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Europa-Parlamentets beslutning om statusrapport 2010 for Tyrkiet

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens statusrapport 2010 for Tyrkiet (SEK(2010)1327),

– der henviser til sine tidligere beslutninger af 27. september 2006 om Tyrkiets fremskridt 
imod tiltrædelse1, af 24. oktober 2007 om forbindelserne mellem EU og Tyrkiet2, af 21. 
maj 2008 om statusrapport 2007 for Tyrkiet3, af 12. marts 2009 om statusrapport 2008 for 
Tyrkiet4, og af 10. februar 2010 om statusrapport 2009 for Tyrkiet5, 

– der henviser til forhandlingsrammen for Tyrkiet af 3. oktober 2005,

– der henviser til Rådets afgørelse 2008/157/EF af 18. februar 2008 om principperne, 
prioriteterne og betingelserne for tiltrædelsespartnerskabet med Tyrkiet6

("tiltrædelsespartnerskabet") samt til Rådets tidligere afgørelser om 
tiltrædelsespartnerskabet af 2001, 2003 og 2006,

– der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at der blev indledt tiltrædelsesforhandlinger med Tyrkiet den 3. oktober 
2005 efter Rådets godkendelse af forhandlingsrammen, og at indledningen af disse 
forhandlinger er udgangspunktet for en varig og tidsubegrænset proces;

B. der henviser til, at Tyrkiet har givet tilsagn om reformer, gode naboskabsforbindelser og 
en gradvis tilpasning til EU, og at disse bestræbelser skal opfattes som en mulighed for 
Tyrkiet selv til at gennemføre moderniseringer,

C. der henviser til, at fuldstændig overholdelse af alle Københavnskriterierne og EU's 
integrationskapacitet i overensstemmelse med konklusionerne fra Det Europæiske Råd i 
december 2006 fortsat er grundlaget for tiltrædelse af EU, som er et fællesskab baseret på 
fælles værdier,

D. der henviser til, at Kommissionen konkluderede, at Tyrkiet i 2010 har fortsat sin politiske 
reformproces, men at manglen på dialog og kompromisvilje mellem de vigtigste politiske 
parter har en negativ indvirkning på forholdet mellem de vigtigste politiske institutioner 
og sinker det politiske reformarbejde,

                                               
1 EUT C 306 E af 15.12.2006, s. 284.
2 EUT C 263 E af 16.10.2008, s. 452.
3 EUT C 279 E af 19.11.2009, s. 57.
4 EUT C 87 E af 1.4.2010, s. 139.

5 Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0025.
6 EUT L 51 af 26.2.2008, s. 4.
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E. der henviser til, at Tyrkiet for femte år i træk fortsat ikke har gennemført bestemmelserne 
i henhold til associeringsaftalen mellem EF og Tyrkiet og den tilhørende tillægsprotokol,

1. roser Tyrkiets borgere og det civile samfund for deres støtte til yderligere demokratisering 
af Tyrkiet og deres tilsagn om et åbent og pluralistisk samfund; 

2. er bekymret over den igangværende konfrontation mellem de politiske partier og 
regeringens og oppositionens manglende vilje til at arbejde hen imod at nå til enighed om 
vigtige reformer; opfordrer indtrængende regeringen til at styrke den politiske pluralisme i 
de statslige institutioner ved at inddrage oppositionen i ansvaret for moderniseringen og 
demokratiseringen af staten og samfundet; opfordrer den samlede opposition til at deltage 
konstruktivt i reformprocessen; 

3. fremhæver den centrale rolle, som et system med kontrolforanstaltninger har i forbindelse 
med forvaltningen af en moderne demokratisk stat, som skal være baseret på princippet 
om magtens deling og balancen mellem den udøvende, den lovgivende og den dømmende 
magt, på respekt for menneskerettigheder og frihedsrettigheder, og navnlig på pressefrihed 
og en politisk kultur, som virkelig afspejler et demokratisk samfunds mangfoldighed; 

4. understreger det tyrkiske parlaments rolle som den institution, der på afgørende vis skal 
bidrage til at styrke et system med kontrolforanstaltninger samt aktivt og konstruktivt 
støtte moderniseringsreformerne på grundlag af et tværpolitisk engagement, samtidig med, 
at det sikrer den demokratiske kontrol med regeringens politikker; 

5. glæder sig over vedtagelsen af forfatningsændringer og opfordrer til, at disse gennemføres 
på korrekt vis og under fuld overholdelse af standarderne i den europæiske 
menneskerettighedskonvention; understreger imidlertid det presserende behov for en 
samlet forfatningsmæssig reform, der skal omdanne Tyrkiet til et fuldt udbygget 
pluralistisk demokrati, som sætter beskyttelsen af menneskerettigheder og grundlæggende 
frihedsrettigheder i centrum; glæder sig over regeringens og oppositionens erklærede 
beredvillighed til at gennemføre en sådan reform, og opfordrer regeringen til at sikre, at 
alle politiske partier og det civile samfund inddrages nøje i hele forfatningsprocessen; 

6. glæder sig over en række imødekommelser og symbolske tegn på regeringens gode vilje 
på områderne vedrørende religiøs frihed, beskyttelse af mindretal og kulturelle 
rettigheder; insisterer imidlertid på, at der er behov for systematiske forbedringer; 
opfordrer navnlig regeringen til at tilføre den demokratiske åbning nye impulser, og 
opfordrer oppositionen til på konstruktiv vis at støtte og engagere sig i denne proces; 

Opfyldelse af Københavnskriterierne

7. er bekymret over den forværrede situation i forbindelse med pressefriheden og den 
voksende selvcensur i de tyrkiske medier; understreger, at en uafhængig presse er 
afgørende for et demokratisk samfund, og påpeger i den forbindelse retsvæsenets 
væsentlige rolle med hensyn til at beskytte og fremme pressefriheden, hvilket sikrer en fri 
debat i det offentlige rum og bidrager til, at systemet med kontrolforanstaltninger fungerer 
på tilfredsstillende vis; minder om behovet for, at der vedtages en ny medielov, der bl.a. 
skal behandle spørgsmålene om uafhængighed, ejendomsret og administrativ kontrol; 
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8. beklager, at en række love fortsat begrænser ytringsfriheden; gentager sine tidligere 
opfordringer til regeringen om at færdiggøre sin gennemgang af de retlige rammer for 
ytringsfriheden og hurtigst muligt bringe disse i overensstemmelse med den europæiske 
menneskerettighedskonvention og Menneskerettighedsdomstolens retspraksis; beklager de 
gentagne og urimelige lukninger af websteder og opfordrer regeringen til at udarbejde 
ændringer til loven om internettet (nr. 5651) med henblik på at sikre, at den ikke længere 
begrænser ytringsfriheden og borgernes ret til adgang til oplysninger;    

9. påskønner de fremskridt, som er blevet foretaget i forbindelse med reformen af 
retsvæsenet, og gentager sin opfattelse om, at domstolenes uafhængighed og upartiskhed 
er en af nøglerne til et velfungerende pluralistisk demokratisk samfund; opfordrer 
regeringen til at gennemføre de forfatningsmæssige ændringer vedtaget inden for dette 
område under fuld overholdelse af princippet om magtens deling mellem de udøvende, 
lovgivende og dømmende myndigheder og i overensstemmelse med europæiske
standarder; 

10. glæder sig over, at de vedtagne forfatningsmæssige ændringer endelig danner grundlag for 
at oprette et ombudsmandsorgan, og opfordrer regeringen til at forberede og parlamentet 
til at vedtage den relevante lovgivning, der baseret på en demokratisk procedure vil gøre 
det muligt at udnævne en person til denne post, som er respekteret i vide kredse; 

11. roser de fremskridt, der er sket med hensyn til forholdet mellem civile og militære 
myndigheder og opfordrer indtrængende parlamentet til at gøre en indsats for at sikre 
parlamentarisk kontrol med sikkerhedsstyrkerne, herunder fuld overvågning af 
forsvarsbudgettet; 

12. understreger, at efterforskninger af påståede tilfælde af kupplaner, såsom det kriminelle 
netværk Ergenekon, skal påvise de tyrkiske demokratiske institutioners styrke og vise, at 
disse fungerer på korrekt og gennemsigtig vis; er bekymret over de alt for lange 
varetægtsfængslingsperioder og understreger behovet for at sikre effektiv 
domstolsbeskyttelse for alle mistænkte;

13. beklager, at den nylige forfatningsreform ikke indebærer ændringer for så vidt angår 
opløsningen af politiske partier, og opfordrer indtrængende regeringen til at bringe den 
relevante lovgivning i overensstemmelse med europæiske standarder, idet der navnlig 
henvises til den tilsvarende udtalelse fra Venedigkommissionen; 

14. gentager sin opfordring fra sine tidligere beslutninger om, at valgsystemet skal reformeres 
gennem en nedsættelse af spærregrænsen på 10 %, således at partipluralismen og 
mangfoldigheden i det tyrkiske samfund styrkes; opfordrer regeringen til at prioritere 
løsningen af dette problem med henblik på at anvende reformen forud for 
parlamentsvalget i 2011; opfordrer politiske partier til at styrke internt partidemokrati og 
de valgte medlemmers ansvarlighed i forhold til deres valgkredse;

15. beklager, at der ikke er gjort fremskridt med henblik på at begrænse immuniteter for 
medlemmer af parlamentet i forbindelse med korruptionsrelaterede lovovertrædelser, 
mens der på samme tid hersker bekymring om, hvorvidt beskyttelsen af ikke-voldelige 
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meningsytringer i parlamentet er tilstrækkelig; opfordrer derfor regeringen og parlamentet 
til at blive enige om en passende reform af systemet for parlamentarisk immunitet;

16. noterer sig Tyrkiets nuværende formandskab for Europarådets Ministerudvalg, og 
opfordrer Tyrkiet til at afspejle dets engagement i Europarådets værdier ved at 
underskrive og ratificere rammekonventionen om beskyttelse af nationale mindretal og 
ved at ratificere alle tillægsprotokoller til EMRK; 

17. er skuffet over, at ratificeringen af den valgfri protokol til FN's konvention mod tortur har 
været har været under behandling siden 2005, og opfordrer indtrængende parlamentet til at 
ratificere den uden yderligere forsinkelse; 

18. støtter den igangværende dialog mellem regeringen og religiøse samfund, herunder 
alevisamfundet og de kristne samfund, men er imidlertid skuffet over, at der ikke er sket 
fremskridt med hensyn til den juridiske ramme for disse samfunds virke, bl.a. hvad angår 
deres evne til at opnå status som juridiske personer, åbne og drive kirker, uddanne præster 
og løse ejendomsproblemer, der ikke løses i henhold til lovgivningen om foreninger; 

19. opfordrer derfor regeringen til at systematisk at behandle disse spørgsmål uden yderligere 
forsinkelse ved at ændre lovgivningen og sikre dennes korrekte gennemførelse på alle 
niveauer i administrationen, herunder kommunerne; henviser i den forbindelse også til 
henstillingerne fra Venedigkommissionen vedtaget i foråret 2010 om religiøse samfunds
status som juridiske personer og den kirkelige titel "økumenisk patriark"; gentager sin 
forventning om, at regeringens meddelelser vedrørende genåbningen af det græsk-
ortodokse præsteseminarium Heybeliada (Halki) snart følges op af konkrete skridt; 

20. fordømmer på det kraftigste den fortsatte terrorvold, som PKK og andre terrorgrupper har 
begået i Tyrkiet; opfordrer Tyrkiet til at intensivere sit samarbejde med EU, især dens 
antiterrorkoordinator og Europol, samt EU's medlemsstater i kampen mod terrorisme; 

21. opfordrer regeringen til inden for rammerne af den demokratiske åbning at styrke sin 
indsats for at finde en omfattende løsning på det kurdiske spørgsmål, bl.a. ved at sikre en 
konsekvent fortolkning af de love, som tillader brug af det kurdiske sprog i det politiske 
og offentlige liv og i undervisningen, ved at ændre antiterrorlovgivningen for at undgå 
misbrug eller for omfattende fortolkninger, ved effektivt at behandle de problemer, som 
personer fordrevet fra deres hjemegn oplever som en konsekvens af bl.a. den lange 
konflikt, samt ved yderligere at forbedre den socioøkonomiske situation i landets 
sydøstlige del; 

22. glæder sig over styrkelsen af de retlige rammer, der sikrer kvinders rettigheder og 
ligestilling gennem den forfatningsmæssige pakke; opfordrer indtrængende regeringen, 
erhvervslivet og civilsamfundet til at træffe omfattende foranstaltninger til at bekæmpe 
fattigdom blandt kvinder og øge kvinders sociale integration og deltagelse på 
arbejdsmarkedet, f.eks. ved aktivt at støtte pigers adgang til undervisning på 
sekundærtrinnet eller stille børnepasningsfaciliteter til rådighed; tilskynder endvidere til 
indførelsen af en kvoteordning med henblik på at sikre en passende repræsentation af 
kvinder på alle niveauer i erhvervslivet, den offentlige sektor og regeringen; opfordrer 
navnlig de politiske partier til at benytte lejligheden ved det kommende valg til at styrke 
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kvinders aktive engagement i politik; 

23. beklager dybt stigningen i æresdrab, og opfordrer indtrængende regeringen til at 
intensivere sin forebyggende indsats på alle niveauer, navnlig ved at forpligte 
kommunerne til at oprette et tilstrækkelig antal krisecentre for kvinder i fare, ved effektivt 
at overvåge gennemførelsen af denne forpligtelse, og ved at indføre en ordning med 
opfølgende støtte til kvinder, der forlader krisecentrene; opfordrer indtrængende 
domstolene til at sikre, at vold mod kvinder straffes vedvarende og konsekvent; 

24. mener, at Tyrkiet bør vedtage en lovgivning, som indfører civil eller social tjeneste som et 
alternativ til militærtjeneste baseret på frit valg; opfordrer regeringen til at sikre fuld 
overholdelse af Menneskerettighedsdomstolens dom i sagen Ülke mod Tyrkiet; 

Forøgelse af den sociale samhørighed og velstand

25. roser den tyrkiske økonomis modstandsdygtighed over for den globale finansielle krise; 
understreger, at dette økonomiske opsving udgør en unik lejlighed til at øge 
arbejdsmarkedsdeltagelsen og beskæftigelsesfrekvensen, som stadig er meget lav og knap 
nok nåede op på 50 %, og til at igangsætte en proces med gradvis social integration; peger 
på regeringens og arbejdsmarkedets parters fælles ansvar, og opmuntrer dem til at 
intensivere samarbejdet for at styrke de faste holdepunkter i en socialt orienteret 
markedsøkonomi;  

26. bemærker den indbyrdes afhængighed mellem EU og den tyrkiske økonomi, og peger på 
dens potentiale for at øge velstanden i både EU og Tyrkiet i takt med, at Tyrkiets 
integration i EU-markedet øges; 

27. noterer sig de forbedringer der blev indført ved forfatningsændringerne på området for 
social dialog, men insisterer dog på, at det centrale punkt også på dette område består i en 
korrekt gennemførelse heraf i de juridiske rammer, som fortsat ikke er bragt i 
overensstemmelse med ILO-normerne; opfordrer alle parter i Det Økonomiske og Sociale 
Råd til at styrke deres engagement og samarbejde med henblik på at fremme dette mål; 

28. understreger behovet for at styrke samhørigheden mellem tyrkiske regioner og mellem by-
og landområder; peger i den sammenhæng på den særlige rolle, som uddannelse spiller, og 
på behovet for at tackle vedvarende store regionale forskelle for så vidt angår 
uddannelseskvalitet og optagelsesprocenter; 

29. opfordrer indtrængende regeringen i fuldt omfang at overveje bæredygtigheden og de 
miljømæssige konsekvenser af sine planer om en ny vand- og energiinfrastruktur, som 
tilstræbes inden for rammerne af Sydøstanatolien-projektet (GAP), og som risikerer at 
ødelægge miljøet og det unikke landskab i mange regioner; understreger især behovet for
at sikre, at lovforslaget om naturbeskyttelse og biodiversitet ændres, således at det fuldt ud 
overholder europæiske normer og klart pålægger de udøvende ansvaret for 
naturbeskyttelse; 

Opbygning af gode naboskabsforbindelser
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30. opfordrer den tyrkiske regering til aktivt at støtte de igangværende forhandlinger om en 
samlet løsning på Cypern-spørgsmålet og på konkret vis bidrage til at forbedre 
forhandlingsklimaet ved omgående at trække sine styrker tilbage fra Cypern; opfordrer 
indtrængende de to samfund på Cypern til som anmodet om af FN's generalsekretær at 
arbejde intensivt på at udnytte de fremskridt, der allerede er gjort i forhandlingerne for at 
nå frem til en bæredygtig løsning i overensstemmelse med de relevante resolutioner og 
principper, som EU bygger på, til gavn for de cypriotiske borgere, EU og Tyrkiet;

31. tilskynder Tyrkiet til at intensivere sin støtte til Komitéen for Forsvundne Personer på 
Cypern, især ved at lette adgangen til militære områder i nord; 

32. opfordrer indtrængende Tyrkiet til at ratificere protokollerne med Armenien, åbne 
grænsen til denne nabo og anvende sin regionale betydning som en af de vigtigste 
beføjelser i Kaukasus til at vedtage tillidsskabende foranstaltninger og bidrage til 
løsningen af den fastlåste konflikt med hensyn til Nagorno Karabach; 

33. noterer sig den intensiverede indsats mellem Tyrkiet og Grækenland for at forbedre deres 
bilaterale forbindelser; beklager imidlertid, at den "casus belli"-trussel, som den tyrkiske 
nationalforsamling har erklæret over for Grækenland, stadig ikke er blevet trukket tilbage; 

34. påskønner intensiveringen af forbindelserne mellem Tyrkiet og Irak, herunder dets 
regionale kurdiske regering, og peger især på Tyrkiets bidrag til stabiliseringen af Irak; 

Udvidelse af samarbejdet mellem EU og Tyrkiet

35. beklager dybt, at Tyrkiet fortsat ikke har gennemført tillægsprotokollen til 
associeringsaftalen mellem EF og Tyrkiet, hvilket stadig påvirker forhandlingsprocessen; 
opfordrer regeringen til at gennemføre den fuldt ud; 

36. noterer sig de fremskridt, som Tyrkiet har gjort i forbindelse med kapitlet om energi, og 
opfordrer atter Rådet til at indlede forhandlinger om dette kapitel uden yderligere 
forsinkelse; opfordrer den tyrkiske regering til at intensivere sine bestræbelser i 
forbindelse med forhandlingerne om optagelse i energifællesskabstraktaten; glæder sig 
over ratificeringen af den mellemstatslige aftale om Nabucco-rørledningen; 

37. glæder sig over de betydelige fremskridt, der er gjort for at færdiggøre forhandlingerne 
om en tilbagetagelsesaftale mellem EU og Tyrkiet, og opfordrer den tyrkiske regering til 
at sikre, at de eksisterende bilaterale aftaler gennemføres fuldt ud indtil denne aftale 
træder i kraft; understreger betydningen af intensiveringen af samarbejdet mellem EU og 
Tyrkiet om forvaltning af indvandring og grænsekontrol, også i betragtning af den store 
procentdel af illegale indvandrere, som kommer ind i EU via Tyrkiet; er af den opfattelse, 
at Kommissionen, når tilbagetagelsesaftalen træder i kraft, vil forberede forhandlinger om 
en visumlempelsesaftale, som især skal lempe betingelserne for forretningsfolks og 
studerendes indrejse i EU; 

38. noterer sig Tyrkiets stadig mere aktive udenrigspolitik, der tager sigte på at styrke landets 
rolle som regional aktør; opfordrer den højtstående repræsentant/næstformanden til fuldt 
ud at tage hensyn til denne dimension og indlede koordineringen af målsætninger og den 
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rette udnyttelse af EU's interesser med Tyrkiet; opfordrer den tyrkiske regering til at 
intensivere samordningen af sin udenrigspolitik med EU; 

39. opfordrer den tyrkiske regering til fuldt ud at støtte det internationale samfunds 
bestræbelser på at forhindre Iran i at anskaffe sig atomvåben, og beklager, at Tyrkiets 
stemte imod den relevante resolution fra FN's Sikkerhedsråd; er af den opfattelse, at 
Tyrkiet kunne bidrage til demokratisering og styrkelse af menneskerettighederne i Iran og 
samtidig koordinere sin indsats med EU; 

40. mener, at Tyrkiet bør spille en vigtig rolle i at fremme en dialog i forbindelse med 
fredsprocessen i Mellemøsten, og opfordrer Tyrkiet til at genoptage sin konstruktive 
mægling og navnlig bidrage til en styrkelse af Den Palæstinensiske Myndighed;

41. værdsætter Tyrkiets konstruktive engagement i forbindelse med de transatlantiske 
partneres indsats i Afghanistan og på Balkan; beklager dog, at det strategiske samarbejde 
mellem NATO og EU, der rækker ud over "Berlin Plus", blokeres af Tyrkiets 
indvendinger; 

42. opfordrer den tyrkiske regering til at underskrive og forelægge statutten for Den 
Internationale Straffedomstol til ratifikation og således yderligere øge Tyrkiets bidrag til 
og engagement i det globale multilaterale system; 

43. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 
Europarådets generalsekretær, præsidenten for Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstol, medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Den 
Tyrkiske Republiks regering og parlament.


