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Euroopa Parlamendi resolutsioon Türgi 2010. aasta eduaruande kohta

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni 2010. aasta eduaruannet Türgi kohta (SEK(2010)1327);

– võttes arvesse oma 27. septembri 2006. aasta resolutsiooni Türgi edusammude kohta 
ühinemise suunas1, 24. oktoobri 2007. aasta resolutsiooni ELi ja Türgi vaheliste suhete 
kohta2, 21. mai 2008. aasta resolutsiooni Türgi 2007. aasta eduaruande kohta3, 12. märtsi 
2009. aasta resolutsiooni Türgi 2008. aasta eduaruande kohta4 ja 10. veebruari 2010. aasta 
resolutsiooni Türgi 2009. aasta eduaruande kohta5; 

– võttes arvesse Türgiga peetavate läbirääkimiste raamistikku, mis võeti vastu 3. oktoobril 
2005. aastal;

– võttes arvesse nõukogu 18. veebruari 2008. aasta otsust 2008/157/EÜ, millega sätestatakse 
Türgi Vabariigiga loodud ühinemispartnerluse põhimõtted, prioriteedid ja tingimused6

(„ühinemispartnerlus”), ning nõukogu eelmiseid, 2001., 2003. ja 2006. aasta otsuseid 
ühinemispartnerluse kohta;

– võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et ühinemisläbirääkimisi Türgiga alustati 3. oktoobril 2005. aastal pärast seda, 
kui nõukogu oli läbirääkimiste raamistiku heaks kiitnud, ning et nende läbirääkimiste 
alustamine on pikaajalise ja tähtajatu protsessi algus;

B. arvestades, et Türgi on kohustunud läbi viima reforme, arendama heanaaberlikke suhteid 
ning viima end järk-järgult vastavusse ELi nõuetega, ning arvestades, et neid pingutusi 
tuleks vaadelda Türgi võimalusena moderniseeruda;

C. arvestades, et kooskõlas Euroopa Ülemkogu 2006. aasta detsembri kohtumise järeldustega 
on täielik vastavus kõigile Kopenhaageni kriteeriumidele ja ELi integreerimisvõime 
endiselt ELiga kui ühistel väärtustel põhineva ühendusega liitumise alus;

D. arvestades, et komisjoni järelduse kohaselt on Türgi 2010. aastal jätkanud poliitilisi 
reforme, kuid dialoogi ja kompromissivalmiduse puudumine peamiste parteide vahel 
mõjutab negatiivselt põhiliste poliitiliste institutsioonide suhteid ja aeglustab tööd 

                                               
1 ELT C 306 E, 15.12.2006, lk 284.
2 ELT C 263 E, 16.10.2008, lk 452.
3 ELT C 297E, 19.11.2009, lk 57.
4 ELT C 87 E, 1.4.2010, lk 139.
5 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0025.
6 ELT L 51, 26.2.2008, lk 4.
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poliitiliste reformide vallas;

E. arvestades, et Türgi ei ole siiani, juba viiendat aastat järjest, rakendanud EÜ-Türgi 
assotsieerumislepingu ja selle lisaprotokolli sätteid,

1. toob positiivselt esile Türgi kodanike ja kodanikuühiskonna toetuse Türgi jätkuvale 
demokratiseerumisele ning nende aktiivse panuse avatud ja pluralistliku ühiskonna 
ülesehitamisesse; 

2. väljendab muret selle pärast, et püsib konfrontatsioon parteide vahel ning valitsus ja 
opositsioon ei ole valmis töötama põhiliste reformide läbiviimiseks vajaliku konsensuse 
saavutamiseks; nõuab tungivalt, et valitsus edendaks poliitilist pluralismi riiklikes 
institutsioonides, kaasates opositsiooni, et jagada vastutust riigi ja ühiskonna 
moderniseerimise ja demokratiseerimise eest; kutsub kõiki opositsioonijõude üles 
konstruktiivselt osalema reformiprotsessis; 

3. juhib tähelepanu, kui tähtis on kontrolli ja tasakaalustatuse süsteem moodsa demokraatliku 
riigi juhtimises, see peab põhinema võimude lahususe ning täidesaatva, seadusandliku ja 
kohtuvõimu tasakaalustatuse põhimõttel, inimõiguste ja vabaduste, eriti 
ajakirjandusvabaduse järgimisel ning poliitilisel kultuuril, mis tõeliselt kajastab 
demokraatliku ühiskonna pluralismi; 

4. rõhutab Türgi Suure Rahvuskogu rolli institutsioonina, kes peaks otsustavalt kaasa aitama 
kontrolli ja tasakaalustatuse süsteemi tugevdamisele ning aktiivselt ja konstruktiivselt 
toetama parteiülese lähenemise alusel moderniseerumist edendavaid reforme, tagades 
samas valitsuse poliitika demokraatliku kontrolli; 

5. väljendab heameelt põhiseadusmuudatuste vastuvõtmise üle ning nõuab tungivalt nende 
nõuetekohast rakendamist Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni 
standardeid täielikult järgides; rõhutab siiski, et hädasti on vaja üldist põhiseadusreformi, 
mis muudaks Türgi täieõiguslikuks pluralistlikuks demokraatiaks, kus inimõiguste ja 
põhivabaduste kaitse on kesksel kohal; väljendab heameelt, et nii valitsus kui ka 
opositsioon on avaldanud valmisolekut sellise reformi läbiviimiseks, ning kutsub valitsust 
üles tagama, et kõik parteid ja kodanikuühiskond kaasataks tihedalt kogu 
põhiseadusprotsessi; 

6. kiidab heaks valitsuse sümboolsed žestid ja hea tahte väljendused sellistes valdkondades 
nagu usuvabadus ning vähemuste ja kultuuriliste õiguste kaitse; rõhutab siiski, et vaja on 
süstemaatilisi parandusi; eelkõige innustab valitsust andma uue tõuke demokraatlikule 
avanemisele ning kutsub opositsiooni üles konstruktiivselt toetama seda protsessi ja selles 
osalema; 

Kopenhaageni kriteeriumide täitmine

7. väljendab muret ajakirjandusvabaduse halvenemise ja suureneva enesetsensuuri pärast 
Türgi meedias; rõhutab, et sõltumatu ajakirjandus on ülitähtis demokraatlikus ühiskonnas, 
ning juhib sellega seoses tähelepanu kohtusüsteemi olulisele rollile kaitsta ja parandada 
ajakirjandusvabadust, mis tagab avaliku vaba arutelu ning aitab kaasa kontrolli ja 
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tasakaalustatuse süsteemi nõuetekohasele toimimisele; tuletab meelde vajadust võtta vastu 
uus meediaseadus, mis muu hulgas käsitleks ka sõltumatuse, omandi ja haldusjärelevalve 
küsimusi; 

8. peab kahetsusväärseks, et mõningad seadused piiravad endiselt sõnavabadust; kordab oma 
varasemaid üleskutseid valitsusele viia lõpule sõnavabaduse õigusliku raamistiku 
läbivaatamine ning viia see viivitamata kooskõlla Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste 
kaitse konventsiooniga ning Euroopa Inimõiguste Kohtu pretsedendiõigusega; peab 
kahetsusväärseks veebilehtede põhjendamatut korduvat sulgemist ja palub valitsusel ette 
valmistada muudatusettepanekud interneti seadusele (nr 5651), tagamaks, et sellega enam 
ei piirataks sõnavabadust ega kitsendataks kodanike õigust teabe kättesaadavusele;

9. tunnustab edusamme kohtusüsteemi reformimisel ja kinnitab oma seisukohta, et 
kohtusüsteemi sõltumatus ja erapooletus kuuluvad põhitegurite hulka, mis tagavad 
pluralistliku demokraatliku ühiskonna toimimise; palub, et valitsus rakendaks selles 
valdkonnas vastuvõetud põhiseadusmuudatused, järgides täielikult täidesaatva ja 
kohtuvõimu lahusust ning Euroopa standardeid; 

10. väljendab heameelt, et vastuvõetud põhiseadusmuudatuste alusel saab lõpuks luua 
ombudsmani institutsiooni, ning nõuab tungivalt, et valitsus valmistaks ette ja parlament 
võtaks vastu asjakohase seaduse, mille kohaselt saaks demokraatliku menetluse alusel läbi 
viia ametisse määramise ja täita selle uue ametikoha igati lugupeetud isikuga; 

11. tunnustab edusamme, mida on tehtud tsiviilvalitsuse ja sõjaväe suhete valdkonnas, ning 
nõuab parlamendilt aktiivsust, et tagada parlamendi järelevalve julgeolekujõudude üle, 
sealhulgas kaitse-eelarve täielik järelevalve; 

12. rõhutab, et väidetava riigipöörde plaanide (nagu ERGENEKON) uurimine peab olema 
tõestuseks Türgi demokraatlike institutsioonide tugevuse ning nõuetekohase ja läbipaistva 
toimimise kohta; väljendab muret liiga pika eelvangistuse pärast ning rõhutab tõhusate 
õiguslike tagatiste vajadust kõigi kahlusaluste jaoks;

13. peab kahetsusväärseks, et äsjane põhiseadusreform ei sisaldanud muudatusi parteide 
tegevuse lõpetamise kohta, ning nõuab tungivalt, et valitsus viiks asjakohased seadused 
kooskõlla Euroopa standarditega, seejuures juhib tähelepanu eeskätt Veneetsia komisjoni 
vastavale arvamusele; 

14. kordab oma varasemates resolutsioonides väljendatud nõuet, et valimissüsteemi tuleb 
reformida, alandades kümne protsendi künnist, millega suurendataks parteide pluralismi ja 
kajastataks paremini Türgi ühiskonna mitmekesisust; palub valitsusel selle küsimusega 
eelisjärjekorras tegelda, et teostada reform enne 2011. aasta parlamendivalimisi, soovitab 
parteidel tugevdada parteisisest demokraatiat ning suurendada valitud parlamendiliikmete 
aruandekohustust oma valijaskonna ees;

15. peab kahetsusväärseks, et piiratud ei ole parlamendiliikmete puutumatust korruptsiooniga 
seotud õigusrikkumiste korral, samal ajal teeb muret rahumeelse arvamusavalduse piisava 
kaitse tagamine parlamendis; kutsub seepärast valitsust ja parlamenti üles leppima kokku 
parlamentaarse puutumatuse süsteemi reformis;
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16. võtab teadmiseks Türgi praeguse eesistumise Euroopa Nõukogu ministrite komitees ning 
ergutab Türgit väljendama oma austust Euroopa Nõukogu väärtuste vastu 
rahvusvähemuste kaitse raamkonventsiooni allkirjastamise ja Euroopa inimõiguste ja 
põhivabaduste kaitse konventsiooni kõigi lisaprotokollide ratifitseerimisega; 

17. on pettunud, et ÜRO piinamisvastase konventsiooni fakultatiivse protokolli 
ratifitseerimine on seiskunud alates 2005. aastast, ning nõuab tungivalt, et parlament 
ratifitseeriks selle viivitamata; 

18. toetab valitsuse käimasolevat dialoogi usukogukondadega, sealhulgas aleviitide ja 
kristlastega, ent on pettunud, et mingit edasiminekut ei ole toimunud seoses nende 
kogukondade tegevuse õigusliku raamistikuga, eriti mis puudutab juriidilise isiku staatuse 
saamist, pühakodade avamist ja pidamist, vaimulike koolitust ja kinnisvara probleeme, 
mis ei ole lahendatavad sihtasutuste seaduse alusel; 

19. kutsub seepärast valitsust üles süstemaatiliselt ja viivitamata tegelema nende küsimustega 
ning muutma sel eesmärgil õigusakte ja tagama nende nõuetekohase rakendamise kõigil 
valitsustasanditel, sealhulgas kohalikes omavalitsustes; juhib sellega seoses tähelepanu ka 
Veneetsia komisjoni 2010. aasta kevadel vastu võetud soovitustele, mis käsitlevad 
usukogukondade juriidilise isiku staatust ja õigeusu patriarhi kiriklikku tiitlit 
„oikumeeniline patriarh”; loodab, et valitsuse teadaannetele kreeka õigeusu Halki 
seminari taasavamise kohta järgnevad varsti ka konkreetsed sammud; 

20. mõistab teravalt hukka PKK ja muude terrorirühmituste jätkuvad vägivallateod Türgi 
pinnal; innustab Türgit terrorismivastases võitluses tihendama koostööd ELiga, eeskätt 
selle valdkonna koordinaatori ja Europoli vahel, aga ka ELi liikmesriikidega; 

21. kutsub valitsust üles aktiviseerima oma pingutusi demokraatliku avanemise protsessis, et 
kõikehõlmavalt käsitleda kurdi küsimust, selleks tuleks tagada, et ühtselt tõlgendataks 
seadusi, mis lubavad kasutada kurdi keelt poliitilises ja avalikus elus ning hariduses, 
muuta terrorismivastaseid õigusakte, et vältida kuritarvitamist või liiga laia tõlgendamist, 
tegelda tulemuslikult nende isikute probleemidega, kes on oma kodupaigast ümber 
asustatud, sealhulgas ka kaua kestnud konfliktide tõttu, ning parandada sotsiaal-
majanduslikku olukorda riigi kaguosas; 

22. mainib tunnustavalt, et põhiseadusliku paketiga on tugevdatud õiguslikku raamistikku, 
mis tagab naiste õigused ja soolise võrdõiguslikkuse; nõuab tungivalt, et valitsus, 
äriringkonnad ja kodanikuühiskond võtaksid ulatuslikke meetmeid, et võidelda naiste 
vaesusega, suurendada naiste sotsiaalset kaasatust ja osalust tööturul, näiteks aktiivselt 
toetades tütarlaste juurdepääsu keskharidusele või pakkudes lastehoiu võimalusi; toetab 
lisaks sellele kvoodisüsteemi kehtestamist, et tagada naiste märkimisväärne esindatus 
ettevõtluse, avaliku sektori ja valitsemise kõigil tasanditel; kutsub eeskätt parteisid üles 
kasutama eelolevatel valimistel võimalust, et suurendada naiste aktiivset osalust poliitikas; 

23. mõistab teravalt hukka aumõrvade sagenemise ning nõuab tungivalt, et valitsus tugevdaks 
oma ennetusmeetmeid kõigil tasanditel, eelkõige kohustaks omavalitsusi pakkuma 
ohustatud naistele piisavalt kohti turvakodudes ning jälgiks selle nõude täielikku täitmist, 
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samuti looks süsteemi, et toetada naisi pärast turvakodust lahkumist; nõuab tungivalt, et 
kohtunikud tagaksid naistevastase vägivalla järjekindla karistamise; 

24. on seisukohal, et Türgi peaks vastu võtma seaduse, mis näeb ette vabal valikul põhineva 
tsiviil- või sotsiaalteenistuse sõjaväeteenistuse alternatiivina; kutsub valitsust üles tagama, 
et täielikult järgitaks Euroopa Inimõiguste Kohtu otsust kohtuasjas Ülke v. Türgi; 

Sotsiaalse ühtekuuluvuse ja heaolu suurendamine

25. toob positiivselt esile Türgi majanduse vastupidavuse ülemaailmses majanduskriisis; 
rõhutab, et majanduse elavnemine pakub ainulaadse võimaluse suurendada tööturul 
osalemist ja tööhõivemäära, mis on endiselt väga madal, ulatudes vaevu 50%ni, ning 
käivitada järkjärgulise sotsiaalse kaasamise protsessi; juhib tähelepanu valitsuse ja 
sotsiaalpartnerite ühisele vastutusele ning julgustab neid süvendama koostööd, et 
tugevdada sotsiaalse orientatsiooniga turumajanduse aluseid;

26. märgib, et ELi ja Türgi majandus on vastastikku seotud, ning juhib tähelepanu 
potentsiaalile suurendada jõukust nii ELis kui ka Türgis, sest Türgi on üha rohkem 
integreeritud ELi turule; 

27. võtab teadmiseks parandused, mis põhiseadusmuudatustega viidi sisse sotsiaalse dialoogi 
vallas, rõhutab siiski, et ka siin on kõige tähtsam nende muudatuste nõuetekohane 
ülevõtmine õiguslikku raamistikku, mis vajab veel kooskõlla viimist ILO standarditega; 
ergutab majandus- ja sotsiaalnõukogu kõiki osapooli aktiivsemalt tegutsema ning 
tõhustama koostööd selle eesmärgi saavutamiseks; 

28. kordab, et vaja on tugevdada ühtekuuluvust Türgi piirkondade, aga ka maa- ja 
linnapiirkondade vahel; juhib sellega seoses tähelepanu hariduse erilisele rollile ja 
vajadusele tegelda püsivate suurte piirkondlike erinevustega hariduse kvaliteedis ja 
õppurite arvus; 

29. nõuab, et valitsus kaaluks igati säästvuse aspekti ja keskkonnamõjusid seoses oma 
kavadega rajada uus vee- ja energiainfrastruktuur Kagu-Anatoolia projekti raames, mis 
võib hävitada keskkonna ja ainulaadse maastiku mitmes piirkonnas; rõhutab eelkõige, et 
seaduse eelnõu looduskaitse ja bioloogilise mitmekesisuse kohta on vaja muuta nii, et see 
täielikult järgiks Euroopa norme ning paneks vastutuse looduskaitse vallas selgelt 
täitevvõimule; 

Heanaaberlike suhete arendamine

30. kutsub Türgi valitsust üles aktiivselt toetama käimasolevaid läbirääkimisi ning aitama 
konkreetsete kokkulepetega kaasa Küprose küsimuse terviklikule lahendusele ning looma 
läbirääkimisteks sobiva õhkkonna, alustades kohe oma vägede väljaviimist Küproselt; 
nõuab tungivalt, et ÜRO peasekretäri nõuet järgides teeksid Küprose kaks kogukonda 
intensiivselt tööd läbirääkimistel juba saavutatud edu kasutamiseks selleks, et leida 
kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu asjakohaste resolutsioonidega ja ELi
aluspõhimõtetega püsiv lahendus, mis oleks kasulik Küprose elanikele, ELile ja Türgile;
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31. ergutab Türgit intensiivistama oma toetust komisjonile, kes tegeleb Küprosel kadunud 
isikutega, eelkõige lihtsustama juurdepääsu militaartsoonidele saare põhjaosas; 

32. nõuab tungivalt, et Türgi ratifitseeriks protokollid Armeeniaga, avaks piiri selle 
naaberriigiga ning kasutaks ühe võtmejõuna Kaukaasias oma piirkondlikku mõjuvõimu, et 
tugevdada usaldust suurendavaid meetmeid ja aidata kaasa Mägi-Karabahhi külmutatud 
konfliktile lahenduse leidmisel; 

33. võtab teadmiseks Türgi ja Kreeka intensiivistatud pingutused, et parandada oma 
kahepoolseid suhteid; peab siiski kahetsusväärseks, et Türgi Suure Rahvuskogu 
kuulutatud casus belli ähvardust Kreeka vastu ei ole siiani tühistatud; 

34. märgib tunnustavalt Türgi ja Iraagi suhete süvendamist, kuhu on kaasatud ka Kurdistani 
piirkondlik valitsus Iraagis, ning juhib tähelepanu Türgi panusele Iraagi stabiliseerimisel; 

ELi–Türgi koostöö süvendamine

35. taunib asjaolu, et Türgi ei ole siiani rakendanud EÜ-Türgi assotsieerumislepingu 
lisaprotokolli, mis jätkuvalt mõjutab läbirääkimiste protsessi; kutsub valitsust üles seda 
täies mahus rakendama; 

36. võtab teadmiseks edusammud, mida Türgi on saavutanud energeetikapeatükis, ning nõuab 
taas kord, et nõukogu alustaks viivitamata läbirääkimisi selle peatüki üle; kutsub Türgi 
valitsust üles suurendama oma pingutusi läbirääkimistel energiaühenduse 
asutamislepinguga ühinemiseks; tervitab Nabucco gaasijuhtme valitsustevahelise 
kokkuleppe ratifitseerimist; 

37. väljendab heameelt sisulise edasimineku üle läbirääkimistel, et võtta vastu ELi-Türgi 
tagasivõtuleping, ning kutsub Türgi valitsust üles tagama, et kuni selle lepingu 
jõustumiseni rakendataks täiel määral kehtivaid kahepoolseid lepinguid; rõhutab, et 
oluline on tõhustada ELi ja Türgi koostööd rände juhtimisel ja piiride kontrollimisel, 
arvestades Türgi kaudu ELi territooriumile sisenevate ebaseaduslike sisserändajate suurt 
osakaalu; on seisukohal, et kui tagasivõtuleping jõustub, peaks komisjon valmistuma 
läbirääkimisteks viisalihtsustuslepingu üle, mis hõlbustaks eelkõige äriinimeste ja 
üliõpilaste sissesõidu tingimusi ELi reisimisel; 

38. märgib ära Türgi järjest aktiivsema välispoliitika, mille eesmärk on tugevdada oma rolli 
piirkondliku toimijana; kutsub komisjoni asepresidenti ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrget esindajat üles seda mõõdet igati arvestama ning tegema Türgiga 
koostööd eesmärkide kooskõlastamisel ja ELi huvide vajalikul väärtustamisel; kutsub 
Türgi valitsust üles oma välispoliitikat ELiga rohkem kooskõlastama; 

39. nõuab Türgi valitsuselt täielikku toetust rahvusvahelise üldsuse pingutustele, et takistada 
Iraani tuumarelva soetamast, ning taunib seda, et Türgi hääletas ÜRO Julgeolekunõukogu
asjakohase resolutsiooni vastu; on seisukohal, et Türgi saaks k a a s a  aidata 
demokratiseerumisele ja inimõiguste tugevdamisele Iraanis, kooskõlastades samas oma 
jõupingutusi ELiga; 
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40. on veendunud, et Türgi peaks täitma olulist rolli dialoogi edendamisel Lähis-Ida 
rahuprotsessis, ning kutsub Türgit üles asuma taas konstruktiivse vahendaja kohale ja 
aitama eeskätt kaasa Palestiina omavalitsuse tugevdamisele;

41. tunnustab Türgi konstruktiivset tegutsemist Atlandi-üleste partnerite toetamisel 
Afganistanis ja Balkanil; peab siiski kahetsusväärseks, et NATO ja ELi strateegiline 
koostöö, mis väljuks Berlin Plus-lepingute raamidest, on tõkestatud Türgi vastuseisu tõttu; 

42. kutsub Türgi valitsust üles allkirjastama Rahvusvahelise Kriminaalkohtu statuuti ja 
esitama selle ratifitseerimiseks, see suurendaks veelgi Türgi panust ja osalust globaalses 
mitmepoolses süsteemis; 

43. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
Euroopa Nõukogu peasekretärile, Euroopa Inimõiguste Kohtu presidendile, liikmesriikide 
valitsustele ja parlamentidele ning Türgi Vabariigi valitsusele ja parlamendile.


