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Euroopan parlamentin päätöslauselma Turkkia koskevasta vuoden 2010 
edistymiskertomuksesta

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission antaman Turkin edistymiskertomuksen 2010 
(SEC(2010)1327),

– ottaa huomioon 27. syyskuuta 2006 Turkin liittymisvalmistelujen edistymisestä1, 
24. lokakuuta 2007 EU:n ja Turkin välisistä suhteista2, 21. toukokuuta 2008 Turkkia 
koskevasta vuoden 2007 edistymiskertomuksesta3, 12. maaliskuuta 2009 Turkkia 
koskevasta vuoden 2008 edistymiskertomuksesta4 ja 10. helmikuuta 2010 Turkkia 
koskevasta vuoden 2009 edistymiskertomuksesta5 antamansa aiemmat päätöslauselmat, 

– ottaa huomioon 3. lokakuuta 2005 hyväksytyn Turkin neuvottelukehyksen,

– ottaa huomioon neuvoston 18. helmikuuta 2008 tekemän päätöksen 2008/157/EY Turkin 
tasavallan liittymiskumppanuuden periaatteista, ensisijaisista tavoitteista ja ehdoista6

(liittymiskumppanuus) sekä neuvoston aiemmat, vuosina 2001, 2003 ja 2006 tekemät 
liittymiskumppanuutta koskevat päätökset,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että liittymisneuvottelut Turkin kanssa aloitettiin 3. lokakuuta 2005 
neuvoston hyväksyttyä neuvottelukehyksen ja että liittymisneuvottelujen aloittaminen on 
pitkällisen ja takarajattoman prosessin lähtökohta,

B. ottaa huomioon, että Turkki on sitoutunut uudistuksiin, hyviin naapuruussuhteisiin ja 
asteittaiseen EU:n lainsäädäntöön mukautumiseen ja että nämä toimet pitäisi nähdä Turkin 
mahdollisuutena nykyaikaistua,

C. ottaa huomioon, että Kööpenhaminan kriteerien täyttyminen kokonaisuudessaan ja EU:n 
integraatiokyvyn ylläpitäminen joulukuun 2006 Eurooppa-neuvoston päätelmien 
mukaisesti ovat edelleen Euroopan unioniin liittymisen perusta ja että EU on yhteisiin 
arvoihin perustuva yhteisö,

D. ottaa huomioon komission päätelmän, jonka mukaan Turkki on vuonna 2010 jatkanut 
poliittisten uudistusten toteuttamista, mutta toteaa, että tärkeimpien poliittisten puolueiden 

                                               
1 EUVL C 306 E, 15.12.2006, s. 284.
2 EUVL C 263 E, 16.10.2008, s. 452.
3 EUVL C 279 E, 19.11.2009, s. 57.
4 EUVL C 87 E, 1.4.2010, s. 139.
5 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0025.
6 EUVL L 51, 26.2.2008, s. 4.
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vuoropuhelun puute ja kompromissihaluttomuus vaikuttavat kielteisesti merkittävimpien 
poliittisten instituutioiden välisiin suhteisiin ja hidastavat poliittisia uudistustoimia,

E. ottaa huomioon, että Turkki ei ole vieläkään, viitenä perättäisenä vuotena, pannut 
täytäntöön EY–Turkki-assosiaatiosopimuksen ja sen lisäpöytäkirjan määräyksiä,

1. antaa tunnustusta Turkin kansalaisille ja kansalaisyhteiskunnalle niiden antamasta tuesta 
Turkin demokratisoitumiskehitykselle ja niiden sitoutumisesta avoimeen ja moniarvoiseen 
yhteiskuntaan;  

2. on huolissaan poliittisten puolueiden parhaillaan käynnissä olevista keskinäisistä kiistoista 
ja siitä, että hallituksella ja oppositiolla ei ole valmiuksia sopia tärkeimmistä 
uudistuksista; kehottaa hallitusta lisäämään valtion laitosten poliittista moniarvoisuutta 
jakamalla valtion ja yhteiskunnan nykyaikaistamisen ja demokratisoimisen vastuuta 
oppositiolle; kehottaa kaikkia oppositiovoimia osallistumaan rakentavasti uudistusten 
toteuttamiseen; 

3. tähdentää sellaisen keskinäisen valvontajärjestelmän ratkaisevaa merkitystä nykyaikaisen 
demokraattisen valtion hallinnassa, jonka on perustuttava vallanjaon periaatteeseen ja 
toimeenpano-, lainsäädäntö- ja tuomiovallan tasapainoon, ihmisoikeuksiin ja 
perusvapauksiin ja erityisesti tiedotusvälineiden vapauteen ja poliittiseen kulttuuriin, joka 
todella ilmentää demokraattisen yhteiskunnan moniarvoisuutta;  

4. korostaa Turkin kansalliskokouksen roolia instituutiona, jonka tulisi ratkaisevasti 
myötävaikuttaa keskinäisen valvontajärjestelmän vahvistamiseen ja tukea aktiivisesti ja 
rakentavasti puolueiden välisen sitoumuksen perusteella nykyaikaistamisuudistuksia siten, 
että samalla varmistetaan hallituksen toimintalinjojen demokraattinen valvonta;  

5. suhtautuu myönteisesti perustuslain muutoksiin ja kehottaa panemaan ne asianmukaisesti 
täytäntöön noudattaen kaikilta osin Euroopan ihmisoikeussopimusta; korostaa kuitenkin 
pakottavaa tarvetta perustuslain kokonaisuudistukseen, jonka seurauksena Turkista tulee 
kokonaisvaltainen moniarvoinen yhteiskunta, jonka ytimenä ovat ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien puolustaminen; suhtautuu myönteisesti hallituksen ja opposition 
ilmoittamaan valmiuteen ryhtyä tällaiseen uudistukseen ja kehottaa hallitusta 
varmistamaan, että kaikki poliittiset puolueet ja kansalaisyhteiskunta osallistuvat tiiviisti 
perustuslakiprosessiin sen alusta loppuun asti;  

6. suhtautuu myönteisesti hallituksen symbolisiin ja hyvän tahdon eleisiin 
uskonnonvapauden sekä vähemmistöjen ja kulttuuristen oikeuksien suojelun alalla; 
korostaa kuitenkin, että tarvitaan järjestelmällisiä parannuksia; kehottaa hallitusta 
antamaan erityisesti uutta pontta demokraattiselle avautumiselle ja kehottaa oppositiota 
tukemaan rakentavasti tätä prosessia ja sitoutumaan siihen; 

Kööpenhaminan kriteerien täyttäminen

7. on huolissaan lehdistönvapauden heikkenemisestä ja Turkin tiedotusvälineiden 
lisääntyvästä itsesensuurista; korostaa, että riippumattomalla lehdistöllä on ratkaisevan 
tärkeä tehtävä demokraattisessa yhteiskunnassa, ja painottaa tässä yhteydessä 
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oikeuslaitoksen roolia, sillä sen tehtävänä on lisätä ja suojella lehdistönvapautta siten, että 
se takaa julkisen tilan vapaalle keskustelulle, sekä myötävaikuttaa keskinäisen 
valvontajärjestelmän asianmukaiseen toimintaan; muistuttaa tarpeesta hyväksyä uusi 
viestintälaki, jossa puututaan muun muassa riippumattomuutta, omistajuutta ja 
hallinnollista valvontaa koskeviin seikkoihin;  

8. pitää valitettavana, että ilmaisuvapautta rajoitetaan edelleen monilla laeilla; toistaa 
hallitukselle osoittamansa aikaisemmat kehotukset saattaa loppuun ilmaisunvapauden 
tarkistamisen oikeudellinen kehys ja yhdenmukaistaa se viipymättä Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön 
kanssa; pitää valitettavana verkkosivujen kohtuuttoman yleistä sulkemista ja kehottaa 
hallitusta tarkistamaan internetiä koskevaa lakia (N:o 5651), jotta voidaan varmistaa, ettei 
sillä enää rajoiteta ilmaisunvapautta ja kansalaisten oikeutta saada käyttöönsä tietoja; 

9. arvostaa oikeuslaitoksen uudistamisessa saavutettua edistystä ja toistaa näkemyksensä, 
jonka mukaan oikeudellinen riippumattomuus ja puolueettomuus ovat ensiarvoisen 
tärkeitä moniarvoisen demokratian toiminnan kannalta; pyytää hallitusta panemaan 
täytäntöön tämän alan osalta hyväksytyt perustuslain muutokset siten, että se noudattaa 
kaikilta osin toimeenpanoa ja lainsäädäntöä koskevaa vallanjakoa ja EU:n standardeja;  

10. pitää myönteisenä sitä, että hyväksytyt perustuslain muutokset tarjoavat vihdoinkin 
perustan oikeusasiamieslaitoksen perustamiselle, ja kehottaa hallitusta valmistelemaan ja 
parlamenttia hyväksymään asiaa koskevan lain, jolla mahdollistetaan demokraattiseen 
menettelyyn perustuva nimitys, jonka seurauksena uuteen virkaan astuva henkilö saa 
osakseen laajaa kunnioitusta; 

11. antaa tunnustusta sotilas- ja siviiliviranomaisten suhteiden paranemisesta ja kehottaa 
parlamenttia ryhtymään aktiivisiin toimiin, joilla varmistetaan turvallisuusjoukkojen 
parlamentaarinen valvonta sekä puolustusbudjetin täydellinen valvonta; 

12. korostaa, että väitettyjä vallankaappaussuunnitelmia koskevien tapausten, kuten 
Ergenekon-rikollisverkoston tapaus, tutkinnalla on osoitettava Turkin demokraattisten 
instituutioiden vahvuus sekä asianmukainen ja avoin toiminta; on huolissaan 
oikeudenkäyntiä edeltävistä liian pitkistä pidätysajoista ja korostaa, että kaikille epäillyille 
on taattava tehokkaat oikeudelliset takeet;

13. pitää valitettavana, ettei äskettäisen perustuslakiuudistuksen yhteydessä tehty puolueiden 
kieltämistä koskevia muutoksia, ja kehottaa hallitusta saattamaan asiaa koskevan 
lainsäädännön eurooppalaisten standardien mukaiseksi painottaen erityisesti Venetsian 
komission asiaa koskevaa näkemystä; 

14. toistaa aikaisemmissa päätöslauselmissaan esittämänsä kehotukset uudistaa 
vaalijärjestelmää alentamalla kymmenen prosentin vaalikynnystä, mikä vahvistaa 
puolueiden moniarvoisuutta ja ilmentää siten paremmin turkkilaisen yhteiskunnan 
moniarvoisuutta; pyytää komissiota käsittelemään tätä asiaa ensisijaisena, jotta uudistus 
voidaan panna täytäntöön ennen vuoden 2011 parlamenttivaaleja; kehottaa poliittisia 
puolueita lujittamaan puolueiden sisäistä demokratiaa ja vahvistamaan valittujen jäsenten 
vastuuta vaalipiireistään;
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15. pitää valitettavana, että parlamentin jäsenten immuniteetin rajoittamisessa ei ole 
saavutettu edistystä korruptiorikosten osalta, ja toteaa, että samanaikaisesti huolta 
aiheuttaa se, onko väkivallattomalle mielipiteenilmaisulle taattu riittävä suoja 
parlamentissa; kehottaa sen vuoksi hallitusta ja parlamenttia sopimaan parlamentaarisen 
immuniteettijärjestelmän tarkoituksenmukaisesta uudistamisesta;

16. panee merkille, että Turkki on parhaillaan Euroopan neuvoston ministerikomitean 
puheenjohtaja, ja kannustaa Turkkia pohtimaan sitoutuneisuuttaan Euroopan neuvoston 
arvoihin sekä allekirjoittamaan ja ratifioimaan kansallisten vähemmistöjen suojelua 
koskevan puiteyleissopimuksen ja ratifioimaan myös Euroopan ihmisoikeussopimuksen 
lisäpöytäkirjat;  

17. on pettynyt siihen, että YK:n kidutuksen vastaisen yleissopimuksen ratifiointia ei ole saatu 
päätökseen, vaikka se on ollut vireillä vuodesta 2005 alkaen, ja kehottaa parlamenttia 
ratifioimaan sen mahdollisimman pikaisesti;  

18. tukee hallituksen ja uskonnollisten yhteisöjen parhaillaan käynnissä olevaa vuoropuhelua, 
johon osallistuvat myös aleviitit ja kristilliset yhteisöt, mutta on silti pettynyt sen vuoksi,
ettei edistystä ole saavutettu näiden yhteisöjen toiminnan oikeudellisen kehyksen osalta 
varsinkaan kysymyksissä, jotka koskevat niiden mahdollisuuksia saada 
oikeushenkilöllisyys, perustaa ja ylläpitää uskonnonharjoittamispaikkoja, kouluttaa 
henkilöstöä ja ratkaista omaisuuteen liittyviä ongelmia, joita ei ole saatu ratkaistua 
säätiölailla; 

19. pyytää sen vuoksi, että hallitus ryhtyisi käsittelemään näitä asioita mahdollisimman 
pikaisesti tarkistamalla lainsäädäntöä ja varmistamalla, että lainsäädäntöä sovelletaan 
asianmukaisesti hallinnon kaikilla tasoilla, myös kunnissa; viittaa tässä yhteydessä myös 
Venetsian komission keväällä 2010 antamiin suosituksiin, jotka koskivat uskonnollisten 
yhteisöjen oikeushenkilöllisyyttä ja kreikkalaisortodoksisen patriarkan kirkollista 
arvonimeä "ekumeeninen"; toistaa odottavansa, että kreikkalaisortodoksisen Halkin 
seminaarin uudelleenavaamista koskevista hallituksen ilmoituksista seuraa pian 
konkreettisia toimia; 

20. tuomitsee jyrkästi PKK:n ja muiden terroristiryhmien Turkin maaperällä harjoittaman 
jatkuvan väkivallan; kannustaa Turkkia lisäämään yhteistyötään EU:n ja etenkin sen 
terrorismin torjunnan koordinaattorin ja Europolin kanssa sekä terrorismin torjuntaa 
koskevaa yhteistyötään EU:n jäsenvaltioiden kanssa; 

21. kehottaa hallitusta elvyttämään demokraattiseen avautumiseen liittyviä toimiaan, joiden 
avulla kurdikysymystä voidaan käsitellä kattavasti erityisesti siten, että varmistetaan 
sellaisten lakien johdonmukainen tulkinta, joilla sallitaan kurdin kielen käyttö poliittisessa 
ja julkisessa elämässä ja koulutuksessa, tarkistetaan terrorisminvastaista lainsäädäntöä, 
jotta vältetään väärinkäyttö tai liian väljä tulkinta, ratkaistaan tehokkaasti muun muassa 
pitkään jatkuneen konfliktin vuoksi kotiseuduiltaan muualle siirrettyjen henkilöiden 
ongelmat ja parannetaan edelleen maan kaakkoisosan sosiaalis-taloudellista tilannetta; 



PE452.547v01-00 6/8 RE\836881FI.doc

FI

22. suhtautuu myönteisesti oikeudelliseen kehykseen, jonka avulla naisten oikeudet ja 
sukupuolten tasa-arvo toteutuvat perustuslakipaketin avulla, kehottaa hallitusta, 
yritysmaailmaa ja kansalaisyhteiskuntaa ryhtymään kattaviin toimenpiteisiin, joiden 
avulla torjutaan naisten köyhyyttä, lisätään naisten sosiaalista osallisuutta ja osallistumista 
työmarkkinoille tukemalla esimerkiksi tyttöjen mahdollisuuksia päästä keskiasteen 
koulutukseen ja tarjoamalla lastenhoitopalveluja; kannustaa lisäksi ottamaan käyttöön 
kiintiöjärjestelmän, jonka avulla varmistetaan naisten tarkoituksenmukainen edustus 
liiketoiminnan, julkisen sektorin ja hallinnon kaikilla tasoilla; kehottaa etenkin poliittisia 
puolueita käyttämään tulevien vaalien tarjoamaa mahdollisuutta vahvistaakseen naisten 
aktiivista osallistumista politiikkaan;  

23. pitää erittäin valitettavana kunniamurhien lisääntymistä ja kehottaa hallitusta tehostamaan 
ehkäisytoimiaan kaikilla tasoilla etenkin velvoittamalla kuntia tarjoamaan vaarassa 
oleville naisille riittävästi suojia, valvomalla tehokkaasti, että tätä velvollisuutta 
noudatetaan kaikilta osin ja ottamalla käyttöön seurantajärjestelmän, jonka avulla naisten 
tukemista jatketaan suojasta poistumisen jälkeen; kehottaa oikeuslaitosta varmistamaan, 
että naisiin kohdistuvasta väkivallasta rangaistaan johdonmukaisesti;  

24. katsoo, että Turkin olisi hyväksyttävä lainsäädäntöä, jolla siviili- tai sosiaalipalvelus 
otettaisiin käyttöön vaihtoehtona asepalvelukselle vapaaseen valintaan perustuen; kehottaa 
komissiota varmistamaan, että asiassa Ülke vastaan Turkki noudatetaan kaikilta osin 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen antamaa tuomiota; 

Sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja vaurauden lisääminen

25. antaa tunnustusta Turkin talouden hyvälle valmiudelle selviytyä maailmanlaajuisesta 
talouskriisistä; painottaa, että tämä taloudellinen elvyttäminen on ainutlaatuinen tilaisuus 
lisätä työvoimaosuutta ja työllisyysastetta, jotka ovat edelleen hyvin matalia, ainoastaan 
noin 50 prosenttiin yltäviä, ja käynnistää sosiaalista osallisuutta asteittain lisääviä toimia; 
korostaa hallituksen ja työmarkkinaosapuolten yhteistä vastuuta ja kannustaa niitä 
lisäämään yhteistyötä, jonka avulla ne voivat vahvistaa yhteisötalouteen suuntautuneen 
markkinatalouden kiinnikkeitä; 

26. panee merkille EU:n ja Turkin talouksien keskinäisen riippuvuuden ja viittaa siihen 
sisältyviin mahdollisuuksiin lisätä vaurautta sekä Turkissa että EU:ssa, kun Turkin 
integroituminen EU:n markkinoille etenee; 

27. panee merkille perustuslain muutoksista seuranneet parannukset sosiaalisen vuoropuhelun 
alalla; korostaa kuitenkin, että tässäkin asiassa olennaista on asianmukainen siirtäminen 
oikeudelliseen kehykseen, joka on yhdenmukaistettava vielä ILO:n normien kanssa; 
kannustaa kaikkia talous- ja sosiaalineuvoston osapuolia vahvistamaan sitoutumistaan ja 
yhteistyötään, jotta tähän tavoitteeseen päästään;  

28. toistaa, että Turkin eri alueiden sekä maaseutu- ja kaupunkialueiden yhteenkuuluvuutta on 
lisättävä; viittaa tässä yhteydessä koulutuksen erityisasemaan ja tarpeeseen puuttua 
sitkeisiin ja huomattaviin alueellisiin eroihin siltä osin kuin ne koskevat koulutuksen 
laatua ja koulutukseen osallistumisen astetta;  
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29. kehottaa hallitusta ottamaan kaikilta osin huomioon Kaakkois-Anatolia-hankkeen (GAP) 
puitteissa toteutettavien vesi- ja energiainfrastruktuuria koskevien suunnitelmien 
kestävyyden ja ympäristövaikutukset, sillä kyseinen hanke uhkaa tuhota useiden alueiden 
luontoa ja ainutlaatuista maisemaa; painottaa erityisesti tarvetta varmistaa, että 
luonnonsuojelua ja biologista monimuotoisuutta koskevaa lakiluonnosta tarkistetaan siten, 
että se noudattaa kaikilta osin eurooppalaisia standardeja, ja että vastuu luonnonsuojelusta 
annetaan täytäntöönpanoviranomaisille; 

Hyvien naapuruussuhteiden luominen

30. kehottaa Turkin hallitusta tukemaan aktiivisesti parhaillaan käynnissä olevia neuvotteluja, 
myötävaikuttamaan konkreettisella tavalla Kyproksen kysymyksen kattavaan 
ratkaisemiseen ja helpottamaan suotuisan neuvotteluilmapiirin syntymistä aloittamalla 
välittömästi joukkojensa vetämisen Kyproksesta; kehottaa voimakkaasti Kyproksen 
molempia yhteisöjä työskentelemään tiiviisti YK:n pääsihteerin kehotuksen mukaisesti, 
jotta neuvotteluissa aiemmin saavutettua edistystä voidaan hyödyntää kestävän ratkaisun 
aikaansaamisessa YK:n turvallisuusneuvoston asiaa koskevien päätöslauselmien ja EU:n 
perusperiaatteiden mukaisesti, Kyproksen kansalaisten, EU:n ja Turkin eduksi;

31. kannustaa Turkkia lisäämään Kyproksen kadonneiden henkilöiden komitealle 
osoittamaansa tukea helpottamalla etenkin sen pääsyä pohjoisessa sijaitseville 
sotilasalueille;  

32. kehottaa Turkkia ratifioimaan Armenian kanssa tehdyt pöytäkirjat, avaamaan tämän 
naapurimaan vastaiset rajansa ja käyttämään Kaukasian tärkeimpiin vaikuttajiin 
kuuluvana alueellista painoarvoaan lisätäkseen luottamuksenrakentamistoimia ja 
myötävaikuttaakseen Vuoristo-Karabahin alueen pitkittyneen konfliktin ratkaisemiseen; 

33. panee merkille Turkin ja Kreikan kahdenvälisen yhteistyön parantamiseen tähtäävät 
lisääntyneet toimet; pitää kuitenkin valitettavana, että Turkin kansalliskokous ei ole 
kumonnut Kreikalle julistamaansa casus belli- uhkausta; 

34. arvostaa Turkin ja Irakin välisten suhteiden syvenemistä, myös Irakin alueellisen 
kurdihallituksen kanssa, ja viittaa erityisesti Turkin osuuteen Irakin vakauttamisessa;  

EU:n ja Turkin yhteistyön edistäminen

35. pitää valitettavana, ettei Turkki ole edelleenkään pannut täytäntöön EY–Turkki-
assosiaatiosopimuksen lisäpöytäkirjaa, mikä hankaloittaa edelleen neuvotteluja; kehottaa 
hallitusta panemaan sen kaikilta osin täytäntöön; 

36. panee merkille Turkin saavuttaman edistyksen energiaa koskevan luvun osalta ja kehottaa 
neuvostoa jälleen kerran käynnistämään tätä lukua koskevat neuvottelut mahdollisimman 
pian; kehottaa Turkin hallitusta tehostamaan toimiaan Turkin liittymistä Euroopan 
energiayhteisöön koskevissa neuvotteluissa; suhtautuu myönteisesti hallitustenvälisen 
Nabucco-sopimuksen ratifioimiseen; 
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37. suhtautuu myönteisesti huomattavaan edistykseen, jota on saavutettu Turkin 
takaisinottosopimusta koskevissa neuvotteluissa EU:n kanssa, ja kehottaa Turkin hallitusta 
varmistamaan, että nykyisiä kahdenvälisiä sopimuksia sovelletaan kaikilta osin, kunnes 
edellä mainittu sopimus astuu voimaan; korostaa, että EU:n ja Turkin on lisättävä 
maahanmuuton hallintaa ja rajavalvontaa koskevaa yhteistyötään ottaen myös huomioon, 
että Turkin kautta EU:n alueelle tulevien laittomien maahanmuuttajien prosenttiosuus on 
suuri; katsoo, että takaisinottosopimuksen tultua voimaan komission olisi ryhdyttävä 
valmistelemaan neuvotteluja viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen 
tekemisestä, millä helpotetaan erityisesti EU:hun matkustavien liike-elämän toimijoiden ja 
opiskelijoiden maahantuloedellytyksiä;  

38. panee merkille Turkin entistä aktiivisemman ulkopolitiikan, jonka tavoitteena on 
vahvistaa Turkin asemaa alueellisena toimijana; kehottaa korkeaa edustajaa / neuvoston 
varapuheenjohtajaa ottamaan tämän ulottuvuuden huomioon kaikilta osin ja ryhtymään 
päämäärien koordinoimiseen ja EU:n etujen asianmukaiseen arvottamiseen tähtääviin 
toimiin Turkin kanssa; kehottaa Turkin hallitusta tehostamaan ulkopolitiikkansa 
koordinointia EU:n kanssa; 

39. kehottaa Turkin hallitusta tukemaan kaikilta osin kansainvälisen yhteisön toimia, joilla 
pyritään estämään Irania hankkimasta ydinaseita, ja pitää valitettavana, että Turkki äänesti 
YK:n turvallisuusneuvoston asiaa koskevaa päätöslauselmaa vastaan; katsoo, että Turkki 
voisi myötävaikuttaa Iranin demokratisoitumiskehitykseen ja ihmisoikeuksien 
lujittamiseen koordinoimalla toimiaan EU:n kanssa; 

40. katsoo, että Turkin olisi pyrittävä merkittävällä tavalla edistämään Lähi-idän 
rauhanprosessia koskevia neuvotteluja, ja kehottaa sitä jatkamaan rakentavaa toimintaansa 
sovittelijana ja myötävaikuttamaan erityisesti palestiinalaishallinnon lujittamiseen;

41. arvostaa Turkin rakentavaa osallistumista transatlanttisten kumppaneiden toimien 
tukemiseen Afganistanissa ja Balkanilla; pitää kuitenkin valitettavana, että Turkin 
vastustuksen vuoksi Naton ja EU:n strategista yhteistyötä ei ole voitu vieläkään ulottaa 
Berliini plus -järjestelyjä pidemmälle;  

42. kehottaa Turkin hallitusta allekirjoittamaan Kansainvälisen rikostuomioistuimen 
perussäännön ja esittämään sen ratifiointia, mikä vahvistaisi entisestään Turkin panosta 
maailmanlaajuiseen monenväliseen järjestelmään ja maan sitoutumista siihen; 

43. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, 
Euroopan neuvoston pääsihteerille, Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen presidentille, 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Turkin tasavallan hallitukselle ja 
parlamentille.


