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Usnesení Evropského parlamentu o zprávě o pokroku Turecka za rok 2010

Evropský parlament,

– s ohledem na zprávu Komise o pokroku Turecka za rok 2010 (SEK(2010)1327),

– s ohledem na svá předchozí usnesení, a to z 27. září 2006 o pokroku Turecka na cestě 
k přistoupení1, z 24. října 2007 o vztazích mezi EU a Tureckem2, z 21. května 2008 
o zprávě o pokroku Turecka za rok 20073, z 12. března 2009 o zprávě o pokroku Turecka 
za rok 20084  a z 10. února 2010 o zprávě o pokroku Turecka za rok 20095, 

– s ohledem na rámec pro jednání s Tureckem ze dne 3. října 2005,

– s ohledem na rozhodnutí Rady 2008/157/ES ze dne 18. února 2008 o zásadách, prioritách 
a podmínkách přístupového partnerství s Tureckou republikou6 („přístupové partnerství“) 
a na předchozí rozhodnutí Rady o přístupovém partnerství z let 2001, 2003 a 2006,

– s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že poté, co Rada schválila rámec pro jednání, byla dne 3. října 2005 
zahájena přístupová jednání s Tureckem, a vzhledem k tomu, že zahájení těchto jednání je 
výchozím bodem dlouhodobého procesu s otevřeným koncem,

B. vzhledem k tomu, že se Turecko zavázalo k reformám, dobrým sousedským vztahům 
a postupnému sbližování s EU, a vzhledem k tomu, že toto úsilí by mělo být vnímáno jako 
příležitost k tomu, aby Turecko samo prošlo modernizací,

C. vzhledem k tomu, že podmínkou vstupu do EU, která je společenstvím založeným na 
sdílených hodnotách, zůstává v souladu se závěry ze zasedání Evropské rady z prosince 
2006 i nadále splnění všech kodaňských kritérií a dostatečná integrační kapacita EU,

D. vzhledem k tomu, že Komise dospěla k závěru, že v roce 2010 Turecko pokročilo 
s politickými reformami, avšak že nedostatečný dialog a malá ochota ke kompromisům 
mezi hlavními politickými stranami má negativní dopad na vztahy mezi klíčovými 
politickými institucemi a práci na politických reformách zpomaluje,

E. vzhledem k tomu, že Turecko stále neuplatňuje ustanovení dohody o přidružení mezi EU 

                                               
1 Úř. věst. C 306 E, 15.12.2006, s. 284.
2 Úř. věst. C 263 E, 16.10.2008, s. 452.
3 Úř. věst. C 279 E, 19.11.2009, s. 57.
4 Úř. věst. C 87 E, 1.4.2010, s. 139.
5 Přijaté texty, P7_TA(2010)0025.
6 Úř. věst. L 51, 26.2.2008, s. 4.
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a Tureckem a dodatkového protokolu k této dohodě, přičemž tato situace trvá již pátým 
rokem,

1. oceňuje podporu další demokratizace Turecka ze strany tureckých občanů a občanské 
společnosti i jejich odhodlání vytvořit otevřenou a pluralistickou společnost; 

2. vyjadřuje znepokojení nad přetrvávajícími konflikty mezi politickými stranami a nad 
malou ochotou vlády a opozice usilovat o dosažení konsensu ohledně klíčových reforem; 
naléhavě vyzývá vládu, aby opozici učinila spoluzodpovědnou za modernizaci 
a demokratizaci státu a společnosti a posílila tak politickou pluralitu ve státních 
institucích; vyzývá všechny opoziční síly, aby se konstruktivně zasadily o reformní 
proces; 

3. poukazuje na klíčovou úlohu systému kontrol a vyváženosti při řízení moderního 
demokratického státu, jenž musí být založen na zásadě oddělení pravomocí a rovnováhy 
výkonné, zákonodárné a soudní moci, na dodržování lidských práv a svobod, zejména 
svobody sdělovacích prostředků, a na politické kultuře, která bude skutečně odrážet 
pluralitu demokratické společnosti; 

4. zdůrazňuje úlohu Velkého národního shromáždění Turecka coby instituce, která by měla 
zásadním způsobem přispívat k posilování systému kontrol a k vyváženosti a na základě 
součinnosti všech politických stran aktivně a konstruktivně podporovat modernizační 
reformy a zajišťovat demokratickou kontrolu vládní politiky; 

5. vítá přijetí ústavních změn a naléhavě žádá jejich řádné provádění v plném souladu 
s normami zakotvenými v Evropské úmluvě o lidských právech; zdůrazňuje však, že je 
nezbytně nutné provést celkovou ústavní reformu, aby se Turecko stalo skutečně 
pluralistickou demokracií, jejímž jádrem je ochrana lidských práv a základních svobod;  
vítá deklarovanou ochotu vlády i opozice tuto reformu uskutečnit a vyzývá vládu, aby 
zajistila, že budou do celého ústavního procesu úzce zapojeny všechny politické strany 
a občanská společnost; 

6. oceňuje symbolická gesta a projevy dobré vůle vlády v oblasti náboženských svobod, 
ochrany menšin a kulturních práv; trvá však na tom, že je zapotřebí systematického 
zlepšování; zejména vybízí vládu, aby dala procesu demokratického otevírání nový 
podnět, a vyzývá opozici, aby tento proces konstruktivně a aktivně podporovala; 

Plnění kodaňských kritérií

7. je znepokojen zhoršováním situace v oblasti svobody tisku a rostoucí autocenzurou 
tureckých sdělovacích prostředků; zdůrazňuje, že nezávislý tisk je klíčovým prvkem 
demokratické společnosti, a v této souvislosti poukazuje na zásadní úlohu soudnictví při 
ochraně a posilování svobody tisku, která zaručuje veřejný prostor pro otevřenou debatu 
a přispívá ke správnému fungování systému kontrol a k vyváženosti; připomíná, že je 
třeba přijmout nový zákon o sdělovacích prostředcích, který se bude zabývat mimo jiné 
otázkami nezávislosti, vlastnictví a správní kontroly; 
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8. vyjadřuje politování nad tím, že řada zákonů stále omezuje svobodu projevu; znovu 
opakuje své předchozí výzvy, aby vláda v oblasti svobody projevu dokončila revizi 
právního rámce a neprodleně ho uvedla v soulad s Evropskou úmluvou o lidských právech 
a judikaturou Evropského soudu pro lidská práva; je znepokojen opakovaným 
nepřiměřeným blokováním internetových stránek a žádá vládu, aby vypracovala novelu 
zákona o internetu (č. 5651) s cílem zajistit, aby již neomezoval svobodu projevu a právo 
občanů na přístup k informacím; 

9. oceňuje pokrok reformy soudnictví a znovu opakuje, že je přesvědčen, že nezávislost 
a nestrannost soudů jsou jedním z klíčových předpokladů fungování pluralistické 
demokratické společnosti; žádá vládu, aby uskutečňovala ústavní změny přijaté v této 
oblasti a důsledně při tom dbala na oddělení pravomocí mezi výkonnou a soudní mocí 
a na dodržování evropských norem; 

10. s potěšením konstatuje, že přijaté ústavní změny konečně vytváří základ pro zřízení 
instituce veřejného ochránce práv, a naléhavě vyzývá vládu k vypracování a parlament ke 
schválení příslušného zákona, který umožní, aby byla do této nové funkce demokraticky 
jmenována všeobecně respektovaná osobnost; 

11. oceňuje pokrok dosažený ve vztazích mezi civilním obyvatelstvem a vojskem a naléhavě 
vyzývá parlament, aby se aktivně zasadil o zajištění parlamentního dohledu nad 
bezpečnostními jednotkami, včetně důsledné kontroly rozpočtu na obranu; 

12. zdůrazňuje, že vyšetřování případů údajně plánovaných státních převratů, např. případu 
ERGENEKON, musí prokázat sílu a řádné a transparentní fungování tureckých 
demokratických institucí; je znepokojen příliš dlouhým zadržováním podezřelých osob 
před zahájením soudního řízení a zdůrazňuje, že všichni podezřelí musí mít účinné soudní 
záruky;

13. vyjadřuje politování nad tím, že nedávná reforma ústavy nezahrnovala novelizaci 
ustanovení o zákazu politických stran, a naléhavě žádá vládu, aby příslušné předpisy 
uvedla v soulad s evropskými normami, přičemž upozorňuje zejména na příslušné 
stanovisko Benátské komise; 

14. stejně jako ve svých předchozích usneseních žádá reformu volebního systému, která 
zajistí, aby se snížila hranice 10 % a tak posílila pluralita stran, která by lépe odrážela 
rozmanitost turecké společnosti; žádá vládu, aby se touto otázkou zabývala přednostně 
a reformu volebního systému uskutečnila ještě před parlamentními volbami, které se 
konají v roce 2011; vybízí politické strany, aby posílily svou vnitřní demokracii a zvýšily 
odpovědnost zvolených členů vůči jejich voličům;

15. vyjadřuje politování nad tím, že dosud nebylo dosaženo žádného pokroku, pokud jde 
o omezení imunity poslanců parlamentu v případě korupčního jednání, a že existují 
pochybnosti o zajištění náležitých podmínek pro vyjadřování pokojných názorů 
v parlamentu; vyzývá proto vládu a parlament, aby se dohodly na odpovídající reformě 
systému parlamentní imunity;

16. bere na vědomí, že Turecko v současné době předsedá Výboru ministrů Rady Evropy, 
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a vybízí ho, aby prokázalo své odhodlání ctít hodnoty Rady Evropy podpisem a ratifikací 
Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin a ratifikací všech dodatkových 
protokolů k Evropské úmluvě o lidských právech; 

17. je zklamán, že Turecko dosud neratifikovalo Opční protokol k Úmluvě OSN proti mučení, 
přičemž tato situace trvá již od roku 2005, a naléhá na turecký parlament, aby jej bez 
dalších prodlev ratifikoval; 

18. podporuje probíhající dialog mezi vládou a náboženskými společenstvími, včetně 
alavitské a křesťanské komunity, avšak vyjadřuje zklamání nad tím, že nebylo dosaženo 
žádného pokroku, pokud jde o právní rámec pro fungování těchto společenství, zejména 
možnost získat právní subjektivitu, otvírat a provozovat budovy pro bohoslužby, 
vzdělávat duchovní a řešit majetkové problémy, které neupravuje zákon o nadacích; 

19. vyzývá proto vládu, aby se těmito otázkami neprodleně systematicky zabývala, tedy aby 
provedla nezbytné změny právních předpisů a zajistila jejich řádné provádění na všech 
úrovních správy, včetně obcí; poukazuje v této souvislosti také na doporučení přijatá 
Benátskou komisí na jaře 2010, jež se týkala právní subjektivity náboženských 
společenství a církevního titulu „ekumenický“ v pravoslavném patriarchátu; znovu 
opakuje, že očekává, že vládní prohlášení o opětovném otevření řeckého pravoslavného 
semináře na ostrově Chalki budou brzy potvrzena konkrétními kroky; 

20. důrazně odsuzuje přetrvávající teroristickou činnost Kurdské strany pracujících a jiných 
teroristických skupin na tureckém území; vybízí Turecko, aby v boji proti terorismu 
posílilo spolupráci s EU, zejména s jejím protiteroristickým koordinátorem a s Europolem, 
jakož i s členskými státy EU; 

21. vyzývá vládu, aby v rámci procesu demokratického otevírání Turecka obnovila úsilí 
o komplexní vyřešení kurdské otázky, především aby zajistila důsledné uplatňování 
zákonů, které povolují používání kurdštiny v politickém a veřejném životě a ve školách, 
novelizovala protiteroristické právní předpisy s cílem zabránit jejich zneužívání nebo 
příliš širokému výkladu, účinně řešila problémy osob vysídlených z domovských regionů 
např. v důsledku dlouhodobého konfliktu a dále zlepšila socio-ekonomickou situaci na 
jihovýchodě; 

22. vítá posílení právního rámce, který prostřednictvím ústavního balíčku zaručuje práva žen 
a rovnost žen a mužů; naléhavě vyzývá vládu, podnikatelský sektor a občanskou 
společnost, aby přijaly komplexní opatření zaměřená na odstraňování chudoby žen, jejich 
větší sociální začlenění a zapojení do pracovního trhu, a to mimo jiné aktivní podporou 
přístupu dívek ke středoškolskému vzdělání či zajištěním zařízení péče o děti; dále vybízí 
k zavedení systému vyhrazených kvót s cílem zajistit smysluplnou účast žen na všech 
úrovních v podnikové a veřejné sféře i ve vládě; vyzývá zejména politické strany, aby 
využily příležitosti posílit aktivní zapojení žen do politiky, kterou skýtají nadcházející 
volby; 

23. vyjadřuje hluboké znepokojení nad vraždami „ze cti“ a naléhavě vyzývá vládu, aby na 
všech úrovních posílila své úsilí v oblasti prevence, především aby uložila obcím 
povinnost zajistit dostatečný počet zařízení, kde se ohrožené ženy budou moci skrýt, aby 
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účinně kontrolovala plné dodržování této povinnosti a aby zavedla systém následné 
pomoci ženám po opuštění těchto zařízení; naléhavě vyzývá soudy, aby zajistily, že násilí 
na ženách bude důsledně a náležitě trestáno; 

24. domnívá se, že Turecko by mělo přijmout právní předpisy, které jako alternativu 
k vojenské službě zavedou civilní či sociální službu a umožní svobodnou volbu mezi 
těmito možnostmi; žádá vládu, aby zajistila důsledné dodržování rozsudku Evropského 
soudu pro lidská práva ve věci Ülke vs Turecko; 

Posílení sociální soudržnosti a zvýšení prosperity

25. pozitivně hodnotí odolnost turecké ekonomiky vůči světové hospodářské krizi; 
zdůrazňuje, že toto ekonomické oživení je jedinečnou příležitostí ke zvýšení míry 
zapojení pracovní síly a zaměstnanosti, neboť oba tyto ukazatele dosahují stěží 50 %, což 
je stále velmi nízká hodnota, stejně jako příležitostí uvést do pohybu proces postupného 
sociálního začleňování; poukazuje na sdílenou odpovědnost vlády a sociálních partnerů 
a vybízí je k prohloubení spolupráce s cílem posílit základy sociálně orientovaného 
tržního hospodářství; 

26. konstatuje, že hospodářství EU a Turecka jsou na sobě závislá, a poukazuje na to, že 
s postupující integrací Turecka do trhu EU může tato vzájemná provázanost zvýšit
prosperitu obou stran;  

27. bere na vědomí zlepšení, jež přinesla novelizace ústavy v oblasti sociálního dialogu, 
nicméně trvá na tom, že i zde je zásadní řádné provedení těchto změn v právním rámci, 
který dosud nebyl uveden v soulad s normami Mezinárodní organizace práce; vybízí 
všechny strany Hospodářské a sociální rady, aby zvýšily úsilí a prohloubily spolupráci 
v zájmu dosažení tohoto cíle; 

28. znovu opakuje, že je třeba posílit soudržnost mezi jednotlivými tureckými regiony a mezi 
venkovskými a městskými oblastmi; poukazuje v této souvislosti na zvláštní úlohu 
vzdělání a na nutnost řešit přetrvávající výrazné regionální rozdíly v oblasti kvality 
školství a školní docházky; 

29. naléhavě vyzývá vládu, aby řádně zvážila udržitelnost a environmentální důsledky nové 
vodní a energetické infrastruktury, kterou plánuje vybudovat v rámci projektu rozvoje 
jihovýchodní Anatolie (GAP), jež může zničit životní prostředí a jedinečnou krajinu 
v mnoha regionech; zdůrazňuje zejména nutnost zajistit, aby byl návrh zákona o ochraně 
přírody a biologické rozmanitosti plně harmonizován s evropskými normami, 
a jednoznačně vymezit odpovědnost za ochranu přírody v rámci výkonné moci; 

Budování dobrých sousedských vztahů

30. vyzývá tureckou vládu, aby aktivně podporovala probíhající jednání a konkrétně přispěla 
k vyřešení kyperské otázky a aby okamžitým zahájením stahování svých jednotek z Kypru 
napomohla vytvoření vhodného klimatu pro vyjednávání; důrazně vybízí obě kyperská 
společenství k intenzivní činnosti, jak je vyzval generální tajemník OSN, aby byl zúročen 
již dosažený pokrok ve vyjednávání s cílem dosáhnout udržitelného řešení v souladu 
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s příslušnými rezolucemi Rady bezpečnosti OSN a zásadami, na nichž je založena EU, 
a to ve prospěch kyperských občanů, EU a Turecka;

31. vybízí Turecko, aby více podporovalo Výbor pro pohřešované osoby na Kypru, zejména 
usnadněním přístupu do vojenských zón na severu; 

32. naléhavě vyzývá Turecko, aby ratifikovalo protokoly s Arménií, otevřelo hranici s touto 
zemí a coby jedna z klíčových mocností na Kavkaze uplatnilo svůj vliv v tomto regionu 
s cílem posílit opatření zaměřená na budování důvěry a přispět k vyřešení ustrnulého 
sporu o Náhorní Karabach; 

33. bere na vědomí zvýšené úsilí mezi Tureckem a Řeckem o zlepšení jejich vzájemných 
vztahů; vyjadřuje však politování nad tím, že dosud nebyl odvolán casus belli, který 
vyhlásilo Velké národní shromáždění Turecka vůči Řecku; 

34. oceňuje prohloubení vztahů mezi Tureckem a Irákem, včetně jeho Kurdské regionální 
samosprávy, a vyzdvihuje zejména přínos Turecka pro stabilizaci Iráku; 

Prohlubování spolupráce mezi EU a Tureckem

35. vyjadřuje politování nad tím, že Turecko dosud neuplatňuje dodatkový protokol k Dohodě 
o přidružení mezi Tureckem a ES, což stále ovlivňuje proces vyjednávání, a vyzývá vládu 
k jeho plnému uplatňování; 

36. všímá si pokroku, jehož Turecko dosáhlo v kapitole o energetice, a znovu naléhavě 
vyzývá Radu, aby bez dalších prodlev zahájila jednání o této kapitole; vyzývá tureckou 
vládu, aby posílila své úsilí v rámci jednání o přistoupení ke Smlouvě o Energetickém 
společenství; vítá ratifikaci mezivládní dohody o plynovodu Nabucco; 

37. oceňuje, že bylo dosaženo významného pokroku na cestě k uzavření jednání o readmisní 
dohodě mezi EU a Tureckem, a vyzývá tureckou vládu, aby zajistila, že do vstupu této 
dohody v platnost budou plně uplatňovány stávající dvoustranné dohody; podtrhuje 
význam prohloubení spolupráce mezi EU a Tureckem v oblasti řízení migrace 
a hraničních kontrol, mimo jiné s ohledem na to, že vysoký podíl nelegálních 
přistěhovalců přichází na území EU přes Turecko; zastává názor, že jakmile vstoupí 
readmisní dohoda v platnost, připraví Komise jednání o dohodě o zjednodušení vízového 
styku, s cílem uvolnit podmínky pro vstup do EU především pro podnikatele a studenty; 

38. všímá si stále aktivnější zahraniční politiky Turecka, která je zaměřena na posílení jeho 
úlohy v regionu; naléhavě vyzývá vysokou představitelku / místopředsedkyni Komise, aby 
tento rozměr plně zohlednila a zasadila se ve spolupráci s Tureckem o koordinaci cílů 
a náležité zhodnocení zájmů EU; vyzývá tureckou vládu, aby svou zahraniční politiku 
lépe koordinovala s EU; 

39. naléhá na tureckou vládu, aby plně podporovala úsilí mezinárodního společenství o to, 
aby Írán nezískal jaderné zbraně, a vyjadřuje politování nad tím, že Turecko hlasovalo 
proti příslušné rezoluci Rady bezpečnosti OSN; zastává názor, že Turecko by mohlo 
přispět k demokratizaci a posílení lidských práv v Íránu, přičemž je nutné, aby své úsilí 
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koordinovalo s EU; 

40. domnívá se, že Turecko by mělo hrát významnou úlohu coby zprostředkovatel dialogu 
v rámci mírového procesu na Blízkém východě, a vyzývá jej, aby postupovalo 
konstruktivně, a zejména aby přispělo k posílení Palestinské samosprávy;

41. oceňuje, že Turecko konstruktivně podporuje úsilí transatlantických partnerů 
v Afghánistánu a na Balkáně; vyjadřuje však politování nad tím, že výhrady Turecka 
blokují strategickou spolupráci NATO-EU nad rámec dohod „Berlín plus“; 

42. vyzývá tureckou vládu, aby podepsala statut Mezinárodního trestního soudu a předložila 
jej k ratifikaci, což by zvýšilo příspěvek Turecka ke globálnímu multilaterálnímu systému 
a tureckou účast v tomto systému; 

43. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, generálnímu 
tajemníkovi Rady Evropy, předsedovi Evropského soudu pro lidská práva, vládám 
a parlamentům členských států a vládě a parlamentu Turecké republiky.


