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Uznesenie Európskeho parlamentu o správe o pokroku Turecka za rok 2013
(2013/2945(RSP))

Európsky parlament,

– so zreteľom na správu Komisie o pokroku Turecka za rok 2013 (SWD(2013)0417),

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade s názvom Stratégia 
rozširovania a hlavné výzvy v rokoch 2013 – 2014 (COM(2013)0700),

– so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia, najmä na uznesenie z 10. februára 2010 
o správe o pokroku Turecka za rok 2009, z 9. marca 2011 o správe o pokroku Turecka za 
rok 20101, z 29. marca 2012 o správe o pokroku Turecka za rok 20112 a z 18. apríla 2013 
o správe o pokroku Turecka za rok 20123,

– so zreteľom na rokovací rámec pre Turecko z 3. októbra 2005,

– so zreteľom na rozhodnutie Rady 2008/157/ES z 18. februára 2008 o zásadách, prioritách 
a podmienkach obsiahnutých v prístupovom partnerstve s Tureckou republikou4 (ďalej len 
„prístupové partnerstvo“), ako aj na predchádzajúce rozhodnutia Rady o prístupovom 
partnerstve z rokov 2001, 2003 a 2006,

– so zreteľom na závery Rady zo 14. decembra 2010, z 5. decembra 2011 a 11. decembra 
2012,

– so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie,

– so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na skutočnosť, že prístupové rokovania s Tureckom sa začali 3. októbra 2005 
a že začiatok takýchto rokovaní je východiskovým bodom dlhodobého procesu 
s otvoreným koncom, založeného na spravodlivej a prísnej podmienenosti a záväzku 
uskutočniť reformy,

– so zreteľom na skutočnosť, že Turecko sa zaviazalo k splneniu kodanských kritérií, 
primeraným a účinným reformám, dobrým susedským vzťahom a postupnému 
zosúladeniu s EÚ; so zreteľom na skutočnosť, že toto úsilie by sa malo vnímať ako 
príležitosť pre Turecko pokračovať v jeho procese modernizácie,

– so zreteľom na skutočnosť, že EÚ by mala zostať meradlom reforiem v Turecku,

– so zreteľom na skutočnosť, že úplný súlad s kodanskými kritériami a integračná kapacita 

                                               
1 Prijaté texty, P7_TA(2011)0090.
2 Prijaté texty, P7_TA(2012)0116.
3 Prijaté texty, P7_TA(2013)0184.
4 Ú. v. EÚ L 51, 26.2.2008, s. 4.
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EÚ zostávajú v súlade so závermi zo zasadnutia Európskej rady z decembra 2006 
základom pristúpenia k EÚ, 

– so zreteľom na skutočnosť, že Rada vo svojich záveroch z 11. decembra 2012 podporila 
nový prístup Komisie, v rámci ktorého sa v politike rozširovania kladie dôraz na 
dodržiavanie zásad právneho štátu, a potvrdila, že ústredný bod v rokovacom procese by 
mala predstavovať kapitola 23 (súdnictvo a základné práva) a kapitola 24 (spravodlivosť, 
sloboda a bezpečnosť), ktorými sa treba zaoberať v ranej fáze rokovaní, aby boli 
k dispozícii jasné porovnávacie kritériá a dostatok času na zavedenie potrebných zmien 
právnych predpisov a reforiem inštitúcií a aby sa tak dosiahli presvedčivé výsledky pri 
vykonávaní,

– so zreteľom na skutočnosť, že Komisia vo svojej stratégii rozširovania z roku 2013 
dospela k záveru, že Turecko je vzhľadom na svoje hospodárstvo, strategickú polohu 
a dôležitú regionálnu úlohu strategickým partnerom Európskej únie a významným prvkom 
hospodárskej konkurencieschopnosti EÚ a že v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch sa 
v oblasti reforiem podarilo dosiahnuť významný pokrok; so zreteľom na skutočnosť, že 
Komisia vyzvala na prijatie ďalších reforiem a podporu dialógu v celom politickom 
spektre v Turecku a v celej tureckej spoločnosti,

– so zreteľom na skutočnosť, že Turecko už ôsmy rok po sebe nevykonalo ustanovenia 
vyplývajúce z Dohody o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a Tureckom 
a dodatkového protokolu k tejto dohode,

– so zreteľom na skutočnosť, že Turecko musí vo vlastnom záujme a s ohľadom na 
posilnenie stability a presadzovanie dobrých susedských vzťahov zintenzívniť svoju snahu 
o vyriešenie neuzavretých bilaterálnych otázok so svojimi priamymi susedmi vrátane 
nedoriešených zákonných povinností a sporov týkajúcich sa pozemských a námorných 
hraníc a vzdušného priestoru v súlade s ustanoveniami Charty OSN a s medzinárodným 
právom,

– so zreteľom na skutočnosť, že Turecko má potenciál zohrávať kľúčovú úlohu 
v diverzifikácii zdrojov energie a trás prepravy ropy, plynu a elektriny zo susedných 
krajín do EÚ a že Turecko aj EÚ by mohli využívať bohaté obnoviteľné zdroje energie 
Turecka pri vytváraní udržateľného nízkouhlíkového hospodárstva,

Dôveryhodný záväzok a pevné demokratické základy

1. víta správu o pokroku Turecka za rok 2013 a stotožňuje sa so záverom Komisie, že 
Turecko je pre Európsku úniu strategickým partnerom a že v predchádzajúcich 
dvanástich mesiacoch sa v oblasti reforiem podarilo dosiahnuť významný pokrok; 
zdôrazňuje význam a naliehavú potrebu ďalších reforiem a podpory dialógu v celom 
politickom spektre a v spoločnosti vo všeobecnosti, ako aj rešpektovania základných práv 
v praxi;

2. berie na vedomie transformačný potenciál rokovaní medzi Úniou a Tureckom, ktoré 
Turecku jasne ukázali, akým smerom má pri reformách postupovať; zdôrazňuje preto 
význam dôveryhodných rokovaní založených na vzájomnom záväzku Turecka a Únie 
k účinným reformám, pričom sa presadzujú demokratické základy tureckej spoločnosti, 
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podporujú základné hodnoty a vytvára pozitívna zmena v inštitúciách, právnych 
predpisoch a zmýšľaní spoločnosti; víta preto otvorenie kapitoly 22;

3. zdôrazňuje význam dosiahnutia spoločnej dohody medzi Tureckom a EÚ na tom, že 
readmisná dohoda a plán vedúci k liberalizácii vízového režimu sú dôležité pre EÚ aj 
Turecko; pripomína, že Turecko je jednou z kľúčových tranzitných krajín pre nelegálne 
prisťahovalectvo do EÚ, a preto vyzýva Turecko, aby bezodkladne podpísalo 
a implementovalo readmisnú dohodu; zároveň vyzýva Komisiu, aby prijala opatrenia 
smerujúce k liberalizácii vízového režimu, a vyzdvihuje jednoznačné prínosy uľahčenia 
prístupu podnikateľov, akademikov, študentov a zástupcov občianskej spoločnosti do 
EÚ;

Plnenie kodanských kritérií

4. poukazuje na kľúčovú úlohu systému kontroly a rovnováhy pre každý moderný 
demokratický štát a zásadnú úlohu, ktorú musí zohrávať Turecké veľké národné 
zhromaždenie v centre politického systému Turecka pri vytváraní rámca pre dialóg 
a budovanie konsenzu v celom politickom spektre; vyjadruje znepokojenie nad politickou 
polarizáciou a nedostatočnou pripravenosťou vlády a opozície dosiahnuť konsenzus 
o kľúčových reformách; naliehavo vyzýva všetkých politických aktérov, vládu 
a opozíciu, aby spolupracovali na posilňovaní pluralistickej vízie v štátnych inštitúciách 
a aby presadzovali modernizáciu a demokratizáciu štátu a spoločnosti; vyzýva politickú 
väčšinu, aby aktívne zapájala predstaviteľov politickej menšiny do procesu rokovaní 
o príslušných reformách a podľa možnosti vždy inkluzívnym spôsobom zohľadňovala ich 
záujmy a názory;

5. zdôrazňuje, že je naliehavo potrebné ďalej pokročiť v realizácii ústavných zmien z roku 
2010, najmä pokiaľ ide o prijatie právnych predpisov o ochrane osobných údajov 
a o vojenskom súdnictve a právnych predpisov, ktorými sa zavádzajú pozitívne opatrenia 
na podporu rodovej rovnosti; 

6. oceňuje, že Zmierovací výbor dosiahol konsenzus o 60 ústavných zmenách, a vyzýva 
jeho členov, aby pokračovali vo svojej práci na novej ústave pre Turecko, ktorá je pre 
reformný proces v Turecku nevyhnutná; zdôrazňuje význam dosiahnutia konsenzu 
v rámci procesu ústavnej reformy týkajúcej sa účinného systému oddelenia právomocí 
a inkluzívneho vymedzenia pojmu „občianstvo“; zdôrazňuje, že Turecko by ako členský 
štát Rady Európy mohlo ťažiť z aktívneho dialógu s Benátskou komisiou o procese 
ústavnej reformy; zdôrazňuje, že pravidlá upravujúce voľby do Vysokej rady sudcov 
a prokurátorov a jej zloženie by mali byť v plnom súlade s kritériami Benátskej komisie;  

7. víta balík demokratizačných opatrení, ktorý vláda predstavila 30. septembra 2013, 
a vyzýva vládu, aby pri príprave vykonávacích právnych predpisov náležite konzultovala 
s opozíciou a príslušnými organizáciami občianskej spoločnosti a aby pokračovala vo 
svojom reformnom úsilí zameranom na revíziu volebného systému vrátane zníženia 
desaťpercentnej hranice, ako aj na primerané začlenenie všetkých zložiek tureckej 
spoločnosti; vyzýva vládu, aby zabezpečila, aby právne predpisy o trestných činoch 
páchaných z nenávisti poskytovali ochranu všetkým občanom vrátane menšín a lesbičiek, 
homosexuálov, bisexuálov, transrodových osôb a intersexuálov (LGBTI); 
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8. zastáva názor, že protesty v parku Gezi svedčia o existencii aktívnej občianskej 
spoločnosti v Turecku, ako aj o potrebe ďalších nevyhnutných reforiem na podporu 
základných hodnôt; zdôrazňuje význam systematickejšieho začleňovania občianskej 
spoločnosti do rozhodovacieho procesu; vyjadruje hlboké poľutovanie nad stratami na 
životoch v radoch protestujúcich a príslušníkov polície, nadmerným použitím sily zo 
strany polície a násilnými činmi, ktoré spáchali viacerí protestujúci; víta prebiehajúce 
správne vyšetrovania, ktoré začalo ministerstvo vnútra, a vyšetrovania ombudsmana 
v súvislosti so sťažnosťami týkajúcimi sa udalostí v parku Gezi a očakáva, že 
prostredníctvom nich sa tieto záležitosti bezodkladne vyriešia; vyzýva Turecko, aby 
prijalo primerané postupy interného preskúmania a aby zriadilo nezávislý dozorný orgán 
pre trestné činy polície; zastáva názor, že udalosti v parku Gezi zdôrazňujú potrebu 
ďalekosiahlych reforiem na zabezpečenie rešpektovania slobody zhromažďovania; 

9. vyjadruje znepokojenie nad veľmi obmedzeným priestorom, ktorý turecké médiá 
venovali udalostiam v parku Gezi, a nad prepustením novinárov, ktorí kritizovali reakcie 
vlády na tieto udalosti; pripomína, že sloboda prejavu a pluralita médií sú jadrom 
európskych hodnôt a že nezávislá tlač je pre demokratickú spoločnosť mimoriadne 
dôležitá; znova pripomína svoje znepokojenie nad skutočnosťou, že väčšina médií je vo 
vlastníctve a sústreďuje sa v rukách veľkých konglomerátov so širokou škálou 
obchodných záujmov, a poukazuje na znepokojivé rozšírenie autocenzúry zo strany 
vlastníkov médií a novinárov; vyjadruje znepokojenie nad mimoriadne vysokým počtom 
novinárov, ktorí sa v súčasnosti nachádzajú vo vyšetrovacej väzbe, a vyzýva turecké 
súdne orgány, aby čo najskôr preskúmali a vyriešili tieto prípady;

10. berie na vedomie obavy rozšírené v tureckej spoločnosti, ktoré sa týkajú neprimerane 
širokého rozsahu a nedostatkov konania vo veci Ergenekon, ktoré – podobne ako vo veci 
Sledgehammer – ohrozili akceptovanie rozhodnutia; vzhľadom na uvedené skutočnosti 
opäť zdôrazňuje, že vec KCK musí preukázať silu a správne, nezávislé, nestranné 
a transparentné fungovanie demokratických inštitúcií a súdnictva v Turecku, ako aj rázny 
a bezpodmienečný záväzok dodržiavať základné práva;

11. poznamenáva, že vykonávanie tretieho balíka reformy súdnictva viedlo k prepusteniu 
značného počtu zadržiavaných, a víta štvrtý balík reformy súdnictva ako ďalší dôležitý 
krok k tomu, aby bolo súdnictvo v Turecku v súlade s normami a hodnotami EÚ; berie na 
vedomie najmä (i) nové, dôležité rozlišovanie medzi slobodou prejavu a podnecovaním 
k násiliu alebo k páchaniu teroristických činov, (ii) obmedzenie trestného činu 
schvaľovania zločinu alebo vyslovenia uznania páchateľovi na prípady, v ktorých ide 
o jednoznačné a bezprostredné ohrozenie verejného poriadku, a (iii) obmedzenie rozsahu 
deliktu spáchania trestného činu v mene organizácie, bez toho, aby bol páchateľ jej 
členom, iba na ozbrojené organizácie;

12. víta iniciatívy, ktoré prijala Vysoká rada sudcov a prokurátorov na podporu odbornej 
prípravy veľkého počtu sudcov a prokurátorov v oblasti ľudských práv a na podporu 
dôkladného pochopenia judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP); nabáda 
vládu, aby prijala akčný plán pre ľudské práva založený na judikatúre ESĽP a zameraný 
na riešenie otázok uvedených v rozsudkoch súdu, v ktorých bolo Turecko uznané za 
vinné z porušenia ustanovení EDĽP; nabáda vládu, aby pokračovala v ambicióznych 
reformách súdnictva založených na potrebe zdokonaliť ochranu a podporu základných 
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práv; v tejto súvislosti zdôrazňuje potrebu uskutočniť prednostne reformu 
protiteroristického zákona; 

13. opätovne potvrdzuje, že podporuje nový prístup Komisie týkajúci sa otvorenia kapitoly 
23 (súdnictvo a základné práva) a kapitoly 24 (spravodlivosť a vnútorné veci) v ranej fáze 
procesu rokovaní a uzavretia týchto kapitol na konci procesu; zdôrazňuje, že 
zabezpečenie oficiálnych porovnávacích kritérií na otvorenie týchto kapitol pre Turecko 
by poskytlo jasný plán reformného procesu a posilnilo by ho; vyzýva preto Radu, aby 
obnovila úsilie o otvorenie kapitol 23 a 24; vyzýva Turecko, aby v tomto smere čo 
najviac spolupracovalo;

14. oceňuje rozhodnutie nadačného zhromaždenia vrátiť pozemky historického kláštora Mor 
Gabriel sýrskej komunite v Turecku v súlade so záväzkom, ktorý vláda prijala v rámci 
balíka demokratizačných opatrení; zdôrazňuje, že je dôležité pokračovať v procese 
reforiem v oblasti slobody myslenia, svedomia a náboženského vyznania tým, že sa 
náboženským spoločenstvám umožní získať právnu subjektivitu, že sa odstránia všetky 
obmedzenia týkajúce sa odbornej prípravy, vymenúvania a nástupníctva duchovných, že 
sa budú dodržiavať príslušné rozsudky Európskeho súdu pre ľudské práva a odporúčania 
Benátskej komisie a že sa odstránia všetky formy diskriminácie a prekážok na základe 
náboženského vyznania; konštatuje, že pokrok je osobitne pomalý v oblasti rozširovania 
práv alevitskej menšiny; zdôrazňuje význam odstránenia všetkých prekážok rýchleho 
opätovného otvorenia seminára v Halki;

15. vyjadruje podporu v prospech databázy násilných činov páchaných na ženách, ktorú 
v súčasnosti pripravuje ministerstvo rodiny a sociálnych politík; žiada, aby sa do 
existujúcich právnych predpisov o vytváraní azylových domov pre ženy, ktoré sú 
obeťami domáceho násilia, doplnili primerané mechanizmy následného sledovania 
v prípadoch, keď samosprávy zlyhajú v zriaďovaní takýchto azylových domov; 
podporuje úsilie ministerstva rodiny a sociálnych politík ukladať tresty za nútené 
manželstvá v ranom veku, ktoré treba odstrániť; opäť vyjadruje znepokojenie nad nízkou 
úrovňou zapojenia žien do pracovného procesu, do politiky a na riadiacej úrovni správy 
a nabáda vládu, aby prijala primerané opatrenia na podporu významnejšej úlohy žien 
v hospodárskych a politických štruktúrach Turecka;

16. dôrazne podporuje iniciatívu vlády zameranú na vyriešenie kurdského problému na 
základe rokovaní so Stranou kurdských pracujúcich (PKK); nabáda vládu, aby navrhla 
reformy orientované na podporu sociálnych, kultúrnych a hospodárskych práv kurdskej 
komunity na základe primeranej konzultácie s príslušnými zainteresovanými stranami 
a opozíciou; vyzýva opozíciu, aby aktívne podporovala rokovania a reformy ako dôležitý 
krok prospešný pre tureckú spoločnosť ako celok; vyzýva turecké orgány, aby úzko 
spolupracovali s Európskou komisiou s cieľom posúdiť, ktoré programy v rámci nástroja 
predvstupovej pomoci by sa dali použiť na podporu udržateľného rozvoja na 
juhovýchode v rámci rokovaní o kapitole 22;

17. zastáva názor, že sociálny dialóg a zapojenie sociálnych partnerov sú mimoriadne 
dôležité pre rozvoj prosperujúcej spoločnosti; zdôrazňuje význam ďalšieho pokroku 
v oblasti sociálnej politiky a zamestnanosti, najmä na odstránenie všetkých prekážok 
skutočného fungovania odborových zväzov, na vytvorenie vnútroštátnej stratégie 
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v oblasti zamestnanosti, riešenie neprihlásenej práce, rozšírenie pokrytia mechanizmov 
sociálnej ochrany a zvýšenie miery zamestnanosti žien a ľudí so zdravotným postihnutím;

Budovanie dobrých susedských vzťahov

18. berie na vedomie pokračujúce úsilie Turecka a Grécka o zlepšenie ich dvojstranných 
vzťahov, a to aj prostredníctvom dvojstranných stretnutí; považuje však za 
poľutovaniahodné, že nebola odvolaná hrozba casus belli, ktorú vyhlásilo Turecké veľké 
národné zhromaždenie voči Grécku;  

19. vyzýva tureckú vládu, aby okamžite podpísala a ratifikovala Dohovor Organizácie 
Spojených národov o morskom práve (UNCLOS), a pripomína úplnú legitimitu 
výhradnej hospodárskej zóny Cyperskej republiky;

20. opätovne vyjadruje silnú podporu opätovnému zjednoteniu Cypru, ktoré bude založené na 
spravodlivom a životaschopnom riešení prijateľnom pre obe spoločenstvá; žiada Turecko, 
aby aktívne podporovalo rokovania zamerané na spravodlivé, komplexné a životaschopné 
riešenie pod záštitou generálneho tajomníka OSN a v súlade s príslušnými rezolúciami 
Bezpečnostnej rady OSN; vyzýva Turecko, aby začalo sťahovať svoje ozbrojené sily 
z Cypru a v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN 550 (1984) odovzdalo uzavretú 
časť mesta Famagusta Organizácii Spojených národov; vyzýva Cyperskú republiku, aby 
otvorila prístav Famagusta pod dohľadom colnej správy EÚ s cieľom podporiť pozitívnu 
atmosféru umožňujúcu úspešné ukončenie prebiehajúcich rokovaní o opätovnom 
zjednotení a umožniť tureckým Cyperčanom obchodovať priamo a zákonným spôsobom 
prijateľným pre všetkých; berie na vedomie návrhy cyperskej vlády, ako riešiť uvedené 
otázky;

21. víta rozhodnutie Turecka udeliť Výboru pre nezvestné osoby prístup do ohradenej 
vojenskej oblasti v severnej časti Cypru a nabáda Turecko k tomu, aby výboru umožnilo 
prístup do príslušných archívov a vojenských zón na účely exhumácie; žiada osobitné 
uznanie práce, ktorú vykonal Výbor pre nezvestné osoby;

22. zdôrazňuje význam jednotného a komplexného prístupu k bezpečnosti vo východnom 
Stredozemí a vyzýva Turecko, aby umožnilo politický dialóg medzi EÚ a NATO tým, že 
zruší svoje veto voči spolupráci medzi EÚ a NATO zahŕňajúcej Cyprus, a zároveň 
vyzýva Cyperskú republiku, aby zrušila svoje veto namierené proti účasti Turecka 
v Európskej obrannej agentúre;

23. naliehavo vyzýva Turecko a Arménsko, aby pristúpili k normalizácii svojich vzťahov 
tým, že bezpodmienečne ratifikujú protokoly o vytvorení diplomatických vzťahov, 
otvoria hranice a budú aktívne zlepšovať svoje vzťahy s osobitným dôrazom na 
cezhraničnú spoluprácu a hospodársku integráciu;

Pokrok v spolupráci EÚ – Turecko

24. odsudzuje odmietnutie Turecka plniť si záväzok týkajúci sa úplného a nediskriminačného 
vykonávania dodatkového protokolu k Dohode o pridružení medzi Európskym 
spoločenstvom a Tureckom vo vzťahu ku všetkým členským štátom; pripomína, že toto 
odmietnutie má stále zásadný vplyv na proces rokovaní;
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25. poznamenáva, že Turecko je naďalej šiestym najväčším obchodným partnerom EÚ a že 
EÚ je najväčším obchodným partnerom Turecka, pričom celkový objem obchodu 
Turecka smerujúceho do EÚ dosahuje 38 % a priame zahraničné investície prichádzajúce 
z EÚ dosahujú takmer 71 %; víta prebiehajúce hodnotenie, ktoré vykonáva Komisia 
v súvislosti s colnou úniou EÚ – Turecko s cieľom posúdiť jej vplyv na obe strany 
a spôsoby jej modernizácie; 

26. domnieva sa, že pokiaľ ide o strategickú úlohu Turecka ako energetického uzla, mal by sa 
zvážiť prínos začatia rokovaní o kapitole 15 o energetike; zdôrazňuje, že je potrebné 
riešiť priority energetickej a klimatickej účinnosti;

27. víta záväzok Turecka poskytnúť humanitárnu pomoc sýrskym utečencom; poznamenáva, 
že veľký počet zahraničných bojovníkov v Sýrii sa dostáva do Sýrie práve cez Turecko, 
a žiada Turecko, aby zvýšilo počet hraničných hliadok, obmedzilo vstup bojovníkov 
a toky zbraní smerujúce k skupinám, pri ktorých bolo spoľahlivo preukázané, že sú 
zapojené do systematického porušovania ľudských práv; domnieva sa, že EÚ a Turecko 
by sa mali aktívne snažiť rozvíjať spoločnú strategickú víziu zameranú na presadzovanie 
politického riešenia v Sýrii a podporu politickej a hospodárskej stability v regióne, 
s osobitným dôrazom na Jordánsko, Libanon a Irak;

°

°       °

28. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vysokej 
predstaviteľke pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku/podpredsedníčke Komisie, 
generálnemu tajomníkovi Rady Európy, predsedovi Európskeho súdu pre ľudské práva, 
vládam a parlamentom členských štátov a vláde a parlamentu Tureckej republiky.


