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Europaparlamentets resolution om 2013 års framstegsrapport om Turkiet
2013/2945 (RSP)).

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens framstegsrapport 2013 om Turkiet (SWD(2013)0417),

– med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet Strategi
för utvidgningen och huvudfrågor 2013-2014 (COM(2013)0700),

– med beaktande av parlamentets tidigare resolutioner, särskilt av den 10 februari 2010 om 
2009 års framstegsrapport om Turkiet, av den 9 mars 2011 om 2010 års framstegsrapport1, 
av den 29 mars 2012 om 2011 års framstegsrapport om Turkiet2och av den 18 april 2013 
om 2012 års framstegsrapport om Turkiet3,

– med beaktande av förhandlingsramen för Turkiet av den 3 oktober 2005,

– med beaktande av rådets beslut 2008/157/EG av den 18 februari 2008 om principerna, 
prioriteringarna och villkoren i partnerskapet för anslutning med Republiken Turkiet4

(nedan kallat partnerskapet för anslutning), samt rådets föregående beslut om 
partnerskapet för anslutning 2001, 2003 och 2006,

– med beaktande av rådets slutsatser av den 14 december 2010, den 5 december 2011 och 
den 11 december 2012,

– med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

– med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen,

– med beaktande av att anslutningsförhandlingarna med Turkiet inleddes 
den 3 oktober 2005 och att inledandet av dessa förhandlingar utgör startpunkten för en 
långsiktig och öppen process som grundar sig på rättvisa och stränga villkor och 
reformvilja,

– med beaktande av att Turkiet har åtagit sig att uppfylla Köpenhamnskriterierna, 
genomföra lämpliga och effektiva reformer, upprätthålla goda förbindelser med sina 
grannländer och gradvis anpassa sig till EU, med beaktande av att dessa insatser bör 
betraktas som en möjlighet för Turkiet att fortsätta sin moderniseringsprocess,

– med beaktande av att EU även i fortsättningen bör utgöra riktmärket för reformer i 
Turkiet,

                                               
1 Antagna texter, P7_TA(2011)0090.
2 Antagna texter, P7_TA(2012)0116.
3 Antagna texter, P7_TA(2013)0184.
4 EUT L 51, 26.2.2008, s. 4.
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– med beaktande av att en grundförutsättning för anslutning till EU är att alla 
Köpenhamnskriterier uppfylls fullt ut och att det finns integrationskapacitet i EU, i 
enlighet med slutsatserna från Europeiska rådets möte i december 2006,

– med beaktande av att rådet i sina slutsatser av den 11 december 2012 stödde 
kommissionens nya tillvägagångssätt om att placera rättsstatsprincipen i centrum för 
anslutningsprocessen samt bekräftade den betydelse som kapitel 23 om rättsväsen och 
grundläggande rättigheter och kapitel 24 om rättvisa, frihet och säkerhet har i 
förhandlingsprocessen, vilka bör tas upp tidigt i förhandlingarna för att tillåta klara 
riktmärken och att tillräckligt med tid ska finnas för att introducera nödvändiga 
förändringar i lagstiftning, institutionsreformer och därmed en solid utveckling i 
genomförandet,

– med beaktande av att kommissionen, i sin utvidgningsstrategi för 2013 drog slutsatsen att 
Turkiet, med sin ekonomi, sitt strategiska läge och sin viktiga regionala roll, är en 
strategisk partner för Europeiska unionen och en värdefull faktor för EU:s konkurrenskraft 
samt att viktiga framsteg gjorts på reformområdet under de föregående tolv månaderna, 
med beaktande av att kommissionen begärde ytterligare reformer samt att dialog bör 
främjas över hela det politiska spektrumet i Turkiet och i det turkiska samhället i stort,

– med beaktande av att Turkiet, nu för åttonde året i rad, fortfarande inte har genomfört de 
bestämmelser som följer av associeringsavtalet mellan EG och Turkiet och 
tilläggsprotokollet till detta,

– med beaktande av att Turkiet, av eget intresse och för att förbättra stabiliteten och främja 
goda förbindelser med sina grannländer och ett positivt politiskt och ekonomiskt 
partnerskap, måste öka sina insatser för att lösa ouppklarade bilaterala problem, såsom 
olösta rättsliga åtaganden och tvister om land- och sjögränser och om luftrum, med sina 
närmaste grannländer i enlighet med FN-stadgan och internationell rätt,

– med beaktande av Turkiets potential att spela en avgörande roll för att diversifiera 
energiresurserna och rutterna för att transitera olja och gas från grannländerna till EU och 
att både Turkiet och EU har potential att dra nytta av Turkiets rika, förnybara energikällor 
när det kommer till att skapa en hållbar ekonomi med låga koldioxidutsläpp.

Trovärdiga åtaganden och en stark demokratisk grund

1. Europaparlamentet välkomnar 2013 års framstegsrapport om Turkiet och delar 
kommissionens slutsats att Turkiet är en strategisk partner för Europeiska unionen samt 
att viktiga framsteg på reformområdet har gjorts under de föregående tolv månaderna.
Parlamentet betonar vikten och det brådskande behovet av att genomföra ytterligare 
reformer och att främja såväl dialog över hela det politiska spektrumet och i samhället i 
stort som respekt för de grundläggande rättigheterna i praktiken.

2. Europaparlamentet uppmärksammar den omvälvande kraft som finns i förhandlingarna 
mellan EU och Turkiet, vilka har försett Turkiet med en tydlig referens för sin 
reformprocess. Parlamentet understryker därför vikten av trovärdiga förhandlingar 
baserat på Turkiets och EU:s ömsesidiga åtagande om effektiva reformer som stärker det 
turkiska samhällets demokratiska grund, främjar grundläggande värderingar och skapar 
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en positiv förändring inom institutionerna samt i samhällsmedvetandet. Parlamentet 
välkomnar därför öppnandet av kapitel 22.

3. Europaparlamentet framhåller vikten av att uppnå en samsyn mellan Turkiet och EU 
angående relevansen för båda parternas åtagandeavtal och färdplanen som ska leda till 
viseringsliberalisering. Parlamentet påminner om att Turkiet är en av de viktigaste 
transitländerna för irreguljär migration till EU och uppmanar därför Turkiet att 
underteckna och genomföra åtagandeavtalet utan ytterligare dröjsmål. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att parallellt göra insatser för viseringsliberalisering och betonar 
de tydliga fördelarna med att underlätta tillträde till EU för personer inom näringslivet 
och från universitetsvärlden, studenter och företrädare för det civila samhället.

Uppfyllandet av Köpenhamnskriterierna

4. Europaparlamentet pekar på den centrala rollen av ett maktdelningssystem för en modern 
demokratisk stat och den grundläggande roll som Turkiets parlament har när det gäller att 
tillhandahålla ramar för dialog och samförstånd över hela det politiska spektrumet.
Parlamentet uttrycker sin oro för politisk polarisering och regeringens och oppositionens 
ovillighet att arbeta för att nå enighet om viktiga reformer. Parlamentet uppmanar alla 
politiska aktörer, regeringen och oppositionen att samarbeta för att stärka den politiska 
mångfalden i statliga institutioner samt främja arbetet med att modernisera och 
demokratisera staten och samhället. Parlamentet uppmanar den politiska majoriteten att 
aktivt involvera minoriteten i överläggningarna om relevanta reformer och att, då det är 
möjligt, beakta deras intressen och åsikter på ett inkluderande sätt.

5. Europaparlamentet understryker det trängande behovet av ytterligare framsteg när det 
gäller att genomföra 2010 års ändringar av konstitutionen, särskilt antagandet av lagar om 
det militära rättssystemet och skydd av personuppgifter samt lagar som inför åtgärder för 
positiv särbehandling för att främja jämställdhet mellan könen.

6. Europaparlamentet berömmer förlikningskommittén för att man nådde enhällighet kring 
60 ändringar av konstitutionen och uppmanar dess ledamöter att fortsätta att arbeta på en 
ny författning för Turkiet eftersom det är av väsentlig betydelse för Turkiets 
reformprocess. Parlamentet betonar vikten av att uppnå enhällighet i ramverket för 
författningens reformprocess om ett effektivt system för maktdelning och en 
inkluderande definition av medborgarskap. Parlamentet framhåller att Turkiet, som en 
medlemsstat av Europarådet, skulle kunna dra nytta av en aktiv dialog med 
Venedigkommissionen om den konstitutionella reformprocessen. Parlamentet betonar att 
de regler som styr valet och sammansättningen av Högsta rådet för domare och åklagare 
helt bör överensstämma med Venedigkommissionens kriterier.  

7. Europaparlamentet välkomnar det demokratiseringspaket som regeringen presenterade 
den 30 september 2013 och uppmanar regeringen att i vederbörlig ordning samråda med 
oppositionen och berörda organisationer i det civila samhället kring förberedelserna inför 
genomförandet av lagstiftningen och att fortsätta sitt reformarbete mot en revision av 
valsystemet, inbegripet en minskning av gränsvärdet med 10 % och en lämplig 
inkludering av det turkiska samhällets alla delar. Parlamentet uppmanar regeringen att se 
till att lagstiftningen om hatbrott erbjuder skydd åt alla medborgare, inklusive minoriteter 
och hbti-personer.
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8. Europaparlamentet anser att protesterna i Geziparken vittnar om både ett livskraftigt civilt 
samhälle i Turkiet samt ett behov av ytterligare viktiga reformer om främjandet av 
grundläggande värderingar. Parlamentet framhåller vikten av att inkludera det civila 
samhället mer strukturellt i beslutsprocessen. Parlamentet beklagar djupt förlusten av 
människoliv bland protestanterna och polisstyrkan, polisens övervåld samt ett antal 
protestanters våldsamma handlingar. Parlamentet välkomnar de pågående administrativa 
utredningar som lanserats av inrikesministeriet samt ombudsmannens undersökningar till 
följd av klagomålen som är relaterade till händelserna i Geziparken och förväntar sig att 
de ska ta itu med dessa klagomål utan dröjsmål. Parlamentet uppmanar Turkiet att anta 
lämpliga interna granskningsförfaranden och att införa en oberoende tillsynsmyndighet 
för polisbrott. Parlamentet är av uppfattningen att händelserna i Geziparken understryker 
behovet av långtgående reformer för att se till att mötesfriheten respekteras.

9. Europaparlamentet uttrycker oro för Turkiets mycket begränsade mediebevakning av 
händelserna i Geziparken och uppsägningen av journalister som kritiserade regeringens 
reaktioner på händelserna. Parlamentet påminner om att yttrandefrihet och 
mediemångfald står i centrum för de europeiska värderingarna och att en oberoende press 
är central för ett demokratiskt samhälle. Parlamentet upprepar än en gång sin oro över att 
de flesta medier ägs av och är koncentrerade till stora konglomerat med ett stort antal 
affärsintressen och pekar på det bekymmersamma och utbredda fenomenet med 
medieägares och journalisters självcensur. Parlamentet uttrycker sin oro för det 
synnerligen höga antalet journalister som för tillfället sitter häktade och uppmanar 
Turkiets juridiska myndigheter att gå igenom och ta itu med dessa fall snarast möjligt.

10. Europaparlamentet noterar oron i det turkiska samhället om den alltför breda 
omfattningen av och bristerna i förfarandena i Ergenekon-målet, vilket, precis som i det 
så kallade Balyoz-målet, underminerade accepterandet av domen. Parlamentet betonar än 
en gång att KCK-målet, mot bakgrund av ovanstående, måste visa att Turkiets 
demokratiska institutioner och rättssystem är starka och oberoende och fungerar på ett 
korrekt, opartiskt och transparent sätt och att de tydligt står fast vid att respektera de 
grundläggande rättigheterna.

11. Europaparlamentet uppmärksammar att genomförandet av det tredje rättsliga 
reformpaketet har lett till att ett betydande antal fångar har frisläppts och välkomnar det 
fjärde rättsliga reformpaketet som ännu ett viktigt steg mot ett turkiskt rättsväsende i linje 
med EU:s standarder och värderingar. Parlamentet noterar särskilt (i) den nya och viktiga 
distinktionen mellan yttrandefrihet och uppmaningar till våld eller att begå 
terroristhandlingar, (ii) begränsningen av överträdelsen att hylla ett brott eller en 
brottsling till fall där det råder en klar och överhängande fara för den allmänna ordningen 
samt (iii) begränsningen av överträdelsen att begå ett brott i en organisations namn utan 
att vara medlem av organisationen till att enbart gälla beväpnade organisationer.

12. Europaparlamentet välkomnar initiativen från Högsta rådet för domare och åklagare om 
att stödja utbildningen av ett stort antal domare och åklagare på området mänskliga 
rättigheter och att främja en genomgripande, operativ förståelse för Europadomstolens 
rättspraxis. Parlamentet uppmuntrar regeringen att anta handlingsplanen för mänskliga 
rättigheter som är baserad på Europadomstolens rättspraxis och som syftar till att 
behandla sådana frågor som tagits upp i dess domar där Turkiet befanns ha överträtt dess 
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bestämmelser. Parlamentet uppmuntrar regeringen att fortsätta med ambitiösa rättsliga 
reformer som bygger på behovet att utveckla försvaret och främjandet av grundläggande 
rättigheter. Parlamentet betonar att behovet av att reformera antiterrorlagstiftningen i 
detta avseende måste prioriteras.

13. Europaparlamentet bekräftar sitt stöd för kommissionens nya tillvägagångssätt att öppna 
kapitel 23 om rättsväsen och grundläggande rättigheter och kapitel 24 om rättsliga och 
inrikes frågor tidigt i förhandlingsprocessen och att avsluta dem sist. Parlamentet 
understryker att det skulle erbjuda en klar färdplan och stimulera reformprocessen om de 
officiella riktmärkena uppnåddes inför öppnandet av sådana kapitel. Parlamentet 
uppmanar därför rådet att ta nya krafttag inför öppnandet av kapitel 23 och 24.
Parlamentet uppmanar därför Turkiet att samarbeta så mycket som möjligt.

14. Europaparlamentet lovordar beslutet från det högsta beslutsfattande organet i det turkiska 
generaldirektoratet för stiftelser om att återlämna det historiska Mor Gabriel-klostrets 
mark till det syriska samfundet i Turkiet, i enlighet med regeringens löfte i 
demokratiseringspaketet. Parlamentet betonar vikten av att fortsätta reformprocessen på 
området för tanke-, samvets- och religionsfrihet genom att låta religiösa samfund bli 
juridiska personer, genom att avskaffa alla restriktioner om utbildning, utnämning och 
succession av präster, genom att respektera relevanta domar från Europadomstolen och 
Venedigkommissionens rekommendationer och genom att avskaffa all slags 
diskriminering eller hinder baserade på religion. Parlamentet konstaterar att utvecklingen 
har gått särskilt långsamt i fråga om att utöka rättigheterna för den alevitiska minoriteten.
Parlamentet understryker att det är viktigt att så snart som möjligt på nytt öppna 
Halki-seminariet.

15. Europaparlamentet uttrycker sitt stöd för databasen med information om våld mot 
kvinnor som för närvarande är under utarbetande av ministeriet för familje- och 
socialpolitik. Parlamentet begär att gällande lagstiftning ska kompletteras när det gäller 
skapandet av skyddsboenden för kvinnor som fallit offer för våld i hemmet, med lämpliga 
uppföljningsmekanismer i de kommuner som inte inför sådana boenden. Parlamentet 
stöder de insatser som ministern för familje- och socialpolitik har gjort för att höja 
straffen för tvångsäktenskap, något som måste utrotas. Parlamentet upprepar sin oro för 
den låga nivån av kvinnors deltagande på arbetsmarknaden, i politiken och på högre 
tjänstemannanivå inom administrationen och uppmuntrar regeringen att anta lämpliga 
åtgärder för att främja en mer central roll för kvinnor i Turkiets ekonomiska och politiska 
samhällsstruktur.

16. Europaparlamentet ger sitt starka stöd till regeringens initiativ att arbeta för en lösning på 
det kurdiska problemet på grundval av förhandlingarna med Kurdistans arbetarparti 
(PKK). Parlamentet uppmuntrar regeringen att utveckla de reformer som ska främja det 
kurdiska samhällets sociala, kulturella och ekonomiska rättigheter på grundval av samråd 
med relevanta sociala aktörer och oppositionen. Parlamentet uppmanar oppositionen att 
som ett viktigt steg aktivt stödja förhandlingarna och reformerna till förmån för det 
turkiska samhället i stort. Parlamentet uppmanar de turkiska myndigheterna till ett tätt 
samarbete med kommissionen för att bedöma vilka program under 
föranslutningsinstrumentet som skulle kunna användas för att främja en hållbar 
utveckling i Turkiets sydöstra del inom ramen för förhandlingarna om kapitel 22.
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17. Europaparlamentet är av uppfattningen att social dialog och medverkan av 
arbetsmarknadens partner är nödvändiga för att ett välmående samhälle ska utvecklas.
Parlamentet understryker vikten av ytterligare framsteg på områdena socialpolitik och 
arbetslöshet, särskilt när det kommer till att avlägsna det som hindrar fackföreningarna 
från att fungera effektivt, inrätta en nationell sysselsättningsstrategi, ta itu med 
svartarbete, bredda de sociala skyddsmekanismernas täckning och öka 
sysselsättningsgraden bland kvinnor och personer med funktionshinder.

Goda förbindelser med grannländerna

18. Europaparlamentet uppmärksammar Turkiets och Greklands fortsatta insatser för att 
förbättra sina bilaterala förbindelser, bland annat genom bilaterala möten. Parlamentet 
beklagar dock att nationalförsamlingens ”casus belli”-hot mot Grekland inte har tagits 
tillbaka.

19. Europaparlamentet uppmanar Turkiets regering att underteckna och ratificera 
FN:s havsrättskonvention utan ytterligare dröjsmål och upprepar att Cypern har full laglig 
rätt till sin exklusiva ekonomiska zon.

20. Europaparlamentet upprepar på nytt sitt starka stöd för en återförening av Cypern, på 
grundval av en rättvis och hållbar lösning för båda befolkningsgrupperna. Parlamentet ber 
Turkiet att aktivt stödja förhandlingarna om en rättvis, övergripande och fungerande 
lösning under ledning av FN:s generalsekreterare och i enlighet med de relevanta 
resolutionerna från säkerhetsrådet. Parlamentet uppmanar Turkiet att börja dra bort sina 
styrkor från Cypern och att lämna över det avskilda området Famagusta till FN i enlighet 
med FN:s säkerhetsråds resolution 550(1984). Parlamentet uppmanar Cypern att öppna 
hamnen i Famagusta under EU:s tullövervakning för att främja ett positivt klimat för en 
framgångsrik lösning av de pågående förhandlingarna om återförening och tillåta 
turkcyprioterna att handla direkt på ett lagligt sätt som är acceptabelt för alla. Parlamentet 
noterar förslagen från Cyperns regering om att ta itu med ovanstående frågor.

21. Europaparlamentet välkomnar Turkiets beslut att bevilja kommittén för saknade personer 
tillgång till ett inhägnat militärområde i Cyperns norra del och uppmuntrar Turkiet att ge 
kommittén tillgång till relevanta arkiv och militärzoner för gravöppningar. Parlamentet 
uppmanar till att särskild hänsyn ska tas till kommittén för saknade personer och deras 
arbete.

22. Europaparlamentet understryker vikten av en omfattande och sammanhängande 
säkerhetsstrategi i östra Medelhavet och uppmanar Turkiet att tillåta en politisk dialog 
mellan EU och Nato genom att lyfta sitt veto mot samarbete mellan EU och Nato, 
inklusive Cypern, och uppmanar samtidigt Cypern att lyfta sitt veto mot 
Turkiets deltagande i Europeiska försvarsbyrån.

23. Europaparlamentet uppmanar Turkiet och Armenien att arbeta för att normalisera sina 
förbindelser genom att villkorslöst ratificera protokollen om upprättandet av diplomatiska 
förbindelser genom att öppna gränsen och genom att aktivt förbättra relationerna mellan 
länderna, i synnerhet det gränsöverskridande samarbetet och den ekonomiska 
integrationen.
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Fördjupat samarbete mellan EU och Turkiet

24. Europaparlamentet beklagar Turkiets vägran att fullgöra sitt åtagande att tillämpa 
tilläggsprotokollet till associeringsavtalet mellan EG och Turkiet fullt ut och på ett icke-
diskriminerande sätt med alla medlemsstater. Parlamentet påminner om att denna vägran 
fortsätter att allvarligt påverka förhandlingsprocessen.

25. Europaparlamentet noterar att Turkiet fortsätter att vara EU:s sjätte största handelspartner 
och att EU är Turkiets största då 38 procent av Turkiets totala handel går till EU och 
nästan 71 procent av de utländska direktinvesteringarna kommer från EU. Parlamentet 
välkomnar kommissionens pågående utvärdering av tullunionen mellan Turkiet och EU 
med syftet att bedöma dess påverkan på båda parterna och sätt att uppdatera den.

26. Europaparlamentet anser, med beaktande av Turkiets strategiska roll som ett nav för 
energiförsörjning, att hänsyn bör tas till värdet av att öppna förhandlingar om kapitel 15 
om energi. Parlamentet betonar att prioriteringar om energi- och klimateffektivitet är 
viktiga.

27. Europaparlamentet välkomnar Turkiets åtaganden om humanitärt bistånd till syriska 
flyktingar. Parlamentet noterar att ett stort antal utländska kombattanter i Syrien tar sig 
till Syrien via Turkiet och ber därför Turkiet att öka gränsbevakningen samt att begränsa 
inflödet av kombattanter och vapen till grupper som är inblandade i systematiska brott 
mot de mänskliga rättigheterna. Parlamentet anser att EU och Turkiet aktivt bör försöka 
utveckla en gemensam strategisk vision för att främja en politisk lösning i Syrien och 
stödja politisk och ekonomisk stabilitet i regionen, särskilt i Jordanien, Libanon och Irak.

°

°       °

28. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen, vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för 
utrikes frågor och säkerhetspolitik, Europarådets generalsekreterare, ordföranden för 
Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna och medlemsstaternas regeringar och 
parlament samt till Turkiets regering och parlament.


