt jautājumus, kas izriet no Tiesas nolēmumiem, kad konstatēts, ka Turcija 
ir pārkāpusi ECHR noteikumus; mudina valdību turpināt vērienīgās tiesu sistēmas 
reformas, kuru pamatā ir nepieciešamība veicināt pamattiesību aizsardzību un 
veicināšanu; šajā saistībā uzsver nepieciešamību prioritārā kārtā reformēt pretterorisma 
tiesību aktus; 

13. atkārtoti atbalsta Komisijas jauno pieeju pasteidzināti atvērt 23. sadaļu (par tiesu varu un 
pamattiesībām) un 24. sadaļu (par tieslietām un iekšlietām) sarunu procesā un tās slēgt 
beigās; uzsver, ka oficiālu kritēriju noteikšana Turcijai, lai varētu atvērt šīs sadaļas, 
nodrošinātu skaidru ceļvedi un dotu impulsu reformu procesa paātrināšanai; tādēļ aicina 
Padomi atkārtoti veltīt centienus tam, lai atvērtu 23. un 24. sadaļu; aicina Turciju šajā 
saistībā sadarboties, cik vien iespējams;

14. uzteic Fondu asamblejas lēmumu vēsturiskā Morgabrielas klostera zemes atgriezt sīriešu 
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kopienai Turcijā saskaņā ar apņemšanos, ko valdība pauda demokratizācijas paketē;  
uzsver, ka ir svarīgi turpināt reformu procesu domas, apziņas un reliģijas brīvības jomā, 
ļaujot reliģiskajām kopienām iegūt juridiskas personas statusu, likvidējot visus 
aizliegumus attiecībā uz garīdznieku izglītošanu, iecelšanu un pēctecību, ievērojot 
attiecīgos Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumus un Venēcijas komisijas ieteikumus un 
likvidējot visa veida diskrimināciju vai šķēršļus saistībā ar reliģiju; norāda, ka īpaši lēns 
progress ir bijis alevītu minoritātes tiesību paplašināšanā; uzsver, ka ir svarīgi likvidēt 
visus šķēršļus tam, lai ātri no jauna atvērtu Halki semināru;

15. pauž atbalstu tam, ka pašlaik Ģimenes un sociālo jautājumu ministrija gatavo datubāzi 
par vardarbību pret sievietēm; aicina papildināt pastāvošos tiesību aktus par patvērumiem 
sievietēm, kuras pakļautas vardarbībai ģimenē, ar piemērotiem kontroles mehānismiem, 
ja pašvaldības neizveido šādus patvērumus; atbalsta Ģimenes un sociālo lietu ministrijas 
centienus noteikt sankcijas par piespiedu pāragrām laulībām, kas ir jāizskauž; atkārtoti 
pauž bažas par sieviešu dalības zemo līmeni darbaspēkā, politikā un administrācijas 
vadošajā līmenī un mudina valdību veikt pienācīgus pasākumus, lai veicinātu sieviešu 
centrālāku lomu Turcijas ekonomikā un politikā;

16. Stingri atbalsta valdības iniciatīvu censties panākt kurdu problēmas atrisināšanu, 
balstoties uz sarunām ar PKK; mudina valdību sagatavot reformas, kas vērstas uz to, lai 
veicinātu kurdu kopienas sociālās, kultūras un ekonomiskās tiesības, balstoties uz 
pienācīgu apspriešanos ar attiecīgajām ieinteresētajām pusēm un opozīciju; aicina 
opozīciju aktīvi atbalstīt sarunas un reformas kā svarīgu soli uz to, lai labumu gūtu visa 
Turcijas sabiedrība; aicina Turcijas iestādes cieši sadarboties ar Eiropas Komisiju, 
izvērtējot, kuras IPA programmas būtu iespējams izmantot, lai veicinātu 
dienvidaustrumos ilgtspējīgu attīstību, — to veicot sarunu par 22. sadaļu ietvaros;

17. uzskata, ka sociālais dialogs un sociālo partneru iesaistīšana ir vitāli svarīgi, lai varētu 
attīstīties pārtikusi sabiedrība; uzsver, ka ir svarīgs turpmāks progress sociālās politikas 
un nodarbinātības jomā, jo īpaši — svarīgi likvidēt visus šķēršļus arodbiedrību efektīvai 
darbībai, izveidot nacionālo nodarbinātības stratēģiju, pievērsties nedeklarēta darba 
problēmai, paplašināt sociālās aizsardzības mehānismu aptvērumu un panākt lielāku 
nodarbinātības līmeni sievietēm un personām ar īpašām vajadzībām;

Labu kaimiņattiecību veidošana

18. norāda uz Turcijas un Grieķijas nepārtrauktiem centieniem uzlabot divpusējās attiecības, 
tostarp ar divpusējām sanāksmēm; tomēr pauž nožēlu, ka vēl joprojām nav atsaukti casus 
belli draudi, ko Turcijas Lielā Nacionālā Asambleja ir pasludinājusi attiecībā uz Grieķiju;  

19. aicina Turcijas valdību nekavējoties parakstīt un ratificēt ANO Jūras tiesību konvenciju 
(UNCLOS) un atgādina, ka Kipras Republikas ekskluzīvā ekonomiskā zona ir pilnībā 
leģitīma;

20. atkārtoti pauž stingru atbalstu Kipras apvienošanai, kas balstās uz taisnīgu un 
dzīvotspējīgu atrisinājumu abām kopienām; aicina Turciju aktīvi atbalstīt sarunas, kas 
vērstas uz to, lai panāktu taisnīgu, dzīvotspējīgu un visaptverošu atrisinājumu ANO 
ģenerālsekretāra aizgādībā un saskaņā ar attiecīgajām ANO Drošības padomes 
rezolūcijām; aicina Turciju sākt atsaukt savus bruņotos spēkus no Kipras un nodot 
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nodalīto Famagustas sektoru ANO saskaņā ar ANO Drošības padomes rezolūciju Nr. 550 
(1984. gads); aicina Kipras Republiku atvērt Famagustas ostu ES muitas pārraudzībā, lai 
veicinātu labvēlīgu gaisotni pašreizējo apvienošanās sarunu veiksmīgai atrisināšanai un 
ļautu Kipras turkiem tirgoties tiešā veidā legāli tā, kā tas ir pieņemami visiem; atzīmē 
Kipras valdības priekšlikumus pievērsties augstāk minētajiem jautājumiem;

21. atzinīgi vērtē Turcijas lēmumu piešķirt Komitejai Kiprā bezvēsts pazudušo personu 
jautājumos piekļuvi norobežotai militārajai zonai Kipras ziemeļu daļā un mudina Turciju 
ļaut Komitejai piekļuvi attiecīgajiem arhīviem un militārajām zonām, lai veiktu 
ekshumācijas; aicina īpaši lemt par darbu, ko Komiteja bezvēsts pazudušo personu 
jautājumos veic militārajās zonās;

22. uzsver, ka ir būtiska nozīme konsekventai un saskanīgai drošības pieejai Vidusjūras 
reģiona austrumos, un aicina Turciju veicināt politisko dialogu starp ES un NATO, 
atceļot tās veto par ES un NATO sadarbību, ietverot Kipru, un līdz ar to arī aicina Kipras 
Republiku atcelt tās veto Turcijas dalībai Eiropas Aizsardzības aģentūrā;

23. mudina Turciju un Armēniju uzsākt savu attiecību normalizēšanu, bez 
priekšnosacījumiem ratificējot protokolus par diplomātisko attiecību nodibināšanu, 
atverot robežas un aktīvi uzlabojot savstarpējās attiecības, jo īpaši saistībā ar pārrobežu 
sadarbību un ekonomisko integrāciju;

ES un Turcijas sadarbības veicināšana

24. pauž nosodījumu par Turcijas atteikšanos pildīt savu pienākumu pilnībā un 
nediskriminējoši īstenot ES un Turcijas Asociācijas nolīguma papildprotokolu attiecībā 
pret visām dalībvalstīm; atgādina, ka šī atteikšanās joprojām dziļi ietekmē sarunu 
procesu;

25. norāda, ka Turcija joprojām ir ES sestā lielākā tirdzniecības partnere un ka ES ir Turcijas 
lielākā tirdzniecības partnere — 38 % no Turcijas kopējā tirdzniecības apjoma tiek 
pārdots Eiropas Savienībai un gandrīz 71 % ārvalstu tiešo ieguldījumu (Foreign Direct 
Investment — FDI) nāk no ES; atzinīgi vērtē to, ka Komisija pašlaik vērtē ES un Turcijas 
Muitas savienību ar mērķi ar mērķi izvērtēt tās ietekmi uz abām pusēm un to, kā to 
atjaunināt; 

26. uzskata, ka, ņemot vērā Turcijas kā enerģētikas centra stratēģisko lomu, ir jāņem vērā, cik 
vērtīgi ir atvērt sarunas par 15. sadaļu par enerģētiku, uzsver, ka ir jāpievēršas enerģētikas 
un klimata jautājumu efektivitātes prioritātēm;

27. atzinīgi vērtē Turcijas apņemšanos sniegt Sīrijas bēgļiem humāno palīdzību; norāda, ka 
daudzskaitlīgi ārvalstu kaujinieki Sīrijā iekļūst tajā no Turcijas, un lūdz Turciju 
pastiprināt robežkontroli, ierobežot kaujinieku un ieroču plūsmas iekļūšanu attiecība uz 
grupām, par kurām ir ticami konstatēts, ka tās ir iesaistītas sistemātiskā cilvēktiesību 
pārkāpšanā; uzskata, ka ES un Turcijai būtu aktīvi jācenšas izstrādāt kopīgu stratēģisko 
redzējumu, lai veicinātu Sīrijā politisku atrisinājumu, un jāatbalsta politiskā un 
ekonomiskā stabilitāte šajā reģionā, jo īpaši pievēršoties Jordānijai, Libānai un Irākai;
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28. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, augstajai pārstāvei/ 
priekšsēdētāja vietniecei, Eiropas Padomes ģenerālsekretāram, Eiropas Cilvēktiesību 
tiesas priekšsēdētājam, dalībvalstu valdībām un parlamentiem un Turcijas Republikas 
valdībai un parlamentam.


