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Резолюция на Европейския парламент относно доклада за напредъка на Турция за 
2010 г.

Европейският парламент,

– като взе предвид доклада на Комисията за напредъка на Турция през 2010 г. 
(SEC(2010)1327),

– като взе предвид своите предходни резолюции от 27 септември 2006 г. относно 
напредъка на Турция по пътя на присъединяване към ЕС1, от 24 октомври 2007 г. 
относно отношенията между ЕС и Турция2, от 21 май 2008 г. относно доклада за 
напредъка на Турция през 2007 г.3, от 12 март 2009 г. относно доклада за напредъка 
на Турция през 2008 г.4 и от 10 февруари 2010 г. относно доклада за напредъка на 
Турция през 2009 г.5, 

– като взе предвид Рамката за преговори с Турция от 3 октомври 2005 г.,

– като взе предвид Решение 2008/157/EО на Съвета от 18 февруари 2008 г. относно 
принципите, приоритетите и условията на Партньорството за присъединяване с 
Република Турция6 („партньорството за присъединяване“), както и предходните 
решения на Съвета относно партньорството за присъединяване от 2001, 2003 и 
2006 г.,

– като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че присъединителните преговори с Турция започнаха на 3 
октомври 2005 г. след одобрение от Съвета на рамката за преговори, и като има 
предвид, че започването на тези преговори представлява началото на дългосрочен и 
отворен процес;

Б. като има предвид, че Турция е поела ангажимент за провеждане на реформи, за 
поддържане на добросъседски отношения и за постепенно сближаване с ЕС и тези 
усилия следва да се разглеждат като възможност за модернизиране на самата 
Турция,

В. като има предвид, че цялостното изпълнение на всички критерии от Копенхаген и 
интеграционният капацитет на ЕС, в съответствие със заключенията от заседанието 

                                               
1 ОВ C 306 E, 15.12.2006 г., стр. 284
2 ОВ C 263 E, 16.10.2008 г., стр. 452
3 OВ C279 E, 19.11.2009 г., стр.57
4 ОВ C87 E, 1.4.2010 г., стр. 139.
5 Приети текстове, P7_TA(2010)0025
6 ОВ L 51, 26.2.2008 г., стр. 4.
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на Европейския съвет, проведено през декември 2006 г., продължават да бъдат 
основата за присъединяване към ЕС, който е общност, основана на споделени 
ценности,

Г. като има предвид, че Комисията заключи, че през 2010 г. Турция е продължила 
процеса си на политически реформи, но липсата на диалог и дух на компромиси 
между основните политически партии влияе отрицателно на отношенията между 
ключови политически институции и забавя работата по политическите реформи,

Д. като има предвид, че Турция все още не е приложила, за пета поредна година, 
разпоредбите, произтичащи от Споразумението за асоцииране между ЕО и Турция и 
Допълнителния протокол към него,

1. поздравява турските граждани и гражданското общество за тяхната подкрепа за по-
нататъшната демократизация на Турция и за техния ангажимент за отворено и 
плуралистично общество; 

2. изразява загриженост за продължаващата конфронтация между политическите 
партии и липсата на готовност у правителството и опозицията да се стремят към 
постигане на единодушие по ключови реформи; настоятелно призовава 
правителството да увеличи политическия плурализъм в държавните институции, 
като включва опозицията в поемането на отговорността за модернизацията и 
демократизацията на държавата и обществото;  призовава всички опозиционни сили 
конструктивно да вземат участие в процеса на реформи; 

3. посочва ключовата роля на системата на взаимен контрол при управлението на една 
модерна демократична държава, която трябва да се основава на принципа на 
разделение на властите и баланс между изпълнителната, законодателната и 
съдебната власт, на зачитането на свободите и правата на човека и по-конкретно 
свободата на медиите, както и на политическа култура, която реално отразява 
многообразието на едно демократично общество; 

4. подчертава ролята на турското Велико народно събрание като институцията, която 
следва критически да допринася за укрепване на системата на взаимен контрол и да 
подкрепя активно и конструктивно, на основата на ангажимент от всички партии, 
реформите за модернизиране, като гарантира демократичния контрол над 
политиките на правителството; 

5. приветства приемането на конституционни изменения и настоятелно призовава за 
тяхното подходящо прилагане при пълно зачитане на стандартите на Европейската 
конвенция за защита на правата на човека (ЕКПЧ); подчертава обаче острата нужда 
от цялостна конституционна реформа, която да превърне Турция в пълноценна 
плуралистична демокрация, в чийто център е заложена защитата на правата на 
човека и основните свободи; приветства заявената готовност на правителството и 
опозицията да предприемат подобна реформа и призовава правителството да 
гарантира, че всички политически партии и гражданското общество участват 
непосредствено в целия процес на конституционна реформа; 
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6. приветства определени символични жестове и жестове на добра воля от страна на 
правителството в областта на религиозните свободи, защитата на малцинствата и 
културните права; настоява обаче, че са необходими систематични промени; по-
конкретно насърчава правителството да даде нов тласък на демократичното 
отваряне и призовава опозицията конструктивно да подкрепя и участва в този 
процес; 

Изпълнение на критериите от Копенхаген

7. изразява загриженост относно влошаването на свободата на пресата и нарастващата 
автоцензура сред турските медии; подчертава, че независимата преса е ключов 
фактор за едно демократично общество и посочва в този контекст съществената 
роля на съдебната власт за защита и укрепване на свободата на пресата, като така се 
гарантира публично пространство за свободна дискусия и се допринася за 
подходящо функциониране на системата на взаимен контрол; припомня 
необходимостта от приемане на нов закон за медиите, който наред с другото да 
решава въпросите за независимостта, собствеността и административния контрол; 

8. изразява съжаление, че определени закони продължават да ограничават свободата 
на изразяване на мнение; повтаря предишните си призиви към правителството да 
приключи окончателно прегледа на правната рамка за свободата на изразяване на 
мнение и да я приведе без забавяне в съответствие с ЕКПЧ и със съдебната 
практика на Европейския съд по правата на човека; изразява съжаление относно 
нееднократното непропорционално затваряне на уебсайтове и отправя искане до 
правителството да подготви изменения в закона за интернет (№ 5651), за да 
гарантира, че той вече не ограничава свободата на изразяване на мнение и правото 
на гражданите на достъп до информация; 

9. оценява напредъка, постигнат при реформиране на съдебната система и повтаря 
възгледа си, че съдебната независимост и безпристрастност са един от ключовете 
към функционирането на плуралистичното демократично общество; отправя искане 
до правителството да приложи приетите в тази област конституционни изменения 
при пълно зачитане на разделението на изпълнителната от съдебната власт съгласно 
европейските стандарти; 

10. приветства факта, че приетите конституционни изменения най-накрая предоставят 
основата за създаването на институцията омбудсман и настоятелно призовава 
правителството да подготви, а парламента да приеме, съответния закон, който да
позволява назначение, основано на демократична процедура, което би довело до 
заемане на тази длъжност от широко уважавана личност; 

11. приветства напредъка, постигнат по отношенията между гражданските и военните 
структури, и настоятелно призовава парламента да заеме активна позиция за 
гарантиране на парламентарен надзор над силите за сигурност, включително пълен 
надзор над бюджета за отбрана;

12. подчертава, че разследванията на случаи на предполагаеми планове за преврат, като 
например ERGENEKON, трябва да докажат силата и подходящото и прозрачно 
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функциониране на турските демократични институции; изразява загриженост 
относно прекалено дългите периоди на предварително задържане преди процес и 
подчертава необходимостта от ефективни съдебни гаранции за всички заподозрени; 

13. изразява съжаление, че неотдавнашната реформа на конституцията не включи 
изменения относно затварянето на политически партии и настоятелно призовава 
правителството да приведе приложимото законодателство в съответствие с 
европейските стандарти, като посочва по-специално съответното становище на 
Венецианската комисия; 

14. повтаря призивите от своите предишни резолюции да бъде реформирана 
избирателната система чрез намаляване на прага от 10 %, като така се укрепи 
партийният плурализъм и по-добре се отрази многообразието на турското 
общество; отправя искане до правителството да се заеме приоритетно с този въпрос, 
за да извърши реформата преди парламентарните избори през 2011 г.; насърчава 
политическите партии да укрепят вътрешнопартийната демокрация и да заздравят 
отчетността на избраните членове по отношение на техните избиратели; 

15. изразява съжаление, че няма напредък по ограничаване на имунитета на членовете 
на парламента по отношение на свързани с корупция нарушения, а същевременно 
съществува загриженост относно адекватната защита на изразяването на 
ненасилствени мнения в парламента; следователно призовава правителството и 
парламента да постигнат съгласие относно подходяща реформа на системата на 
парламентарен имунитет;

16. отбелязва настоящото турско председателство на Комитета на министрите на 
Съвета на Европа и насърчава Турция да отрази своя ангажимент по отношение на 
ценностите на Съвета на Европа като подпише и ратифицира Рамковата конвенция 
за защита на националните малцинства и като ратифицира всички допълнителни 
протоколи към ЕКПЧ; 

17. изразява разочарование, че по ратифицирането на факултативния протокол към 
Конвенцията на ООН против изтезанията не се взема решение от 2005 г. и 
настоятелно призовава парламента да я ратифицира без никакво по-нататъшно 
забавяне; 

18. подкрепя текущия диалог на правителството с религиозните общности, 
включително алевитските и християнските общности, но изразява разочарование, че 
не е постигнат напредък по отношение на правната рамка за функционирането на 
тези общности, по-специално по отношение на тяхната способност да придобиват 
правосубектност, да откриват и ползват храмове, да обучават свещеници и да 
решават имотни проблеми, които не са засегнати от Закона относно фондациите; 

19. поради това призовава правителството систематично да разгледа тези въпроси без 
по-нататъшно забавяне, като измени законодателството и като гарантира 
подходящото му прилагане на всички равнища на правителството, включително 
общините; в този контекст посочва и препоръките, приети от Венецианската 
комисия през пролетта на 2010 г., относно правосубектността на религиозните 
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общности и църковната титла „екуменическа“ на православната патриаршия; 
отново заявява очакването си, че съобщенията на правителството относно повторно 
отваряне на гръцката православна семинария в Халки скоро ще бъдат последвани от 
конкретни стъпки; 

20. остро осъжда непреставащото терористично насилие, извършвано от ПКК и други 
терористични групи на турска територия; насърчава Турция да засили 
сътрудничеството си в борбата с тероризма с ЕС, по-специално с координатора на 
ЕС за борба с тероризма и с Европол, както и с държавите членки на ЕС; 

21. призовава правителството да поднови усилията си в рамките на демократичното 
отваряне с оглед цялостното третиране на кюрдския въпрос, по-специално като 
обезпечи последователното тълкуване на законите, позволяващи употребата на 
кюрдския език в политическия и обществения живот и в образованието, като 
третира по ефективен начин проблема с изселените от родните им региони лица, 
чието изселване е последица, наред с другото, от дългия конфликт, и като 
продължава да се стреми към подобряване на социално-икономическото положение 
на югоизток;  

22. приветства укрепването на законовата рамка, гарантираща правата на жените и 
равенството между половете посредством пакета от конституционни реформи; 
настоятелно призовава правителството, предприемаческите среди и гражданското 
общество да предприемат всеобхватни мерки за справяне с бедността сред жените, 
подобряване на социалната интеграция на жените и участието им на пазара на 
труда, като например предоставят активна подкрепа по отношение на достъпа на 
момичетата до средното образование и осигуряването на инфраструктура на 
заведения за отглеждане на деца; освен това насърчава въвеждането на система на 
запазени квоти, за да бъде гарантирано значимо присъствие на жените на всички 
равнища в предприятията, публичния сектор и управлението; по-специално 
призовава политическите партии да използват възможността, предоставена им от 
предстоящите избори, за да укрепят активната ангажираност на жените в 
политиката; 

23. изразява дълбокото си съжаление, предизвикано от увеличаването на броя на 
убийствата на честта и настоятелно призовава правителството да увеличи усилията 
си за превенция на всички равнища, по-специално като задължи общините да 
предоставят достатъчен брой убежища за жените, намиращи се в опасност, като 
упражнява ефективен контрол върху изпълнението на това задължение и като 
въведе система за последваща подкрепа на жените, напускащи убежищата; 
настоятелно призовава съдебната система да гарантира, че престъпленията спрямо 
жени биват наказвани по един съгласуван и последователен начин; 

24. счита, че Турция следва да въведе законодателство, предвиждащо цивилна или 
социална служба като алтернатива на военната служба, на основата на свободния 
избор; изисква от правителството да гарантира пълно зачитане на решението на 
ЕКПЧ по случая Ülke срещу Турция; 

Увеличаване на социалното сближаване и на благосъстоянието
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25. поздравява Турция за издръжливостта на нейната икономика в условията на 
световната икономическа криза; подчертава, че това икономическо възраждане 
представлява уникална възможност за увеличаване на равнищата на участие в 
работната сила и тези на заетостта, които са все още много ниски – достигат едва 
50%, и да задвижи процеса на постепенна социална интеграция; изтъква общата 
отговорност на правителството и социалните партньори и ги приканва да засилят 
сътрудничеството си с цел укрепване на основите на една социално ориентирана 
икономика; 

26. отбелязва взаимната зависимост между европейската и турската икономика и 
изтъква потенциала за повишаване на просперитета в ЕС и Турция, успоредно с 
процеса на интеграция на Турция на пазара на ЕС;  

27. отбелязва въведените от конституционните изменения подобрения в областта на 
социалния диалог, но подчертава, че и тук от решаващо значение е правилното 
прилагане в правната рамка, която все още има нужда да бъде съобразена със 
стандартите на МОТ; насърчава всички участващи в Икономическия и социален 
съвет страни да увеличат ангажираността си и сътрудничеството помежду си за 
постигане на тази цел; 

28. припомня необходимостта от засилване на сближаването между турските региони и 
между селските и градските райони; изтъква в тази връзка специалната роля на 
образованието и необходимостта от решаване на упорития и голям проблем с 
регионалните различия по отношение на качеството на образованието и процентите 
на записаните ученици; 

29. настоятелно призовава правителството да разгледа по изчерпателен начин 
устойчивостта и екологичните последствия на своите планове за нова 
водоснабдителна и енергийна инфраструктура, предвидени от проекта Югоизточен 
Анадол  (GAP), които има опасност да разрушат околната среда и уникалния 
ландшафт на много региони; по-специално изтъква необходимостта да бъде 
гарантирано, че проектозаконът за защита на природата и биологичното 
разнообразие ще бъде изменен така, че да зачита в пълна степен европейските 
норми, както и да разпредели по ясен начин отговорността за защитата на 
природата в рамките на изпълнителната власт; 

Изграждане на добросъседски отношения

30. призовава турското правителство да даде активната си подкрепа за текущите 
преговори, да допринесе по конкретен начин за цялостното уреждане на кипърския 
въпрос и да улесни създаването на подходяща атмосфера за преговорите, като 
незабавно започне да изтегля военните си сили от Кипър; настоятелно призовава 
двете общности в Кипър да работят усилено, както ги бе призовал генералният 
секретар на ООН, да извлекат ползите от вече постигнатия в преговорите напредък, 
за да постигнат устойчиво разрешение, в съответствие със съответните резолюции 
на Съвета за сигурност на ООН и с принципите, на които се основава ЕС, за 
доброто на кипърските граждани, на ЕС и на Турция;
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31. насърчава Турция да увеличи подкрепата си спрямо Комисията за безследно 
изчезналите лица в Кипър, по-специално като улесни достъпа й до военните зони на 
север; 

32. настоятелно призовава Турция да ратифицира протоколите с Армения, да отвори 
границите си с тази съседна страна и да използва позицията си в региона като 
ключова сила в Кавказ, за да подобри мерките за изграждане на доверие и да 
допринесе за разрешаване на замразения конфликт в Нагорни Карабах; 

33. отбелязва усилените опити на Турция и Гърция за подобряване на двустранните им 
отношения; при все това изразява съжалението си, че обявеният от Турското велико 
народно събрание повод за война (casus belli) спрямо Гърция все още не е оттеглен;  

34. одобрява задълбочаването на връзките между Турция и Ирак, включително с 
регионалното кюрдско правителство, и изтъква по-специално приноса на Турция за 
стабилизирането на Ирак; 

Задълбочаване на сътрудничеството между ЕС и Турция

35. изразява съжалението си, че и Допълнителният протокол към Споразумението за 
асоцииране между ЕО и Турция все още не е приложен от Турция, което 
продължава да оказва влияние върху процеса на преговорите; призовава 
правителството за цялостното му прилагане; 

36. отбелязва постигнатия от Турция напредък в главата за енергетиката и настоятелно 
призовава още веднъж Съвета да открие преговорите по тази глава без повече 
отлагане; призовава турското правителство да увеличи усилията си при преговорите 
за присъединяване към Договора за създаване на енергийна общност; приветства 
ратифицирането на междуправителственото споразумение за Набуко; 

37. приветства значителния напредък, постигнат в посока финализиране на преговорите 
за споразумение за реадмисия между ЕС и Турция и призовава турското 
правителство да гарантира, че до влизането в сила на това споразумение, 
съществуващите двустранни споразумения изцяло се прилагат; подчертава 
значението на засилването на сътрудничеството между ЕС и Турция в областта на 
управлението на миграциите и пограничния контрол, също и предвид големия 
процент нелегални имигранти, влизащи на територията на ЕС през Турция; счита, 
че след влизането в сила на споразумението за реадмисия, Комисията ще подготви 
преговори за споразумение за облекчаване на визовия режим, което ще улеснява по-
специално условията за влизане на предприемачи и студенти, пътуващи в ЕС; 

38. отбелязва все по-активната външна политика на Турция, имаща за цел укрепването 
на ролята й на регионален фактор; настоятелно призовава Върховния 
представител/заместник-председател на Комисията да отчете в пълна степен това 
измерение и да си сътрудничи с Турция за координирането на целите и отдаване на 
дължимото на интересите на ЕС; призовава турското правителство да засили 
координацията на външната си политика с ЕС; 
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39. настоятелно призовава турското правителство да даде пълната си подкрепа на 
усилията на международната общност, имащи за цел да попречат на Иран да 
придобие ядрени оръжия, и изразява съжалението си по отношение на факта, че 
Турция гласува против съответната резолюция на Съвета за сигурност на ООН; 
счита, че Турция би могла да допринесе за демократизацията и укрепването на 
правата на човека в Иран, като координира усилията си с ЕС; 

40. счита, че Турция следва да играе важна роля за създаването на благоприятни 
условия за близкоизточния мирен процес и призовава Турция да възобнови 
градивното си посредничество и по-специално да допринесе за укрепване на 
Палестинската власт;

41. отчита градивната ангажираност на Турция в подкрепа на усилията на 
трансатлантическите партньори в Афганистан и на Балканите; при все това изразява 
съжаление, че стратегическото сътрудничество между НАТО  и ЕС отвъд 
споразуменията по „Берлин плюс“ бива блокирано от възраженията на Турция; 

42. призовава турското правителство да подпише и представи за ратифициране устава 
на Международния наказателен съд, като по този начин ще засили приноса и 
ангажимента на Турция към глобалната система за многостранни действия; 

43. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, 
на Комисията, на генералния секретар на Съвета на Европа, на председателя на 
Европейския съд по правата на човека, на правителствата и парламентите на 
държавите-членки и на правителството и парламента на Република Турция.


