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Rezoluția Parlamentului European referitoare la Raportul din 2013 cu privire la 
progresele înregistrate de Turcia
(2013/2945(RSP))

Parlamentul European,

– având în vedere Raportul din 2013 elaborat de Comisie cu privire la progresele 
înregistrate de Turcia (SWD(2013)0417),

– având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu intitulată 
„Strategia de extindere și principalele provocări 2013-2014” (COM(2013)0700),

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare, în special cea din 10 februarie 2010 referitoare 
la Raportul din 2009 privind progresele înregistrate de Turcia, cea din 9 martie 2011 
referitoare la raportul din 2010 privind progresele înregistrate de Turcia1, cea din 29 
martie 20122 referitoare la Raportul din 2011 privind progresele înregistrate de Turcia, 
precum și cea din 18 aprilie 2013 referitoare la raportul din 2012 privind progresele 
înregistrate de Turcia3, 

– având în vedere Cadrul de negociere cu Turcia din 3 octombrie 2005,

– având în vedere Decizia 2008/157/CE a Consiliului din 18 februarie 2008 privind 
principiile, prioritățile și condițiile cuprinse în parteneriatul pentru aderarea Republicii 
Turcia4 („Parteneriatul pentru aderare”), precum și deciziile anterioare ale Consiliului 
privind parteneriatul pentru aderare din 2001, 2003 și 2006,

– având în vedere concluziile Consiliului din 14 decembrie 2010, din 5 decembrie 2011, 
precum și din 11 decembrie 2012,

– având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

– având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere faptul că negocierile de aderare cu Turcia au început la 3 octombrie 2005, 
după ce Consiliul a aprobat cadrul de negociere și că începerea acestor negocieri a 
constituit punctul de plecare al unui proces bazat pe condiții echitabile și riguroase și pe 
angajamentul pe calea reformelor,

– având în vedere faptul că Turcia s-a angajat s-a angajat să îndeplinească criteriile de la 
Copenhaga, să efectueze reforme adecvate și eficiente, să aibă relațiile de bună vecinătate 
și să se alinieze treptat cu UE, având în vedere faptul că aceste eforturi ar trebui 
considerate ca o oportunitate pentru Turcia de a continua procesul de modernizare,

                                               
1 Texte Adoptate, P7_TA(2011)0090.
2 Texte Adoptate, P7_TA(2012)0116.
3 Texte Adoptate, P7_TA(2013)0184.
4 JO L 51, 26.2.88, p. 4.



RE\1012207RO.doc 3/8 PE524.591v02-00

RO

– având în vedere faptul că UE ar trebui să reprezint, în continuare, pentru Turcia, criteriul 
de referință în materie de reforme,

– având în vedere faptul că respectarea deplină a tuturor criteriilor de la Copenhaga și 
capacitatea de integrare a UE constituie, potrivit concluziilor reuniunii Consiliului 
European din decembrie 2006, baza aderării la UE, 

– având în vedere faptul că, în concluziile din 11 decembrie 2012, Consiliul a aprobat noua 
abordare adoptată de Comisie, care plasează statul de drept în centrul politicii de 
extindere, și a confirmat locul central în cadrul procesului de negocieri ocupat de 
Capitolul 23, referitor la sistemul judiciar și la drepturile fundamentale, și de capitolul 24, 
referitor la justiție, libertate și securitate, fiind necesar ca aceste capitole să fie abordate 
încă din primele etape ale negocierilor, pentru a permite elaborarea unor criterii de 
referință clare și pentru a acorda un termen cât mai îndelungat pentru elaborarea 
legislației necesare, înființarea instituțiilor și obținerea unor rezultate solide în ceea ce 
privește implementarea,

– având în vedere faptul că, în Strategia sa de extindere pentru 2013, Comisia a 
concluzionat că, datorită economiei sale, locației strategice și rolului regional important, 
Turcia este un partener strategic pentru Uniunea Europeană și o componentă valoroasă a 
competitivității economice a UE și că în ultimele douăsprezece luni au fost realizate 
importante progrese în ceea ce privește reformele, având în vedere faptul că Comisia a 
solicitat continuarea reformelor și promovarea dialogului în întregul spectru politic din 
Turcia și în societatea turcă în general,

– având în vedere faptul că Turcia nu a pus, încă, în aplicare, pentru al șaptelea an 
consecutiv, prevederile Acordului de asociere CE-Turcia și protocolul adițional la acesta,

– având în vedere faptul că Turcia, pentru binele său, pentru a-și consolida stabilitatea și 
bunele relații de vecinătate, trebuie să-și intensifice eforturile vizând soluționarea 
chestiunilor bilaterale nerezolvate, inclusiv a obligațiilor juridice neîndeplinite și a 
disputelor cu vecinii săi apropiați, legate de granițele terestre și maritime și spațiul aerian, 
în conformitate cu prevederile Cartei ONU și cu dreptul internațional,

– având în vedere faptul că Turcia are potențialul de a juca un rol esențial în diversificarea 
resurselor de energie și a rutelor de petrol, gaz și de tranzit de energie electrică din țările 
vecine către UE și că există un potențial pentru atât Turcia, cât și UE, de a beneficia de 
bogatele resurse energetice regenerabile ale Turciei pentru a crea o economie sustenabilă 
cu emisii de carbon reduse,

Angajament credibil și fundamentele democratice solide

1. salută raportul pe 2013 cu privirea la progresele înregistrate în Turcia și împărtășește 
concluzia Comisiei că Turcia este un partener strategic pentru Uniunea Europeană și că 
au fost realizate progrese importante privind reformele în ultimele douăsprezece luni; 
subliniază importanța și necesitatea urgentă a unor reforme suplimentare și promovarea 
dialogului la nivelul întregului spectru politic și al societății în general, precum și 
respectarea practică a drepturilor fundamentale;
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2. remarcă puterea transformatoare a negocierilor între Uniune și Turcia, care au oferit 
Turciei un punct clar de referință pentru procesul de reforme; Subliniază, așadar, 
importanța unor negocieri credibile, bazate pe un angajament reciproc al Turciei și 
Uniunii pentru reforme eficiente care promovează fundamentele democratice ale 
societății turce, promovează valorile fundamentale și produce schimbări pozitive în 
instituții, în legislație și în mentalitățile societății; salută, prin urmare, deschiderea 
Capitolului 22;

3. subliniază importanța realizării unei înțelegeri comune între Turcia și Uniunea 
Europeană cu privire la relevanța atât pentru UE, cât și pentru Turcia a acordului de 
readmisie și a foii de parcurs ce conduce la liberalizarea vizelor; reamintește faptul că 
Turcia este una dintre principalele țări de tranzit pentru migrația ilegală în UE și, prin 
urmare, invită Turcia să semneze și să pună în aplicare acordul de readmisie fără 
întârziere; solicită Comisiei, în paralel să ia măsuri în vederea liberalizării regimului de 
vize și subliniază beneficiile clare ale facilitării accesului în UE al oamenilor de afaceri, 
cadrelor universitare, studenților și reprezentanților societății civile;

Îndeplinirea criteriilor de la Copenhaga

4. subliniază rolul esențial al unui sistem de control și echilibru al puterilor pentru orice stat 
democratic modern și rolul fundamental pe care Adunare Națională a Turciei trebuie să îl 
joace în centrul sistemului politic al Turciei, asigurând un cadru pentru dialog și consens 
la nivelul întregului spectru politic; își exprimă îngrijorarea cu privire la polarizarea 
politică și lipsa de voință a guvernului și a opoziției de a ajunge la un consens cu privire 
la reformele-cheie; îndeamnă toți actorii politici, guvernul și opoziția să conlucreze 
pentru a consolida pluralitatea politică în cadrul instituțiilor de stat și să promoveze 
modernizarea și democratizarea statului și a societății; solicită majorității politice să 
implice în mod activ minoritatea în procesul de deliberare asupra reformelor relevante și 
să ia în considerare, ori de câte ori este posibil, interesele și punctele lor de vedere într-o 
manieră incluzivă;

5. subliniază necesitatea înregistrării de progrese suplimentare în punerea în aplicare a 
modificărilor constituționale din 2010, îndeosebi adoptarea de legi privind protecția 
datelor cu caracter personal și justiția militară, precum și legile care instituie măsuri de 
acțiune pozitivă pentru promovarea egalității de gen; 

6. felicită Comitetul de conciliere pentru consensul privind cele 60 de amendamente la 
Constituție și solicită membrilor săi să-și continue activitatea de elaborare a unei noi 
Constituții pentru Turcia, acest lucru fiind esențial pentru procesul de reformă în Turcia; 
subliniază importanța realizării unui consens în cadrul procesului de reformă 
constituțională privind un sistem eficient de separare a puterilor și o definiție incluzivă a 
cetățeniei; subliniază faptul că Turcia, în calitate de stat membru al Consiliului Europei, 
ar putea beneficia de un dialog activ cu Comisia de la Veneția cu privire la procesul de 
reformă constituțională; subliniază faptul că normele care reglementează alegerea și 
componența Consiliului Superior al Magistraturii ar trebui să respecte pe deplin criteriile 
Comisiei de la Veneția; 

7. salută pachetul legislativ vizând democratizarea prezentat de Guvern la 30 septembrie 
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2013 și solicită guvernului să se consulte în mod corespunzător opoziția și organizațiile 
relevante ale societății civile în elaborarea legislației de punere în aplicare și să continue 
eforturile de reformă pentru revizuirea sistemului electoral, inclusiv scăderea pragului de 
10%, precum și pentru incluziunea adecvată a tuturor componentelor societății turce; 
invită guvernul să se asigure că legislația privind infracțiunile motivate de ură oferă 
protecție tuturor cetățenilor, inclusiv minorităților și LGBTI; 

8. consideră că protestele organizate în Parcul Gezi reflectă existența unei societăți civile 
vibrante în Turcia, dar și necesitatea unor reforme suplimentare vitale cu privire la 
promovarea valorilor fundamentale; subliniază importanța unei includeri mai structurale 
a societății civile în procesul decizional; regretă profund pierderea de vieți în rândul 
protestatarilor și a forțele de poliție, utilizarea excesivă a forței de către poliție și actele 
de violență comise de o serie de protestatari; salută anchetele administrative în curs de 
desfășurare lansate de Ministerul de Interne și investigațiile făcute de Ombudsman legate 
de plângerilor privind evenimentele din Parcul Gezi și se așteaptă să răspundă pe deplin 
și fără întârziere preocupărilor; invită Turcia să adopte procedurile de revizuire internă 
adecvate și să înființeze un organism independent de supraveghere pentru infracțiunile 
comise de forțele de poliție; Consideră că evenimentele din Parcul Gezi reliefează 
necesitatea unor reforme de anvergură pentru a se garanta respectarea libertății de 
întrunire; 

9. își exprimă îngrijorarea cu privire la reflectarea foarte limitată a evenimentelor Gezi Park 
în mass-media din Turcia, precum și în legătură cu eliberarea din funcție a jurnaliștilor 
care au criticat reacțiile guvernului față de aceste evenimente reamintește că libertatea de 
exprimare și pluralismul mass-mediei sunt în valori europene fundamentale și că o presă 
independentă este esențială pentru o societate democratică; își reafirmă încă o dată 
îngrijorarea cu privire la faptul că majoritatea mass-media este în deținută și se 
concentrează în conglomerate mari, cu o gamă largă de interese de afaceri și subliniază 
proporțiile îngrijorătoare ale fenomenului de autocenzură din partea proprietarilor media 
și a jurnaliștilor; își exprimă îngrijorarea cu privire la numărul deosebit de mare de 
jurnaliști aflați în prezent în arest preventiv și solicită autorităților judiciare din Turcia să 
revizuiască și să soluționeze aceste cazuri, cât mai curând posibil;

10. ia act de preocupările din societatea turcă cu privire la domeniul de aplicare excesiv de 
larg și neajunsurile procedurilor în cazul Ergenekon, care, la fel ca în cazul 
Sledgehammer, a subminat acceptarea hotărârii; subliniază, încă o dată, în contextul 
aspectelor menționate mai sus, că cazul KCK trebuie să demonstreze forța și 
funcționarea corectă, independentă, imparțială și transparentă a instituțiilor democratice 
și a sistemului judiciar din Turcia, precum și angajamentul ferm și necondiționat de a 
respecta drepturile fundamentale;

11. remarcă faptul că punerea în aplicare a celui de-al treilea pachet de reformă a sistemului 
judiciar a dus la eliberarea unui număr semnificativ de deținuți și salută cel de al patrulea 
pachet de reformă a sistemului judiciar, ce reprezintă încă un pas important spre un 
sistem judiciar din Turcia, în conformitate cu standardele și valorile UE; observă mai 
ales (i) distincția nouă, importantă între libertatea de exprimare și incitarea la violență 
sau la comiterea de acte de terorism, (ii) limitarea infracțiunii de a lăuda o infracțiune sau 
un infractor în cazurile în care există un pericol clar și iminent la adresa ordinii publice și 
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(iii), reducerea domeniului de aplicare a infracțiunii de comitere a unei infracțiuni, în 
numele unei organizații, fără a fi un membru al ei, numai la organizațiile armate;

12. salută inițiativele luate de către Consiliul superior al judecătorilor și procurorilor de a 
susține pregătirea unui număr mare de judecători și procurori în domeniul drepturilor 
omului și de a promova o înțelegere aprofundată și operațională a jurisprudenței CEDO; 
încurajează guvernul să adopte Planul de acțiune privind drepturile omului pe baza 
jurisprudenței CEDO, care vizează soluționarea problemelor ridicate de hotărâri ale 
Curții în care Turcia a fost găsită vinovată de încălcarea prevederilor CEDO; încurajează 
Guvernul să continue reformele judiciare ambițioase, care au la bază necesitatea de a 
apăra și promova drepturile fundamentale; subliniază, în acest sens, nevoia de a reforma 
cu prioritate legea de combatere a terorismului; 

13. își reafirmă sprijinul deplin față de noua abordare adoptată de către Comisie, care constă 
în deschiderea capitolelor 23 (sistemul judiciar și drepturile fundamentale) și 24 (justiție 
și afaceri interne) încă din primele etape ale procesului de negociere și închiderea lor 
numai la sfârșitul acestui proces; subliniază faptul că îndeplinirea criteriilor oficiale de 
referință pentru deschiderea unor astfel de capitolele în Turcia ar putea oferi o foaie de 
parcurs clară pentru procesul de reforme, precum și un stimulent pentru acestea; invită, 
prin urmare, Consiliul să depună noi eforturi în vederea deschiderii capitolelor 23 și 24; 
invită Turcia să coopereze cât mai mult posibil în acest scop;

14. salută decizia Adunării Fundațiilor de a retroceda terenurile mânăstirii istorice Mor 
Gabriel comunității siriace din Turcia, în conformitate cu angajamentul luat de guvern în 
pachetul legislativ privind democratizarea; subliniază că trebuie continuat procesul de 
reformă a spațiului de libertate a gândirii, conștiinței și religiei, permițând comunităților 
religioase să obțină personalitate juridică, eliminând toate restricțiile privind educarea, 
numirea și succesiunea clericilor, cu respectarea corespunzătoare a hotărârilor CEDO și a 
recomandărilor Comisiei de la Veneția și eliminarea tuturor formelor de discriminare sau 
bariere pe motive religioase; remarcă faptul că progresele înregistrate în ceea ce privește 
extinderea drepturilor minorității alevite sunt deosebit de lente; subliniază importanța 
eliminării tuturor obstacolelor din calea redeschiderii rapide a seminarului de la Halki;

15. își exprimă susținerea pentru baza de date privind violența împotriva femeilor, pregătită 
în prezent de către Ministerul Familiei și Politicilor Sociale; Solicită completarea 
legislației existente privind înființarea de adăposturi pentru femeile care sunt victime ale 
violenței în familie, cu mecanisme adecvate de monitorizare în cazul în care 
municipalitățile nu reușesc să stabilească astfel de adăposturi; sprijină eforturile depuse 
de ministrul pentru politici familiale și sociale de a crește sancțiunile pentru căsătoriile 
timpurii forțate, fenomen care trebuie eradicat; își reiterează îngrijorarea cu privire la 
nivelul scăzut al participării femeilor la forța de muncă, în politică și în conducerea 
administrației și încurajează guvernul să adopte măsuri adecvate pentru a promova un rol 
mai important al femeilor în structura economică și politică a Turciei;

16. sprijină ferm inițiativa guvernului de a depune eforturi pentru o soluționare a problemei 
kurde, pe baza negocierilor cu PKK; încurajează Guvernul să elaboreze reforme orientate 
spre promovarea drepturilor sociale, culturale și economice ale comunității kurde, pe 
baza unei consultări adecvate a părților interesate și a opoziției; invită opoziția să sprijine 
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activ negocierile și reformele ca un pas important pentru întreaga societate turcă; solicită 
autorităților turce să coopereze strâns cu Comisia Europeană pentru a evalua programele 
din cadrul IPA care ar putea fi folosite pentru a promova dezvoltarea durabilă în sud-est, 
în cadrul negocierilor privind Capitolul 22;

17. este de opinie că dialogul social și implicarea partenerilor sociali sunt vitale pentru 
dezvoltarea unei societăți prospere; subliniază importanța unor progrese și mai mari în 
domeniul politicilor sociale și al ocupării forței de muncă, în special pentru a elimina 
toate obstacolele din calea funcționării eficiente a sindicatelor, pentru a stabili o strategie 
națională privind ocuparea forței de muncă, pentru a rezolva problema muncii 
nedeclarate, pentru a extinde aria de acoperire a mecanismelor de protecție socială și 
pentru a crește rata de ocupare în rândul femeilor și persoanelor cu dizabilități;

Construirea unor relații de bună vecinătate

18. ia act de eforturile continui ale Turciei și Greciei de a-și îmbunătăți relațiile bilaterale, 
inclusiv prin întruniri bilaterale; consideră regretabil, însă, faptul că amenințarea de casus 
beli făcută de TGNA la adresa Greciei nu a fost retrasă; 

19. invită guvernul Turciei să semneze și să ratifice fără întârziere Convenția Națiunilor 
Unite privind dreptul mării (UNCLOS) și reamintește legitimitatea deplină a zonei 
economice exclusive a Republicii Cipru;

20. își reiterează sprijinul ferm față de reunificarea Ciprului, pe baza unei soluții echitabile și 
viabile pentru ambele comunități; cere Turciei să sprijine activ negocierile pentru o 
soluționare echitabilă, globală și viabilă sub auspiciile Secretarului General al ONU și în 
conformitate cu rezoluțiile relevante ale CSONU; solicită Turciei să înceapă să-și retragă 
forțele din Cipru și să transfere către ONU portul Famagusta, actualmente închis, în 
conformitate cu Rezoluția 550 (1984) a Consiliului de Securitate al ONU; invită 
Republica Cipru să deschidă portul Famagusta sub supravegherea vamală a UE pentru a 
promova un climat pozitiv care să conducă la soluționarea cu succes a negocierilor în 
curs în vederea reunificării și pentru a permite ciprioților turci să efectueze schimburi 
comerciale într-un mod legal, unanim acceptabil; ia act de propunerile transmise de 
guvernul Ciprului vizând abordarea acestor chestiuni;

21. salută decizia Turciei de a permite Comisiei pentru persoane dispărute accesul la o zonă 
militară împrejmuită în partea de nord a Ciprului și încurajează Turcia să-i permită 
Comitetului accesul la arhivele relevante și la zone militare pentru exhumare; solicită să 
se acorde o atenție deosebită activității desfășurate de Comisia pentru persoane dispărute;

22. subliniază importanța unei abordări coerente și globale în materie de securitate în 
Mediterana de Est și solicită Turciei să permită desfășurarea dialogului politic dintre UE 
și NATO prin renunțarea la veto-ul exprimat cu privire la cooperarea UE-NATO cu 
participarea Ciprului și solicită, în consecință, Republicii Cipru să renunțe la veto-ul 
impus participării Turciei la Agenția Europeană de Apărare;

23. îndeamnă Turcia și Armenia să ajungă la o normalizare a relațiilor dintre ele prin 
ratificarea, fără condiții prealabile, a protocoalelor privind stabilirea de relații 
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diplomatice, prin deschiderea frontierei și prin îmbunătățirea activă a relațiilor lor, având 
în vedere mai ales cooperarea transfrontalieră și integrarea economică;

Progrese înregistrate în cooperarea UE-Turcia

24. regretă refuzul Turciei de a-și îndeplini obligația de a pune în aplicare integral și 
nediscriminatoriu, față de toate statele membre, Protocolul adițional la Acordul de 
asociere CE-Turcia; reamintește că acest refuz are în continuare repercusiuni profunde 
asupra procesului de negociere;

25. observă faptul că Turcia continuă să fie al șaselea partener comercial al UE și că UE este 
cel mai mare partener comercial al Turciei, 38% din totalul schimburilor comerciale ale 
Turciei sunt cu UE iar aproximativ 71 % din ISD provin din UE; salută evaluarea 
Comisiei în curs de desfășurare a uniunii vamale UE-Turcia vizând evaluarea impactului 
acesteia asupra ambelor părți și modalități de actualizare; 

26. consideră că, având în vedere rolul strategic al Turciei ca centru energetic, trebuie luată 
în considerare la valoarea deschiderii negocierilor pentru Capitolul 15 referitor la 
energie; subliniază că trebuie abordate prioritățile în materie de eficiență energetică și 
schimbări climatice;

27. salută angajamentul Turciei de a furniza asistență umanitară pentru refugiații sirieni; 
observă că un număr mare de luptători străini în Siria intră în Siria prin Turcia și cere 
Turciei să mărească numărul patrulelor de frontieră, să limiteze intrarea luptătorilor și a 
armelor pentru grupurile despre se care există suspiciuni întemeiate că ar fi implicate în 
încălcări sistematice ale drepturilor omului; consideră că UE și Turcia ar trebui să 
urmărească în mod activ elaborarea unei viziuni strategice comune pentru a promova o 
soluție politică în Siria și să sprijine stabilitatea politică și economică în regiune, având 
în vedere mai ales Iordania, Liban și Irak;

°

° °

28. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 
Comisiei, ÎR/VP, Secretarului General al Consiliului Europei, Președintelui Curții 
Europene a Drepturilor Omului, guvernelor și parlamentelor statelor membre și 
Guvernului și Parlamentului Republicii Turcia.


