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B7-0000/2010

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την έκθεση προόδου της Τουρκίας 
για το 2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την έκθεση προόδου της Τουρκίας για το 2010 που συνέταξε η Επιτροπή 
(SEC(2010)1327),

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του της 27ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με 
την πρόοδο της Τουρκίας στην πορεία προς την ένταξη1, της 24ης Οκτωβρίου 2007 
σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ - Τουρκίας2, της 21ης Μαΐου 2008 σχετικά με την έκθεση 
προόδου της Τουρκίας για το 20073, της 12ης Μαρτίου 2009 σχετικά με την έκθεση 
προόδου της Τουρκίας για το 20084, και της 10ης Φεβρουαρίου 2010 σχετικά με την 
έκθεση προόδου της Τουρκίας για το 20095, 

– έχοντας υπόψη το διαπραγματευτικό πλαίσιο της 3ης Οκτωβρίου 2005 για την Τουρκία,

– έχοντας υπόψη την απόφαση 2008/157/ΕΚ του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2008, 
για τις αρχές, τις προτεραιότητες και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στην 
εταιρική σχέση για την προσχώρηση της Τουρκικής Δημοκρατίας6 («εταιρική σχέση για 
την προσχώρηση»), καθώς και τις προηγούμενες αποφάσεις του Συμβουλίου του 2001, 
του 2003 και του 2006 σχετικά με την εταιρική σχέση για την προσχώρηση,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 3 Οκτωβρίου 2005 άρχισαν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις 
με την Τουρκία μετά την έγκριση του διαπραγματευτικού πλαισίου από το Συμβούλιο, 
καθώς και ότι η έναρξη των διαπραγματεύσεων αυτών αποτελεί την αφετηρία μιας 
μακράς και ανοιχτής διαδικασίας,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία έχει αναλάβει δέσμευση για μεταρρυθμίσεις, σχέσεις 
καλής γειτονίας και βαθμιαία ευθυγράμμιση με την ΕΕ, καθώς και ότι οι προσπάθειες 
αυτές πρέπει να θεωρούνται ως ευκαιρία για την ίδια την Τουρκία να εκσυγχρονιστεί,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλήρης τήρηση όλων των κριτηρίων της Κοπεγχάγης καθώς 
και η ικανότητα ενσωμάτωσης της ΕΕ, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2006, εξακολουθούν να αποτελούν τη βάση για την 

                                               
1 ΕΕ C 306 E, 15.12.2006, σ. 284.
2 ΕΕ C 263 E, 16.10.2008, σ. 452.
3 ΕΕ C 279Ε, 19.11.2009, σ. 57.
4 ΕΕ C 87 Ε, 1.4.2010, σ.139.
5 Εγκριθέντα κείμενα, P7_TA(2010)0025.
6 ΕΕ L 51, 26.2.2008, σ. 4.
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προσχώρηση στην ΕΕ, η οποία αποτελεί κοινότητα βασιζόμενη σε κοινές αξίες, 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το 2010 η Τουρκία 
συνέχισε τη διαδικασία πολιτικών μεταρρυθμίσεων, αλλά η έλλειψη διαλόγου και 
πνεύματος συμβιβασμού μεταξύ των κύριων πολιτικών κομμάτων έχει αρνητικές 
επιπτώσεις στις σχέσεις μεταξύ των βασικών πολιτικών θεσμών και επιβραδύνει το έργο 
στον τομέα των πολιτικών μεταρρυθμίσεων,    

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία δεν έχει εφαρμόσει ακόμη, για πέμπτη συνεχή χρονιά, 
τις διατάξεις που απορρέουν από τη συμφωνία σύνδεσης ΕΚ-Τουρκίας και το πρόσθετο 
πρωτόκολλό της,

1. επαινεί τους Τούρκους πολίτες και την κοινωνία των πολιτών για τη στήριξη που 
παρέχουν στον περαιτέρω εκδημοκρατισμό της Τουρκίας και για τη δέσμευσή τους σε μια 
ανοικτή και πλουραλιστική κοινωνία·   

2. εκφράζει την ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη αντιπαράθεση μεταξύ των πολιτικών 
κομμάτων και την έλλειψη ετοιμότητας εκ μέρους της κυβέρνησης και της 
αντιπολίτευσης να εργασθούν για την επίτευξη συναίνεσης επί των βασικών 
μεταρρυθμίσεων· παροτρύνει την κυβέρνηση να ενισχύσει τον πολιτικό πλουραλισμό 
στους κρατικούς θεσμούς με τη συμμετοχή της αντιπολίτευσης στην ευθύνη για τον 
εκσυγχρονισμό και τον εκδημοκρατισμό του κράτους και της κοινωνίας· καλεί όλες τις 
δυνάμεις της αντιπολίτευσης να συμμετάσχουν εποικοδομητικά στη μεταρρυθμιστική 
διαδικασία· 

3. επισημαίνει τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζει ένα σύστημα ελέγχων και ισορροπιών 
στη διακυβέρνηση ενός σύγχρονου δημοκρατικού κράτους, το οποίο πρέπει να βασίζεται 
στην αρχή της διάκρισης των εξουσιών και της ισορροπίας μεταξύ της εκτελεστικής, της 
νομοθετικής και της δικαστικής εξουσίας, στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και ελευθεριών, και ιδιαίτερα της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, και σε μια πολιτική 
νοοτροπία που αντικατοπτρίζει πραγματικά τον πλουραλισμό μιας δημοκρατικής 
κοινωνίας·    

4. υπογραμμίζει το ρόλο της Μεγάλης Εθνοσυνέλευσης της Τουρκίας ως του θεσμικού 
οργάνου το οποίο πρέπει να συμβάλει αποφασιστικά στην ενίσχυση ενός συστήματος 
ελέγχων και ισορροπιών και να στηρίξει ενεργά και εποικοδομητικά, βάσει 
διακομματικής δέσμευσης, τις εκσυγχρονιστικές μεταρρυθμίσεις, εξασφαλίζοντας 
ταυτόχρονα τον δημοκρατικό έλεγχο των κυβερνητικών πολιτικών·      

5. χαιρετίζει την έγκριση τροποποιήσεων του συντάγματος και παροτρύνει να εφαρμοστούν 
δεόντως με πλήρη σεβασμό των προτύπων της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία 
των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)· υπογραμμίζει, ωστόσο, την επιτακτική ανάγκη 
για μια συνολική συνταγματική μεταρρύθμιση η οποία θα μετατρέπει την Τουρκία σε μια 
πραγματικά πλουραλιστική δημοκρατία με επίκεντρο την προστασία των δικαιωμάτων 
του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών· χαιρετίζει τη δεδηλωμένη ετοιμότητα της 
κυβέρνησης καθώς και της αντιπολίτευσης να υλοποιήσουν μια τέτοια μεταρρύθμιση και 
καλεί την κυβέρνηση να εξασφαλίσει ότι όλα τα πολιτικά κόμματα και η κοινωνία των 
πολιτών θα συμμετάσχουν στενά σε ολόκληρη τη συνταγματική διαδικασία·  
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6. χαιρετίζει τις συμβολικές χειρονομίες καλής θέλησης στις οποίες προέβη η  κυβέρνηση 
στους τομείς των θρησκευτικών ελευθεριών, της προστασίας των μειονοτήτων και των 
πολιτιστικών δικαιωμάτων· επιμένει, ωστόσο, ότι απαιτούνται συστηματικές βελτιώσεις· 
ενθαρρύνει ιδιαίτερα την κυβέρνηση να δώσει νέα ώθηση στο δημοκρατικό άνοιγμα και 
καλεί την αντιπολίτευση να στηρίξει εποικοδομητικά αυτήν την διαδικασία και να 
συμμετάσχει σε αυτήν· 

Τήρηση των κριτηρίων της Κοπεγχάγης

7. εκφράζει την ανησυχία του για την επιδείνωση της κατάστασης όσον αφορά την 
ελευθερία του Τύπου και την αυξανόμενη αυτολογοκρισία στα τουρκικά μέσα 
ενημέρωσης· υπογραμμίζει ότι η ύπαρξη ανεξάρτητου Τύπου έχει ζωτική σημασία για μια 
δημοκρατική κοινωνία και επισημαίνει στο πλαίσιο αυτό τον ουσιαστικό ρόλο της 
δικαιοσύνης για την προστασία και ενίσχυση της ελευθερίας του Τύπου, στοιχεία που 
διασφαλίζουν τον δημόσιο χώρο για μια ελεύθερη συζήτηση και συμβάλλουν στην ορθή 
λειτουργία του συστήματος ελέγχων και ισορροπιών· υπενθυμίζει την ανάγκη θέσπισης 
νέου νόμου για τα μέσα ενημέρωσης, ο οποίος θα καλύπτει, μεταξύ άλλων, τα ζητήματα 
της ανεξαρτησίας, της ιδιοκτησίας και του διοικητικού ελέγχου·  

8. εκφράζει τη λύπη του διότι ορισμένοι νόμοι εξακολουθούν να περιορίζουν την ελευθερία 
της έκφρασης· επαναλαμβάνει τις προηγούμενες εκκλήσεις του προς την κυβέρνηση να 
ολοκληρώσει την αναθεώρηση του νομικού πλαισίου για την ελευθερία της έκφρασης και 
να το ευθυγραμμίσει χωρίς καθυστέρηση με την ΕΣΔΑ και τη νομολογία του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ)· εκφράζει τη λύπη του για το 
επανειλημμένως δυσανάλογο κλείσιμο δικτυακών τόπων και ζητεί από την κυβέρνηση να 
προετοιμάσει τροπολογίες στο Νόμο περί Διαδικτύου (αριθ. 5651) προκειμένου να 
εξασφαλίσει ότι δεν περιορίζει πλέον την ελευθερία της έκφρασης ούτε το δικαίωμα των 
πολιτών για πρόσβαση σε πληροφορίες·        

9. εκτιμά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος και 
επαναλαμβάνει την άποψή του ότι η ανεξαρτησία και η αμεροληψία της δικαιοσύνης 
αποτελούν βασικούς παράγοντες για τη λειτουργία μιας πλουραλιστικής δημοκρατικής 
κοινωνίας· ζητεί από την κυβέρνηση να εφαρμόσει τις συνταγματικές τροποποιήσεις που 
εγκρίθηκαν σε αυτόν τον τομέα, με πλήρη σεβασμό του διαχωρισμού των εξουσιών 
μεταξύ του εκτελεστικού και δικαστικού κλάδου και σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα·    

10. χαιρετίζει το γεγονός ότι οι εγκριθείσες συνταγματικές τροποποιήσεις παρέχουν τελικά τη 
βάση για την καθιέρωση του θεσμού του συνηγόρου του πολίτη και παροτρύνει την 
κυβέρνηση να προετοιμάσει το σχετικό νόμο και το κοινοβούλιο να τον εγκρίνει, νόμο 
που θα καθιστά δυνατό ότι ο διορισμός θα πραγματοποιηθεί βάσει δημοκρατικής 
διαδικασίας και θα αναδειχθεί σε αυτό το νέο αξίωμα μια προσωπικότητα που θα χαίρει 
του σεβασμού της κοινής γνώμης·  

11. επιδοκιμάζει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στις σχέσεις μεταξύ πολιτικού και 
στρατιωτικού τομέα και παροτρύνει το κοινοβούλιο να αναλάβει ενεργό δράση για να 
εξασφαλιστεί η κοινοβουλευτική εποπτεία των δυνάμεων ασφαλείας, 
συμπεριλαμβανομένης της πλήρους εποπτείας του προϋπολογισμού για την άμυνα·   
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12. υπογραμμίζει ότι οι έρευνες για περιπτώσεις οι οποίες, σύμφωνα με ισχυρισμούς, 
αφορούν σχέδια πραξικοπήματος,  όπως η περίπτωση της ERGENEKON, πρέπει να 
αποδείξουν τη δύναμη και την ορθή και διαφανή λειτουργία των τουρκικών 
δημοκρατικών θεσμών· ανησυχεί για τις υπερβολικά μεγάλες χρονικές περιόδους 
προδικαστικής κράτησης και τονίζει την ανάγκη ουσιαστικών δικαστικών εγγυήσεων για 
όλους τους υπόπτους· 

13. εκφράζει τη λύπη του διότι η πρόσφατη μεταρρύθμιση του συντάγματος δεν 
περιελάμβανε τροποποιήσεις σχετικά με το κλείσιμο των πολιτικών κομμάτων και 
παροτρύνει την κυβέρνηση να ευθυγραμμίσει τη σχετική νομοθεσία με τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα, παραπέμποντας ιδιαίτερα στη σχετική γνώμη της Επιτροπής της Βενετίας·  

14. επαναλαμβάνει τις εκκλήσεις που έχει διατυπώσει σε προηγούμενα ψηφίσματά του για 
μεταρρύθμιση του εκλογικού συστήματος, με μείωση του κατωτάτου ορίου του 10%, 
ούτως ώστε να ενισχυθεί με αυτόν τον τρόπο ο κομματικός πλουραλισμός και να 
αντικατοπτρίζεται καλύτερα ο πλουραλιστικός χαρακτήρας της τουρκικής κοινωνίας·  
ζητεί από την κυβέρνηση να επιληφθεί αυτού του ζητήματος κατά προτεραιότητα, 
προκειμένου να εφαρμοστεί η μεταρρύθμιση πριν από τις  βουλευτικές εκλογές του 2011· 
ενθαρρύνει τα πολιτικά κόμματα να ενδυναμώσουν την εσωκομματική δημοκρατία και να 
ενισχύσουν την υποχρέωση λογοδοσίας των εκλεγμένων μελών έναντι των ψηφοφόρων 
τους·  

15. εκφράζει τη λύπη του διότι δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος στον περιορισμό των ασυλιών 
των μελών του κοινοβουλίου όσον αφορά αδικήματα που σχετίζονται με τη διαφθορά, 
ενώ ταυτόχρονα υπάρχει ανησυχία για το αν προστατεύεται επαρκώς η έκφραση μη 
βίαιων απόψεων στο κοινοβούλιο· καλεί επομένως την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο να 
συμφωνήσουν στη δέουσα μεταρρύθμιση του συστήματος των βουλευτικών ασυλιών·

16. σημειώνει ότι η Τουρκία ασκεί επί του παρόντος την Προεδρία στην Επιτροπή Υπουργών 
του Συμβουλίου της Ευρώπης και ενθαρρύνει την Τουρκία να αποδείξει την προσήλωσή 
της στις αξίες του Συμβουλίου της Ευρώπης υπογράφοντας και κυρώνοντας τη Σύμβαση 
Πλαίσιο για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων και κυρώνοντας όλα τα πρόσθετα 
πρωτόκολλα στη ΕΣΔΑ·    

17. εκφράζει την απογοήτευσή του διότι η κύρωση του προαιρετικού πρωτοκόλλου στη 
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων εκκρεμεί από το 2005 και 
παροτρύνει το κοινοβούλιο να το κυρώσει χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση·   

18. στηρίζει τον συνεχιζόμενο διάλογο της κυβέρνησης με θρησκευτικές κοινότητες, 
συμπεριλαμβανομένων των Αλεβιτών και των χριστιανικών κοινοτήτων, εκφράζει, 
ωστόσο, την απογοήτευσή του διότι δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος όσον αφορά το νομικό 
πλαίσιο για τη λειτουργία αυτών των κοινοτήτων, κυρίως όσον αφορά τη δυνατότητά 
τους να αποκτήσουν νομική προσωπικότητα, να ανοίγουν και να λειτουργούν οίκους 
λατρείας, να εκπαιδεύουν κληρικούς και να επιλύουν προβλήματα ιδιοκτησίας τα οποία 
δεν επιλύονται από το Νόμο περί Ιδρυμάτων·    
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19. καλεί, ως εκ τούτου, την κυβέρνηση να αντιμετωπίσει συστηματικά αυτά τα ζητήματα 
χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση τροποποιώντας τη νομοθεσία και εξασφαλίζοντας την 
ορθή εφαρμογή της σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των 
δήμων· επισημαίνει στο πλαίσιο αυτό και τις συστάσεις που ενέκρινε η Επιτροπή της 
Βενετίας την άνοιξη του 2010 σχετικά με τη νομική προσωπικότητα θρησκευτικών 
κοινοτήτων και τον εκκλησιαστικό τίτλο "Οικουμενικός" του Ορθόδοξου Πατριαρχείου· 
επαναλαμβάνει την προσδοκία του ότι τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης σχετικά με την 
επαναλειτουργία της Ελληνορθόδοξης Ιερατικής Σχολής της Χάλκης θα ακολουθήσουν 
σύντομα συγκεκριμένες ενέργειες·    

20. καταδικάζει σθεναρά τη συνεχιζόμενη τρομοκρατική βία του PKK και άλλων 
τρομοκρατικών ομάδων επί του τουρκικού εδάφους· ενθαρρύνει την Τουρκία να εντείνει 
τη συνεργασία της με την ΕΕ, κυρίως με τον Συντονιστή Αντιτρομοκρατικής Δράσης και 
την Europol, καθώς και με τα κράτη μέλη της ΕΕ στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας·   

21. καλεί την κυβέρνηση να δώσει νέα ώθηση στις προσπάθειές της στο πλαίσιο του 
δημοκρατικού ανοίγματος για να αντιμετωπισθεί συνολικά το κουρδικό ζήτημα, ιδιαίτερα 
με την εξασφάλιση μιας συνεπούς ερμηνείας των νόμων που επιτρέπει τη χρήση της 
κουρδικής γλώσσας στην πολιτική και δημόσια ζωή καθώς και στην εκπαίδευση, με την 
τροποποίηση της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας για να αποφευχθεί η κατάχρηση ή η 
διασταλτική της ερμηνεία, με την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων 
ατόμων που έχουν εκτοπιστεί από τις περιοχές καταγωγής τους συνεπεία, μεταξύ άλλων, 
μακροχρόνιων συγκρούσεων, και με την περαιτέρω βελτίωση της κοινωνικο-οικονομικής 
κατάστασης στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας· 

22. χαιρετίζει την ενίσχυση του νομικού πλαισίου που διασφαλίζει τα δικαιώματα των 
γυναικών και την ισότητα των φύλων μέσω της δέσμης συνταγματικών μεταρρυθμίσεων·  
παροτρύνει την κυβέρνηση, καθώς και τις επιχειρήσεις και την κοινωνία των πολιτών να 
λάβουν ολοκληρωμένα μέτρα για την αντιμετώπιση της φτώχειας των γυναικών, την 
αύξηση της κοινωνικής ένταξης των γυναικών και της συμμετοχής τους στην αγορά 
εργασίας, επί παραδείγματι με την ενεργό στήριξη της πρόσβασης των κοριτσιών στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή με την παροχή υπηρεσιών παιδικής μέριμνας· ενθαρρύνει 
επιπλέον την καθιέρωση συστήματος ποσοστώσεων προκειμένου να εξασφαλίζεται 
ουσιαστική παρουσία των γυναικών σε όλα τα επίπεδα στις επιχειρήσεις, στο δημόσιο 
τομέα και στην κυβέρνηση· καλεί ιδιαιτέρως τα πολιτικά κόμματα να αξιοποιήσουν την 
ευκαιρία των επικείμενων εκλογών για να ενισχυθεί η ενεργός συμμετοχή των γυναικών 
στην πολιτική· 

23. εκφράζει τη βαθιά του λύπη για την αύξηση του αριθμού των "εγκλημάτων τιμής" και 
παροτρύνει την κυβέρνηση να εντείνει τις προσπάθειες της σε όλα τα επίπεδα για την 
πρόληψη αυτών των εγκλημάτων, ιδιαίτερα υποχρεώνοντας τους δήμους να παρέχουν 
επαρκή καταφύγια σε γυναίκες που ευρίσκονται σε κίνδυνο, παρακολουθώντας 
αποτελεσματικά την πλήρη συμμόρφωση με αυτήν την υποχρέωση και εφαρμόζοντας 
σύστημα συνέχισης της παροχής βοήθειας σε γυναίκες μετά την αποχώρησή τους από τα 
καταφύγια· προτρέπει το δικαστικό σώμα να εξασφαλίσει ότι η βία κατά των γυναικών 
τιμωρείται συστηματικά και με συνέπεια·
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24. είναι πεπεισμένο ότι η Τουρκία πρέπει να θεσπίσει νομοθεσία η οποία θα εισαγάγει την 
πολιτική ή κοινωνική υπηρεσία ως εναλλακτική της στρατιωτικής θητείας, με βάση την 
ελεύθερη επιλογή· ζητεί από την κυβέρνηση να εξασφαλίσει την πλήρη συμμόρφωση 
προς την απόφαση του ΕΔΔΑ στην υπόθεση Ülke κατά Τουρκίας·

Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της ευημερίας

25. επαινεί την ανθεκτικότητα της τουρκικής οικονομίας έναντι της παγκόσμιας οικονομικής 
κρίσης· τονίζει ότι αυτή η οικονομική ανάκαμψη αποτελεί μοναδική ευκαιρία για να 
αυξηθεί η συμμετοχή του εργατικού δυναμικού και το ποσοστό απασχόλησης, που 
εξακολουθούν να είναι πολύ χαμηλά, φθάνοντας μόλις στο 50%, και για να τεθεί σε 
κίνηση η διαδικασία προοδευτικής κοινωνικής ένταξης· επισημαίνει την ευθύνη που 
έχουν από κοινού η κυβέρνηση και οι κοινωνικοί εταίροι και τους ενθαρρύνει να 
εντείνουν τη συνεργασία τους προκειμένου να ενισχυθούν οι άξονες μιας οικονομίας της 
αγοράς με κοινωνικό προσανατολισμό·  

26. σημειώνει την αλληλεξάρτηση της οικονομίας της ΕΕ και της τουρκικής οικονομίας και 
επισημαίνει το δυναμικό της για την ενδυνάμωση της ευημερίας τόσο στην ΕΕ όσο και 
στην Τουρκία, καθώς προχωρεί η ένταξη της Τουρκίας στην αγορά της ΕΕ· 

27. σημειώνει τις βελτιώσεις που επέφεραν οι συνταγματικές τροποποιήσεις στον τομέα του 
κοινωνικού διαλόγου, επιμένει, ωστόσο, ότι και στον εν λόγω τομέα βασικό στοιχείο είναι 
η ορθή εφαρμογή στο νομικό πλαίσιο, το οποίο πρέπει ακόμη να ευθυγραμμιστεί με τα 
πρότυπα της ΔΟΕ· ενθαρρύνει όλα τα μέρη του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου 
να ενισχύσουν τη δέσμευση και συνεργασία τους για την προώθηση αυτού του στόχου· 

28. επαναλαμβάνει ότι είναι ανάγκη να ενισχυθεί η συνοχή μεταξύ τουρκικών περιφερειών 
και μεταξύ αγροτικών και αστικών περιοχών· επισημαίνει σε αυτό το πλαίσιο τον 
ιδιαίτερο ρόλο της εκπαίδευσης και την ανάγκη να αντιμετωπισθούν οι παραμένουσες 
μεγάλες περιφερειακές ανισότητες όσον αφορά την ποιότητα της εκπαίδευσης και τα 
ποσοστά εγγραφής· 

29. παροτρύνει την κυβέρνηση να εξετάσει πλήρως τη βιωσιμότητα και τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις των σχεδίων της για νέες υποδομές στους τομείς του ύδατος και της ενέργειας 
που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Σχεδίου της Νοτιοανατολικής Ανατολίας (GAP) και 
που κινδυνεύουν να καταστρέψουν το περιβάλλον και το μοναδικό τοπίο πολλών 
περιοχών· τονίζει ιδιαίτερα την ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι το σχέδιο νόμου για την 
προστασία της φύσης και τη βιοποικιλότητα θα τροποποιηθεί κατά τρόπον ώστε να 
εξασφαλίζεται ο πλήρης σεβασμός των ευρωπαϊκών προτύπων και να κατανέμεται σαφώς 
η ευθύνη για την προστασία της φύσης εντός της εκτελεστικής εξουσίας· 

Οικοδόμηση σχέσεων καλής γειτονίας

30. καλεί την τουρκική κυβέρνηση να στηρίξει ενεργά τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις, 
να συμβάλει με απτό τρόπο στη συνολική διευθέτηση του Κυπριακού ζητήματος και να 
διευκολύνει τη δημιουργία κατάλληλου κλίματος για διαπραγματεύσεις αρχίζοντας να 
αποσύρει άμεσα τις στρατιωτικές της δυνάμεις από την Κύπρο· παροτρύνει μετ' 
επιτάσεως τις δύο κοινότητες στην Κύπρο να εργαστούν εντατικά, όπως ζήτησε ο Γενικός 
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Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, για να αξιοποιήσουν την πρόοδο που έχει ήδη 
σημειωθεί στις διαπραγματεύσεις προκειμένου να επιτευχθεί μια βιώσιμη λύση, σύμφωνα 
με τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και τις 
αρχές στις οποίες εδράζεται η ΕΕ, προς όφελος των Κυπρίων πολιτών, της ΕΕ και της 
Τουρκίας·

31. ενθαρρύνει την Τουρκία να εντείνει τη στήριξή της προς την Επιτροπή Αγνοουμένων 
στην Κύπρο, ιδιαίτερα διευκολύνοντας την πρόσβασή της σε στρατιωτικές ζώνες στο 
βόρειο τμήμα της νήσου· 

32. παροτρύνει την Τουρκία να κυρώσει τα πρωτόκολλα με την Αρμενία, να ανοίξει τα 
σύνορα με αυτήν την γείτονα χώρα, να χρησιμοποιήσει το βάρος που έχει ως μία από τις 
βασικές δυνάμεις στην περιοχή του Καυκάσου για να ενισχύσει τα μέτρα οικοδόμησης 
εμπιστοσύνης και να συμβάλει στην επίλυση της παγωμένης σύγκρουσης γύρω από το 
Ναγκόρνο Καραμπάχ· 

33. σημειώνει τις εντατικές προσπάθειες που καταβάλλουν Τουρκία και Ελλάδα για τη 
βελτίωση των διμερών τους σχέσεων· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του διότι δεν έχει 
ανακληθεί ακόμη το casus belli που έχει κηρύξει η Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας 
κατά της Ελλάδας· 

34. εκτιμά την εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ Τουρκίας και Ιράκ, συμπεριλαμβανομένης 
της κουρδικής περιφερειακής κυβέρνησης, και επισημαίνει ιδιαίτερα τη συμβολή της 
Τουρκίας στη σταθεροποίηση του Ιράκ· 

Εμβάθυνση της συνεργασίας ΕΕ-Τουρκίας

35. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το πρόσθετο πρωτόκολλο στη συμφωνία 
σύνδεσης ΕΚ-Τουρκίας δεν έχει ακόμη τεθεί σε εφαρμογή από την Τουρκία, γεγονός το 
οποίο εξακολουθεί να επηρεάζει τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων· καλεί την 
κυβέρνηση να το εφαρμόσει πλήρως· 

36. σημειώνει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί από την Τουρκία στο κεφάλαιο "Ενέργεια" και 
προτρέπει το Συμβούλιο για μια ακόμη φορά να αρχίσει διαπραγματεύσεις για το εν λόγω 
κεφάλαιο χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση· καλεί την τουρκική κυβέρνηση να εντείνει τις 
προσπάθειές της στις διαπραγματεύσεις για την προσχώρηση στη Συνθήκη για την 
Ενεργειακή Κοινότητα· χαιρετίζει την κύρωση της Διακυβερνητικής Συμφωνίας για τον 
αγωγό φυσικού αερίου Nabucco· 

37. χαιρετίζει την ουσιαστική πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά την ολοκλήρωση των 
διαπραγματεύσεων για τη σύναψη συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας για την επανεισδοχή και 
καλεί την τουρκική κυβέρνηση να διασφαλίσει ότι, έως ότου τεθεί σε εφαρμογή η εν 
λόγω συμφωνία, εφαρμόζονται πλήρως οι υπάρχουσες διμερείς συμφωνίες· υπογραμμίζει 
τη σημασία της εντατικοποίησης της συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας στους 
τομείς της διαχείρισης της μετανάστευσης και των συνοριακών ελέγχων, δεδομένου 
επίσης του μεγάλου ποσοστού παράνομων μεταναστών που εισέρχονται στο έδαφος της 
ΕΕ μέσω της Τουρκίας· υποστηρίζει ότι, μόλις τεθεί σε εφαρμογή η συμφωνία για την 
επανεισδοχή, η Επιτροπή θα προετοιμάσει τις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη 
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συμφωνίας διευκόλυνσης των θεωρήσεων, πράγμα το οποίο θα απλουστεύσει ιδίως τους 
όρους εισόδου επιχειρηματιών και φοιτητών που ταξιδεύουν στην ΕΕ· 

38. σημειώνει την ολοένα και πιο ενεργό εξωτερική πολιτική της Τουρκίας η οποία 
αποσκοπεί στην ενίσχυση του ρόλου της ως περιφερειακού παράγοντα· παροτρύνει την 
Ύπατη Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο της Επιτροπής να λάβει πλήρως υπόψη αυτήν τη 
διάσταση και να δεσμευτεί με την Τουρκία για τον συντονισμό των στόχων και την 
σωστή αξιοποίηση των συμφερόντων της ΕΕ· ζητεί από την τουρκική κυβέρνηση να 
προβεί σε στενότερο συντονισμό της εξωτερικής πολιτικής της με αυτήν της ΕΕ· 

39. παροτρύνει την τουρκική κυβέρνηση να στηρίξει πλήρως τις προσπάθειες της διεθνούς 
κοινότητας για να αποτρέψει το Ιράν από την απόκτηση πυρηνικών όπλων και εκφράζει 
τη λύπη του διότι η Τουρκία καταψήφισε τη σχετική απόφαση του Συμβουλίου 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών· υποστηρίζει ότι η Τουρκία θα μπορούσε να συμβάλει 
στον εκδημοκρατισμό και στην ενίσχυση των δικαιωμάτων του ανθρώπου στο Ιράν, 
συντονίζοντας ταυτόχρονα τις προσπάθειές της με την ΕΕ· 

40. είναι πεπεισμένο ότι η Τουρκία πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην προώθηση 
του διαλόγου στην ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή και καλεί την Τουρκία να 
αναλάβει εκ νέου τον εποικοδομητικό διαμεσολαβητικό της ρόλο και ιδιαίτερα να 
συμβάλει στην ενίσχυση της Παλαιστινιακής Αρχής·

41. εκτιμά την εποικοδομητική δέσμευση της Τουρκίας να στηρίξει τις προσπάθειες των 
διατλαντικών εταίρων στο Αφγανιστάν και στα Βαλκάνια· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του 
διότι η στρατηγική συνεργασία ΝΑΤΟ-ΕΕ, πέρα από τις ρυθμίσεις που προβλέπονται στη 
συμφωνία «Βερολίνο Συν», δεν μπορεί να προχωρήσει λόγω των αντιρρήσεων της 
Τουρκίας· 

42. καλεί την τουρκική κυβέρνηση να υπογράψει και να υποβάλει προς κύρωση το 
καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, αυξάνοντας έτσι περαιτέρω τη 
συμβολή και τη δέσμευση της Τουρκίας στο παγκόσμιο πολυμερές σύστημα· 

43. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την 
Επιτροπή, το Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, τον Πρόεδρο του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, καθώς και στις κυβερνήσεις και
στα κοινοβούλια των κρατών μελών και στην κυβέρνηση και στο κοινοβούλιο της 
Τουρκικής Δημοκρατίας.


