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European Parliament resolution on Turkey's progress report 2010

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Törökország által elért haladásról szóló 2010. évi bizottsági jelentésre 
(SEC(2010)1327),

– tekintettel a Törökország csatlakozása felé tett előrehaladásáról szóló 2006. szeptember 
27-i állásfoglalására1, az EU és Törökország közötti kapcsolatokról szóló 2007. október 
24-i állásfoglalására2, a Törökországról szóló 2007. évi országjelentésről szóló 2008. 
május 21-i állásfoglalására3 , a Törökországról szóló 2008. évi országjelentésről szóló 
2009. március 12-i állásfoglalására4, és a Törökországról szóló 2009. évi országjelentésről 
szóló 2010. február 10-i állásfoglalására5

– tekintettel a Törökországgal kapcsolatos, 2005. október 3-i tárgyalási keretre,

– tekintettel a Török Köztársasággal létrejött csatlakozási partnerség elveiről, prioritásairól, 
feltételeiről szóló, 2008. február 18-i 2008/157/EK tanácsi határozatra6 („csatlakozási 
partnerség”), valamint a csatlakozási partnerségről szóló korábbi, 2001., 2003. és 2006. 
évi tanácsi határozatokra,

– tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel a Törökországgal folytatott csatlakozási tárgyalások 2005. október 3-án kezdődtek 
meg, a tárgyalási keretnek a Tanács által történő jóváhagyását követően, és mivel a szóban 
forgó tárgyalások megnyitása egy hosszú és nyitott kimenetelű folyamat kezdete,

B. mivel Törökország elkötelezte magát a reformok, a jó szomszédsági kapcsolatok és a 
fokozatos EU-hoz való igazodás mellett, és mivel ezen erőfeszítéseket lehetőségnek kell 
tekinteni arra, hogy Törökország modernizálhassa önmagát,

C. mivel az EU-hoz mint közös értékeken nyugvó közösséghez való csatlakozás előfeltétele a 
2006. decemberi Európai Tanács következtetéseivel összhangban továbbra is a 
koppenhágai kritériumoknak és az EU integrációs kapacitásának történő teljes körű 
megfelelés,

D. mivel a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy Törökország 2010-ben ugyan 

                                               
1 HL C 306 E., 2006.12.15., 284. o.
2 HL C 263 E., 2008.10.16., 452. o.
3 HL C279 E., 2009.11.19., 57. o.
4 HL C87 E., 2009.4.1., 139. o.
5 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0025
6 HL L 51., 2008.2.26., 4. o.
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folytatta a politikai reformfolyamatot, de a főbb politikai pártok közötti párbeszéd és a 
kompromisszumkészség hiánya negatív hatással van a kulcsfontosságú politikai 
intézmények közötti kapcsolatra és hátráltatja a politikai reformokkal kapcsolatos munkát,

E. mivel Törökország – immár ötödik éve – még mindig nem hajtotta végre az EK és 
Törökország közötti társulási szerződésben és annak kiegészítő jegyzőkönyvében szereplő 
rendelkezéseket,

1. dicséretét fejezi ki a török állampolgárok és a civil társadalom számára azért, hogy 
támogatják Törökország további demokratizálódását, és elismerően nyilatkozik a nyílt és 
pluralista társadalom iránti elköteleződésükről; 

2. aggodalmát fejezi ki a politikai pártok közötti folyamatos konfrontáció és amiatt, hogy a 
kormány és az ellenzék nem mutat készséget az iránt, hogy a döntő fontosságú 
reformokról konszenzust alakítson ki; sürgeti a kormányt, hogy az állami intézményekben 
erősítse meg a politikai pluralimust oly módon, hogy az ellenzékkel megosztja az állam és 
a társadalom modernizálásának és demokratizálásának felelősségét; felszólítja valamennyi 
ellenzéki erőt arra, hogy vállaljon konstruktív szerepet a reformfolyamatban; 

3. rámutat a fékek és ellensúlyok rendszerének a modern demokratikus állam 
kormányzásában betöltött alapvető szerepére, amelynek a hatáskörök elkülönítésének és a 
végrehajtói, a jogalkotói és a bírósági hatalom közötti egyensúly elvére, az emberi jogok 
és szabadságok, és különösen a média szabadságának tiszteletben tartására, valamint egy 
olyan politikai kultúrára kell épülnie, amely valóban a demokratikus társadalom 
pluralitását tükrözi;  

4. hangsúlyozza a török Nagy Nemzetgyűlés olyan intézményként betöltött szerepét, 
amelynek jelentős mértékben hozzá kell járulnia a fékek és ellensúlyok rendszerének 
megerősítéséhez, és amelynek egy pártok közötti elkötelezettségre építve aktívan és 
konstruktívan támogatnia kell a modernizációra irányuló reformokat, biztosítva 
mindeközben a kormánypolitika demokratikus ellenőrzését; 

5. üdvözli az alkotmánymódosítások elfogadását és sürgeti azok megfelelő, az EEJE 
normáinak teljes mértékben való tiszteletben tartása melletti végrehajtását;   hangsúlyozza 
azonban egy átfogó alkotmányos reform sürgető szükségét, amely Törökországot egy 
teljesen kimunkált pluralista demokráciává alakítja át, amelynek középpontjában az 
emberi jogok és az alapvető szabadságok védelme áll;  üdvözli, hogy a kormány és az 
ellenzék kinyilvánította, hogy készen áll egy ilyen jellegű reform végrehajtására, és kéri a 
kormányt, hogy biztosítsa, hogy valamennyi politikai párt és a civil társadalom aktív 
részesei az alkotmányozási folyamatnak; 

6. üdvözli a kormány számos jelképes és támogató lépését a vallásszabadság, a kisebbségek 
és a kulturális jogok védelmének területein;  hangsúlyozza azonban, hogy szisztematikus 
fejlesztésekre van szükség; különösen arra ösztönzi a kormányt, hogy biztosítson új 
lendületet a demokratikus nyitáshoz, valamint felszólítja az ellenzéket a konstruktív 
támogatásra, és arra, hogy vegyen részt ebben a folyamatban; 

A koppenhágai kritériumok teljesülése
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7. aggodalmát fejezi ki a sajtószabadság romló helyzete és a török médiában terjedő 
öncenzúra miatt; hangsúlyozza, hogy a független sajtó nélkülözhetetlen egy demokratikus 
társadalomban, és ezzel összefüggésben rámutat a bíróságnak a sajtószabadság 
védelmében és megerősítésében betöltött kulcsfontosságú szerepére, ezáltal garantálva a 
szabad vita közös terét, valamint hozzájárulva a fékek és ellensúlyok rendszerének 
megfelelő működéséhez;  emlékeztet arra, hogy szükség van egy új médiatörvény 
elfogadására, amely többek között a függetlenség, a tulajdonlás és az igazgatási ellenőrzés 
problémájával foglalkozik; 

8. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy számos törvény továbbra is korlátozza a 
véleménynyilvánítás szabadságát; megismétli korábbi kérését, hogy a kormány zárja le a 
véleménynyilvánítás szabadságára vonatkozó jogszabályi keret felülvizsgálatát, valamint 
hogy mihamarabb hozza azt összhangba az emberi jogokról szóló európai egyezmény 
vonatkozó esetjogával és az Emberi Jogok Európai Bíróságának esetjogával;  sajnálatát 
fejezi ki a honlapok ismétlődő aránytalan megszüntetése miatt, és kéri a kormányt, hogy 
készítse el az internetről szóló törvény (No. 5651) módosításait annak biztosítása 
érdekében, hogy az a továbbiakban nem korlátozza a véleménynyilvánítás szabadságát és 
az állampolgárok információhoz való hozzáféréshez fűződő jogát;    

9. nagyra értékeli az igazságügyi rendszer reformja terén megvalósított előrelépéseket, és 
újólag megerősíti azon nézetét, hogy az igazságszolgáltatás függetlensége és a 
pártatlanság a pluralista demokratikus társadalom működésének egyik kulcsa;  felszólítja a 
kormányt, hogy – az európai előírásokkal összhangban és a végrehajtási és 
igazságszolgáltatási területek közötti hatalommegosztást maradéktalanul betartva – hajtsa 
végre az ezen a területen elfogadott alkotmánymódosításokat;   

10. üdvözli, hogy az elfogadott alkotmánymódosítások végül is alapul szolgálnak az 
ombudsman intézményének létrehozásához, és sürgeti a kormányt, hogy készítse elő, a 
parlamentet pedig, hogy fogadja el azokat a megfelelő jogszabályokat, amelyek lehetővé 
teszik, hogy a kiválasztás demokratikus eljáráson alapuljon, amelynek során az új hivatalt 
egy széles körben nagyra becsült személyiség foglalhatja el;    

11. dicséretét fejezi ki a polgári és katonai kapcsolatok terén elért haladás miatt, és sürgeti a 
parlamentet, hogy tevékenyen gondoskodjon a biztonsági erők parlamenti felügyeletéről, 
ideértve a védelmi költségvetés mindenre kiterjedő felügyeletét;  

12. hangsúlyozza, hogy az ERGENEKON-hoz hasonló állítólagos államcsínykísérletek 
esetében folytatott vizsgálatoknak a török demokratikus intézmények erejét, valamint 
megfelelő és átlátható működését kell bizonyítaniuk;  aggodalmát fejezi ki az előzetes 
letartóztatások túlságosan hosszú időszaka miatt és hangsúlyozza, hogy szükség van arra, 
hogy hatékony igazságszolgáltatási garanciákat biztosítsanak valamennyi gyanúsított 
számára;   

13. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az alkotmány legutóbbi reformja nem tartalmazta a 
politikai pártok feloszlatásáról szóló módosításokat, és sürgeti a kormányt, hogy teremtse 
meg az összhangot a megfelelő jogszabályok és az európai előírások között, és különösen 
a velencei bizottság erre vonatkozó véleményére hívja fel a figyelmet;  
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14. megismétli korábbi állásfoglalásaiban megfogalmazott felhívását, amelyben sürgeti a 
választási rendszer reformját a 10%-os küszöb csökkentése révén, ily módon lehetne 
megerősíteni a több párt részvételét és a török társadalom pluralitásának jobb 
visszatükrözését;    kéri a kormányt, hogy kezelje prioritásként ezt a kérdést annak 
érdekében, hogy a reformot még a 2011-es parlamenti választások előtt alkalmazni 
lehessen; ösztönzi a politikai pártokat, hogy erősítsék meg a belső pártdemokráciát és 
erősítsék meg a megválasztott képviselők választók felé való elszámoltathatóságát;

15. sajnálja, hogy nem történt előrelépés a parlamenti képviselők mentelmi jogának a 
korrupcióval kapcsolatos szabálysértések esetén történő korlátozásával kapcsolatban, 
ugyanakkor aggodalmát fejezi ki az erőszakmentes vélemények parlamenten belüli 
kifejezésre juttatásának megfelelő védelmével kapcsolatban; felszólítja ezért a kormányt 
és a parlamentet, hogy állapodjanak meg a parlamenti mentelmi jogok rendszerének 
megfelelő reformjáról;

16. tudomásul veszi, hogy az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának jelenlegi elnöke 
Törökország, és ösztönzi Törökországot, hogy azáltal fejezze ki az Európa Tanács értékei 
iránti elkötelezettségét, hogy aláírja és ratifikálja a nemzeti kisebbségek védelméről szóló 
keretegyezményt, valamint az Emberi Jogok Európai Egyezményének valamennyi 
kiegészítő jegyzőkönyvét; 

17. sajnálja, hogy az ENSZ kínzás elleni egyezményének fakultatív jegyzőkönyvének 
ratifikálása 2005 óta késik, és sürgeti a parlamentet, hogy haladéktalanul ratifikálja a 
jegyzőkönyvet; 

18. támogatja a kormány vallási közösségekkel – többek között az alavita és keresztény 
közösségekkel – folytatott jelenlegi párbeszédét, sajnálja azonban, hogy nem történt 
előrelépés az e közösségek működését biztosító jogi keret tekintetében, amely nevezetesen 
arra vonatkozik, hogy jogi személyiséget szerezhessenek, istentiszteleti helyeket 
nyithassanak és működtethessenek, képezhessék papjaikat és megoldhassanak az 
alapítványokról szóló törvény által nem érintett tulajdonjogi kérdéseket; 

19. felkéri ezért a kormányt, haladéktalanul és következetesen foglalkozzon ezekkel a 
kérdésekkel azáltal, hogy módosítja a jogszabályokat és biztosítja megfelelő 
végrehajtásukat a kormányzat valamennyi szintjén, beleértve az önkormányzatokat is; 
ebben az összefüggésben rámutat a 2010 tavaszi velencei bizottság által a vallási 
közösségek jogi személyiségéről és az ortodox  pátriárka „ökumenikus”  egyházi címének 
használatáról elfogadott ajánlásokra; megismétli abbéli elvárását, hogy a kormánynak a 
görög ortodox Halki Szeminárium újbóli megnyitásáról szóló közleményét nemsokára 
konkrét lépések kövessék; 

20. erőteljesen elítéli a PKK és más terrorista csoportok által Törökország területén 
folyamatosan elkövetett erőszakos terrorcselekményeket; ösztönzi Törökországot, hogy 
fokozza terrorizmus elleni küzdelemmel kapcsolatos együttműködését az EU-val, 
különösen a terrorizmusellenes koordinátorral és az Europollal, valamint az EU 
tagállamaival; 
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21. felszólítja a kormányt, hogy a demokratikus nyitás keretében tett erőfeszítéseinek adjon új 
lendületet, és átfogóan kezelje a kurd kérdést, nevezetesen azáltal, hogy biztosítja a kurd 
nyelv politikai és közéletben, valamint az oktatásban való használatát lehetővé tevő 
törvények következetes értelmezését, illetve azáltal, hogy a helytelen használat vagy túl 
széleskörű értelmezés elkerülése érdekében módosítja a terrorizmus elleni törvényeket, 
valamint hatékonyan foglalkozik a többek között például egy hosszabb konfliktus 
következtében az otthoni régiójukat elhagyni kényszerülők problémáival, és dél-keleten 
tovább javítja a társadalmi-gazdasági helyzetet; 

22. üdvözli a jogi keret megerősítését, amely az alkotmányos csomag révén biztosítja a nők 
jogait és a nemek közötti egyenlőséget; sürgeti a kormányt, valamint az üzleti és civil 
társadalmat, hogy átfogó intézkedések révén foglalkozzanak a nők szegénységével, 
növeljék a nők társadalmi integrációját és munkaerőpiaci részvételét, például támogassák 
aktívan a lányok középiskolai oktatását vagy biztosítsanak gyermekgondozó 
létesítményeket; ösztönzi továbbá meghatározott kvóták rendszerének használatát, hogy 
biztosítani lehessen a nők érdemi arányú jelenlétét az üzlet, az állami szektor és a 
kormányzat valamennyi szintjén; felszólítja különösen a politikai pártokat, hogy a közelgő 
választásokat használja fel a nők  politikában való aktív részvételének megerősítésére; 

23. mélységesen elítéli a „becsületbeli” gyilkosságok számának növekedését, és sürgeti a 
kormányt, hogy minden szinten fokozza a megelőzésre tett erőfeszítéseit, különösen 
azáltal, hogy kötelezi az önkormányzatokat arra, hogy megfelelő menedéket nyújtsanak a 
veszélyeztetett nők számára, valamint azáltal, hogy ellenőrzi e kötelezettség teljes 
mértékű betartását és a menedéket elhagyó nők számára további segítségnyújtást biztosító 
rendszert hoz létre; sürgeti az igazságszolgáltatást annak biztosítására, hogy a nők elleni 
erőszakot következetesen büntessék; 

24. úgy véli, hogy Törökországnak olyan jogszabályt kell hoznia, amely a katonai szolgálat 
alternatívájaként bevezeti az önkéntes alapon működő polgári vagy társadalmi szolgálatot; 
felkéri a kormányt, hogy biztosítsa az Európai Emberi Jogi Bíróság által az Ülke kontra 
Törökország ügyben hozott ítéletnek való teljes megfelelést; 

A társadalmi kohézió és a jólét növelése

25. elismerését fejezi ki a török gazdaság gazdasági világválsággal szemben tanúsított 
rugalmassága iránt; hangsúlyozza, hogy ez a gazdasági újjászületés egyedülálló alkalmat 
teremt a munkaerőpiaci részvétel és a foglalkoztatási arány növelésére, mivel ezek még 
mindig alacsonyak és alig érik el az 50%-ot, valamint arra, hogy megkezdődhessen a 
fokozatos társadalmi integráció folyamata; rámutat, hogy a kormánynak és a szociális 
partnereknek közös felelősségük van, és ösztönzi őket az együttműködés fokozására, hogy 
megerősíthessék a társadalom-orientált piacgazdaság gyökereit;  

26. megjegyzi, hogy az uniós és a török gazdaság egymástól függ, és rámutat arra a 
lehetőségre, hogy Törökország uniós piacba való integrációjának előrehaladásával 
párhuzamosan mindkét fél – az EU és Törökország – jólétét fokozzák; 

27. tudomásul veszi az alkotmánymódosítások által a szociális párbeszéd területén bevezetett 
javításokat, ragaszkodik azonban ahhoz, hogy a lényeg itt is a jogi keretben való 
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alkalmazás, melyet még összhangba kell hozni az ILO szabványaival; ösztönzi a 
gazdasági és szociális tanács valamennyi résztvevőjét, hogy e célkitűzés előmozdítása 
érdekében erősítsék meg részvételüket és együttműködésüket; 

28. ismételten felhívja a figyelmet, hogy a török régiók, valamint a vidéki és a városi területek 
közötti kohéziót meg kell erősíteni; ebben az összefüggésben kiemeli az oktatás 
különleges szerepét, valamint azt, hogy meg kell szüntetni az oktatás minőségében és az 
oktatásban való részvételi arányában tapasztalható állandósult regionális különbségeket; 

29. sürgeti a kormányt, hogy maradéktalanul fontolja meg a Délkelet-Anatólia projekt 
keretében az új víz- és energia-infrastruktúrával kapcsolatos terveinek fenntarthatóságát és 
környezeti következményeit, mivel ezek a környezet és több régió egyedülálló tájképének 
elpusztításának veszélyét rejtik magukban; különösen hangsúlyozza, hogy biztosítani kell 
azt, hogy a természetvédelemről és a biológiai sokféleségről szóló törvénytervezetet az 
európai szabványok maradéktalan tiszteletben tartása érdekében módosítsák, valamint azt, 
hogy a végrehajtó hatalmon belül egyértelműen kijelöljék a természetvédelmi hatáskört; 

Jószomszédi kapcsolatok kiépítése

30. kéri a török kormányt, hogy aktívan támogassa a folyamatban lévő tárgyalásokat, és 
konkrét intézkedésekkel járuljon hozzá a ciprusi kérdés átfogó rendezéséhez, valamint 
hogy a tárgyalásokhoz megfelelő légkör elősegítése érdekében haladéktalanul vonja ki 
katonai erőit Ciprusról;határozottan ösztönzi a két ciprusi közösséget, hogy – amint azt az 
ENSZ főtitkára is kérte – a fenntartható megoldás érdekében az ENSZ BT vonatkozó 
határozataival és az EU-t alapító elvekkel összhangban használják ki a tárgyalásokon 
eddig elért haladást a ciprusi polgárok, az EU és Törökország javára;

31. ösztönzi Törökországot, hogy fokozza támogatását az eltűnt személyek ciprusi bizottsága 
iránt, különösen azáltal, hogy megkönnyíti az északi katonai területekhez való 
hozzáférését; 

32. sürgeti Törökországot, hogy ratifikálja az Örményországgal kötött jegyzőkönyveket, 
nyissa meg határait a szomszédja felé, és mint a Kaukázus egyik fő hatalma, regionális 
befolyását használja a bizalomépítő intézkedések javítására, továbbá járuljon hozzá a 
Hegyi-Karabah környékén állandósult konfliktus megoldásához;  

33. tudomásul veszi Törökország és Görögország kétoldalú kapcsolataik javítása érdekében 
tett fokozott erőfeszítéseit; sajnálja azonban, hogy a Nagy Török Nemzetgyűlés továbbra 
sem vonta vissza a Görögország felé tett casus belli fenyegetést; 

34. nagyra értékeli a Törökország és Irak – többek között a kurd regionális kormány – közötti 
kapcsolatok elmélyülését, és különösen kiemeli Törökország Irak stabilizációjához tett 
hozzájárulását; 

Az EU és Törökország közötti együttműködés előmozdítása

35. elítéli, hogy Törökország még mindig nem hajtotta végre az EK és Törökország közötti 
társulási szerződés kiegészítő jegyzőkönyvét, és ez továbbra is befolyásolja a tárgyalási 
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folyamatot; felszólítja a kormányt, hogy hajtsa végre a jegyzőkönyvet; 

36. tudomásul veszi a Törökország által az energiaügyi fejezettel kapcsolatban elért haladást, 
és sürgeti a Tanácsot, hogy haladéktalanul kezdjen ismét tárgyalásokat erről a fejezetről; 
felszólítja a török kormányt, hogy fokozza az energiaközösséget létrehozó szerződéshez 
való csatlakozásra irányuló erőfeszítéseit; üdvözli a Nabucco kormányközi megállapodás 
ratifikálását; 

37. üdvözli az EU és Törökország közötti visszafogadási megállapodásról szóló tárgyalások 
befejezése irányában tett jelentős előrelépést, és felszólítja a török kormányt, hogy a 
megállapodás életbe lépéséig is biztosítsa a már létrejött kétoldalú megállapodások 
maradéktalan végrehajtását; hangsúlyozza az EU és Törökország között a migrációs 
ügyekben és a határellenőrzés tekintetében folytatott együttműködés fokozásának 
jelentőségét, ami azért is fontos, mivel az illegális bevándorlók nagy százaléka 
Törökországon keresztül lép be az EU területére; úgy véli, hogy amint életbe lép a 
visszafogadási megállapodás, a Bizottság megkezdi a vízumkönnyítési megállapodásról 
szóló tárgyalások előkészítését, amely különösen az EU-ba utazó üzletemberek és diákok 
belépési feltételeit enyhíti majd; 

38. tudomásul veszi Törökország egyre aktívabb külpolitikáját, amely az ország regionális 
szerepét hivatott megerősíteni; sürgeti a főképviselőt/alelnököt, hogy ezt a dimenziót 
teljes mértékben vegye figyelembe, és lépjen kapcsolatba Törökországgal a célkitűzések 
összehangolása és az uniós érdekek megfelelő felértékelése érdekében; felszólítja a török 
kormányt külpolitikájának az EU-val való fokozott koordinálására; 

39. sürgeti a török kormányt, hogy teljes mértékben támogassa a nemzetközi közösség arra 
irányuló erőfeszítéseit, hogy megakadályozza Irán nukleáris fegyverekhez jutását, és 
elítéli, hogy Törökország az ENSZ BT vonatkozó határozata ellen szavazatott; úgy véli, 
hogy Törökország hozzájárulhatna a demokratizálódáshoz és az emberi jogok 
megerősítéséhez Iránban, és összehangolhatná erőfeszítéseit az EU-val; 

40. úgy véli, hogy Törökországnak fontos szerepet kell játszania a közel-keleti békefolyamat 
tárgyalásainak előmozdításában, és kéri Törökországot, hogy folytassa építő jellegű 
közvetítését, és különösen kéri, hogy járuljon hozzá a Palesztin Hatóság megerősítéséhez;

41. nagyra értékeli Törökország építő jellegű részvételét a transzatlanti partnerek afganisztáni 
és balkáni erőfeszítéseinek támogatásában; sajnálja azonban, hogy a „Berlin plusz” 
megállapodásokon túlmutató NATO–EU stratégiai együttműködést továbbra is 
akadályozzák Törökország ellenvetései; 

42. felszólítja a török kormányt a Nemzetközi Büntetőbíróság alapokmányának aláírására és 
ratifikációra való benyújtására, amely tovább növelné Törökország hozzájárulását és 
elkötelezettségét a globális multilaterális rendszer mellett; 

43. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az 
Európa Tanács főtitkárának, az Emberi Jogok Európai Bírósága elnökének, valamint a 
tagállamok és a Török Köztársaság kormányának és parlamentjének.
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