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Europos Parlamento rezoliucija dėl Turkijos 2010 m. pažangos ataskaitos

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos ataskaitą dėl Turkijos pažangos 2010 m. (SEC(2010)1327),

– atsižvelgdamas į savo ankstesnę 2006 m. rugsėjo 27 d. rezoliuciją dėl Turkijos pažangos 
rengiantis narystei1, į 2007 m. spalio 24 d. rezoliuciją dėl ES ir Turkijos santykių2, į 
2008 m. gegužės 21 d. rezoliuciją dėl Turkijos 2007 m. pažangos ataskaitos3 , į 2009 m. 
kovo 12 d. rezoliuciją dėl 2008 m. Turkijos pažangos ataskaitos4, ir į 2010 m. vasario 
10 d. rezoliuciją dėl Turkijos pažangos 2009 m. ataskaitos5, 

– atsižvelgdamas į 2005 m. spalio 3 d. derybų su Turkija programą,

– atsižvelgdamas į 2008 m. vasario 18 d. Tarybos sprendimą 2008/157/EB dėl principų, 
prioritetų ir sąlygų, įvardytų Stojimo partnerystės su Turkijos Respublika programoje6

(toliau – Stojimo partnerystė), ir į ankstesnius 2001, 2003 ir 2006 m. Tarybos sprendimus 
dėl Stojimo partnerystės,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi derybos dėl stojimo su Turkija buvo pradėtos 2005 m. spalio 3 d. Tarybai pritarus 
derybų programai ir kadangi šių derybų pradžia yra ilgalaikio proceso, kurio rezultatas dar 
nežinomas, atskaitos taškas,

B. kadangi Turkija įsipareigojo vykdyti reformas, puoselėti gerus kaimyninius santykius ir 
laipsniškai suartėti su ES ir kadangi šias pastangas taip pat reikėtų vertinti kaip galimybę 
toliau atsinaujinti pačiai Turkijai,

C. kadangi, remiantis 2006 m. gruodžio mėn. posėdžiavusios Europos Vadovų Tarybos 
išvadomis, narystės ES, kuri yra bendromis vertybėmis pagrįsta bendrija, pagrindas ir 
toliau yra visiškas visų Kopenhagos kriterijų laikymasis ir ES gebėjimas priimti naujas 
nares,

D. kadangi Komisija padarė išvadą, kad 2010 m. Turkija tęsė politinių reformų procesą, 
tačiau dialogo tarp pagrindinių politinių partijų ir pasirengimo kompromisams nebuvimas 
turi neigiamą poveikį pagrindinių politinių institucijų santykiams ir dėl to lėtėja su 
politinėmis reformomis susijusi veikla;

                                               
1 OL C 306 E, 2006 12 15, p. 284.
2 OL C 263 E, 2008 10 16, p. 452.
3 OL C279E, 2009 11 19, p. 57.
4 OL C87E, 2010 4 1, p. 139.
5 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0025.
6 OL L 51, 2008 2 26, p. 4.
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E. kadangi Turkija jau penkeri metai iš eilės vis neįgyvendina EB ir Turkijos asociacijos 
susitarime ir jo papildomame protokole nustatytų sąlygų,

1. palankiai vertina Turkijos piliečių ir pilietinės visuomenės paramą tolesniam Turkijos 
demokratizacijos procesui ir jų įsipareigojimą kurti atvirą ir pliuralistinę visuomenę; 

2. yra susirūpinęs dėl nuolatinės politinių partijų konfrontacijos ir vyriausybės ir opozicijos 
pasirengimo dirbti siekiant sutarimo dėl pagrindinių reformų stokos; primygtinai ragina 
vyriausybę didinti politinį pliuralizmą valstybės institucijose įtraukiant opoziciją į 
atsakomybės už valstybės ir visuomenės modernizavimą ir demokratizaciją sritį; ragina 
visas opozicijos jėgas konstruktyviai dalyvauti reformų procese; 

3. pažymi, kad kontrolės ir pusiausvyros sistema atlieka svarbų vaidmenį valdant modernią 
demokratinę valstybę, kuri turi būti paremta valdžių atskyrimo ir vykdomosios, įstatymų 
leidžiamosios ir teisminės valdžios pusiausvyros principu, pagarba žmogaus teisėms ir 
laisvėms, ypač žiniasklaidos laisvei, ir politine kultūra, kuri iš tiesų atspindi demokratinės 
visuomenės pliuralizmą; 

4. pabrėžia Turkijos Didžiosios Nacionalinės Asamblėjos vaidmenį, nes ši institucija turėtų 
iš esmės prisidėti prie kontrolės ir pusiausvyros sistemos stiprinimo ir remiantis 
tarppartiniais įsipareigojimais aktyviai ir konstruktyviai palaikyti modernizacijos 
reformas, tuo pačiu metu  užtikrinant vyriausybės politikos demokratinę priežiūrą; 

5. palankiai vertina Konstitucijos pakeitimų priėmimą ir primygtinai ragina juos tinkamai 
įgyvendinti visiškai atsižvelgiant į Europos žmogaus teisių konvencijos (EŽTK)
standartus; vis dėlto pabrėžia, kad skubiai reikia vykdyti bendrą konstitucinę reformą, kuri 
Turkiją paverstų visapusiška pliuralistine demokratija, kurios pagrindą sudaro žmogaus 
teisių ir pagrindinių laisvių apsauga; teigiamai vertina vyriausybės ir opozicijos deklaruotą 
pasirengimą vykdyti šią reformą ir ragina vyriausybę užtikrinti, kad visos politinės 
partijos ir pilietinė visuomenė būtų aktyviai įtrauktos į visą konstitucinį procesą; 

6. palankiai vertina daug vyriausybės simbolinių ir geros valios gestų religijos laisvės, 
mažumų apsaugos ir kultūrinių teisių srityje; vis dėlto tvirtina, kad reikalingi sisteminiai 
patobulinimai; ypač ragina vyriausybę suteikti naują postūmį demokratiniam atvirumui ir 
ragina opoziciją konstruktyviai remti šį procesą ir jame dalyvauti; 

Kopenhagos kriterijų vykdymas

7. yra susirūpinęs dėl padėties pablogėjimo spaudos laisvės srityje ir didėjančios Turkijos 
žiniasklaidos vidinės cenzūros; atkreipia dėmesį į tai, kad nepriklausoma spauda yra itin 
svarbi demokratinei visuomenei ir atsižvelgdamas į tai pabrėžia svarbų teismų vaidmenį 
apsaugant ir stiprinant spaudos laisvę, nes tai užtikrina viešą erdvę laisvoms diskusijoms ir 
prisideda prie tinkamo kontrolės ir pusiausvyros sistemos veikimo; primena, kad reikia 
priimti naują įstatymą dėl žiniasklaidos, inter alia, sprendžiant nepriklausomybės, 
nuosavybės ir administracinės kontrolės klausimus; 
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8. apgailestauja, kad pagal daug įstatymų ir toliau apribojama saviraiškos laisvė; pakartoja 
savo ankstesnius raginimus vyriausybei užbaigti saviraiškos laisvės teisės sistemos 
peržiūrą ir nedelsiant užtikrinti jos atitiktį EŽTK ir Europos Žmogaus Teisių Teismo 
praktikai; apgailestauja dėl pasikartojančio neproporcingo interneto svetainių uždarymo ir 
ragina vyriausybę parengti įstatymo dėl interneto (Nr. 5651) pakeitimus siekiant užtikrinti, 
kad taikant šį įstatymą daugiau nebebūtų ribojama saviraiškos laisvė ir piliečių teisė gauti 
informaciją;

9. palankiai vertina reformuojant teismus padarytą pažangą ir pakartoja savo nuomonę, kad 
teismų nepriklausomybė ir nešališkumas yra vienas iš pagrindinių pliuralistinės 
demokratinės visuomenės veikimo elementų; ragina vyriausybę įgyvendinti šioje srityje 
priimtus konstitucinius pakeitimus visiškai atsižvelgiant į vykdomosios ir teisminės 
valdžios galių atskyrimą ir laikantis Europos standartų;

10. palankiai vertina tai, kad priimti konstituciniai pakeitimai galiausiai suteikia pagrindą 
ombudsmeno tarnybos sukūrimui ir primygtinai ragina vyriausybę parengti, o parlamentą 
priimti atitinkamą įstatymą, kad būtų sudarytos sąlygos demokratine procedūra paremtam 
paskyrimui, pagal kurį šį naują postą užimtų visuotinai gerbiama asmenybė;

11. teigiamai vertina civilinių ir karinių santykių srityje padarytą pažangą ir primygtinai 
ragina parlamentą aktyviai stengtis užtikrinti parlamentinę saugumo pajėgų priežiūrą, 
įskaitant visišką gynybos biudžeto priežiūrą;

12. pabrėžia, kad tariamų perversmo planų, pvz., ERGENEKON, atvejų tyrimas turi įrodyti 
Turkijos demokratinių institucijų tvirtumą ir tinkamą bei skaidrų veikimą; yra susirūpinęs 
dėl pernelyg ilgo kardomojo kalinimo laikotarpio ir pabrėžia, kad reikalingos veiksmingos 
teisminės garantijos visiems įtariamiesiems;

13. apgailestauja, kad nauja Konstitucijos reforma neapima politinių partijų uždraudimo 
pakeitimų ir primygtinai ragina vyriausybę atitinkamus teisės aktus suderinti su Europos 
standartais, ypač atkreipdamas dėmesį į atitinkamą Venecijos komisijos nuomonę;

14. pakartoja savo ankstesnėse rezoliucijose išsakytą raginimą reformuoti rinkimų sistemą 
panaikinant 10 proc. ribą, nes taip būtų stiprinamas partinis pliuralizmas ir geriau 
atspindėtas Turkijos visuomenės pliuralizmas; ragina vyriausybę pirmenybę skirti šio 
klausimo sprendimui, kad reforma būtų įvykdyta prieš 2011 m. parlamento rinkimus; 
ragina politines partijas stiprinti vidinę partinę demokratiją ir didinti išrinktų narių 
atskaitomybę savo rinkėjams;

15. apgailestauja, kad nebuvo padaryta pažanga apribojant parlamento narių imunitetą 
korupcijos atvejais, o taip pat yra susirūpinęs dėl tinkamos nesmurtinio pobūdžio 
nuomonių pareiškimo apsaugos parlamente; todėl ragina vyriausybę ir parlamentą susitarti 
dėl tinkamos parlamentinio imuniteto sistemos reformos;

16. atkreipia dėmesį į dabartinį Turkijos pirmininkavimą Europos Tarybos ministrų komitetui 
ir ragina Turkiją parodyti savo įsipareigojimą Europos Tarybos vertybėms pasirašant ir 
ratifikuojant Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvenciją ir ratifikuojant visus 
papildomus EŽTK protokolus;



RE\836881LT.doc 5/8 PE452.547v01-00

LT

17. yra nusivylęs, kad JT konvencijos prieš kankinimus fakultatyvinis protokolas vis dar 
neratifikuotas nuo 2005 m. ir ragina parlamentą jį nedelsiant ratifikuoti;

18. palaiko vyriausybės vykdomą dialogą su religinėmis bendruomenėmis, įskaitant alevitus ir 
krikščionių bendruomenes, vis dėlto yra nusivylęs, kad nebuvo padaryta pažanga teisės 
sistemos, skirtos šių bendruomenių veikimui, srityje, visų pirma atsižvelgiant į jų 
gebėjimą gauti juridinio asmens statusą, atidaryti maldos namus ir juos naudoti, rengti 
dvasininkus ir spręsti nuosavybės problemas, kurių neišsprendė Fondų įstatymas;

19. taigi ragina vyriausybę nedelsiant sistemingai spręsti šiuos klausimus keičiant teisės aktus 
ir užtikrinant jų tinkamą įgyvendinimą visais valdymo lygmenimis, įskaitant savivaldybes; 
atsižvelgdamas į tai taip pat pabrėžia 2010 m. pavasarį Venecijos komisijos priimtas 
rekomendacijas, susijusias su religinių bendruomenių juridiniu statusu ir ortodoksų 
patriarchato bažnytiniu titulu „ekumeninis“; pakartoja, kad tikisi, jog vyriausybės 
pareiškimus dėl Chalkės graikų ortodoksų seminarijos atidarymo iš naujo netrukus lydės 
konkretūs žingsniai;

20. labai smerkia Kurdistano darbininkų partijos ir kitų teroristinių grupuočių Turkijoje toliau 
vykdomus teroristinius išpuolius; ragina Turkiją kovojant su terorizmu intensyviau 
bendradarbiauti su ES, ypač su kovos su terorizmu koordinatoriumi ir Europolu, taip pat 
su ES valstybėmis narėmis;

21. ragina vyriausybę didinti su demokratiniu atvirumu susijusias pastangas siekiant 
visapusiškai spręsti kurdų klausimą, visų pirma užtikrinant nuoseklų įstatymų, pagal 
kuriuos kurdų kalbą leidžiama naudoti politiniame ir viešajame gyvenime ir švietime, 
interpretavimą ir iš dalies keičiant antiteroristinius teisės aktus, kad būtų išvengta 
piktnaudžiavimo ar plataus interpretavimo, veiksmingai sprendžiant asmenų, kurie dėl, 
inter alia, ilgo konflikto buvo perkelti iš savo regionų, klausimą ir toliau gerinant 
socialinę ir ekonominę padėtį pietryčiuose;

22. palankiai vertina tai, kad konstitucinis rinkinys stiprina teisės sistemą, pagal kurią 
užtikrinamos moterų teisės ir lyčių lygybė; primygtinai ragina vyriausybę ir verslo bei 
pilietinę visuomenę imtis visapusiškų priemonių kovojant su moterų skurdu, didinant 
moterų socialinę įtrauktį ir dalyvavimą darbo rinkoje, pvz., aktyviai remti mergaičių 
prieigą prie vidurinio mokymo ar kurti vaikų priežiūros įstaigas; be to, ragina įvesti 
numatytų kvotų sistemą, kad būtų užtikrintas tinkamas moterų dalyvavimas visais 
lygmenimis įmonėse, viešajame sektoriuje ir valdyme; ypač ragina politines partijas 
pasinaudoti būsimų rinkimų galimybe siekiant stiprinti aktyvų moterų dalyvavimą 
politikoje; 

23. labai apgailestauja dėl nužudymų dėl garbės padaugėjimo ir ragina vyriausybę stiprinti 
pastangas užtikrinant prevenciją visais lygmenimis, ypač įpareigojant savivaldybes sukurti 
pakankamai pagalbos centrų moterims, kurioms kyla grėsmė, veiksmingai stebint visišką 
šio įpareigojimo laikymąsi ir sukuriant tolesnės paramos moterims, gyvenančioms 
pagalbos centruose, sistemą; primygtinai ragina teismus užtikrinti, kad už smurtą prieš 
moteris būtų nuolat ir nuosekliai baudžiama; 
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24. mano, kad Turkija turėtų priimti įstatymą, pagal kurį laisvai pasirinkta civilinė ar socialinė 
tarnyba būtų įvedama kaip alternatyva karinei tarnybai,  ragina vyriausybę užtikrinti 
visišką Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimo byloje Ülke prieš Turkiją vykdymą;

Socialinės sanglaudos ir gerovės skatinimas

25. teigiamai vertina Turkijos ekonomikos atsparumą pasaulinei ekonomikos krizei; pabrėžia, 
kad šis ekonominis atsigavimas yra unikali galimybė didinti darbo jėgos dalyvavimą 
rinkoje ir užimtumo lygį, kuris vis dar labai žemas, vos siekiantis 50 proc., ir pradėti 
laipsniškos socialinės įtraukties procesą; pabrėžia vyriausybės ir socialinių partnerių 
bendrą atsakomybę ir ragina juos intensyviau bendradarbiauti, kad būtų stiprinami 
socialiai orientuotos rinkos ekonomikos pagrindai;

26. pažymi ES ir Turkijos ekonomikos tarpusavio priklausomybę ir atkreipia dėmesį į su tuo 
susijusią galimybę skatinti gerovę ES ir Turkijoje, nes Turkija vis labiau integruojasi į ES 
rinką;

27. atkreipia dėmesį į patobulinimus, kurie priėmus konstitucinius pakeitimus padaryti 
socialinio dialogo srityje, tačiau tvirtina, kad ir šioje srityje svarbiausia tinkamai įdiegti 
juos į teisės sistemą, kuri vis dar turi būti suderinta su TDO standartais; ragina visas 
Ekonominės ir socialinių reikalų tarybos šalis aktyviau veikti ir bendradarbiauti, kad šis 
tikslas būtų greičiau pasiektas;

28. pakartoja, kad būtina stiprinti Turkijos regionų ir kaimo bei miesto vietovių sanglaudą; 
atsižvelgdamas į tai atkreipia dėmesį į ypatingą švietimo vaidmenį ir į būtinybę spręsti 
nuolatinių regioninių skirtumų, susijusių su švietimo kokybe ir besimokančių skaičiumi, 
klausimą; 

29. primygtinai ragina vyriausybę visapusiškai apsvarstyti savo su Pietryčių Anatolijos 
projektu susijusių planų dėl naujos hidrotechninės ir energetikos infrastruktūros tvarumą ir 
poveikį aplinkai, nes kyla pavojus, kad bus padaryta žala aplinkai ir unikaliam daugelio 
regionų kraštovaizdžiui; ypač pabrėžia būtinybę užtikrinti, kad įstatymo dėl gamtos 
apsaugos ir biologinės įvairovės projektas būtų iš dalies pakeistas siekiant visiškai laikytis 
Europos standartų ir aiškiai nustatyti vykdomosios valdžios atsakomybę už gamtos 
apsaugą;

Gerų kaimyninių santykių kūrimas

30. ragina Turkijos vyriausybę aktyviai remti vykstančias derybas, konkrečiai prisidėti prie 
visapusiško Kipro klausimo sprendimo ir sudaryti sąlygas deryboms palankiai aplinkai 
nedelsiant pradedant išvesti savo pajėgas iš Kipro; primygtinai ragina abi Kipro 
bendruomenes intensyviai dirbti, kaip ragino JT  generalinis sekretorius, kad 
pasinaudojant jau padaryta pažanga derybose ir vadovaujantis atitinkamomis JT Saugumo 
Tarybos rezoliucijomis bei principais, kuriais pagrįsta ES, būtų pasiektas tvarus Kipro 
piliečiams, ES ir Turkijai naudingas sprendimas;

31. ragina Turkiją intensyviau remti Be žinios dingusių asmenų paieškos komitetą Kipre, ypač 
sudarant sąlygas jam patekti į militarizuotas zonas šiaurinėje dalyje;
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32. primygtinai ragina Turkiją ratifikuoti protokolus su Armėnija, atverti sieną su šia 
kaimynine šalimi ir panaudoti savo įtaką regione kaip vieną iš pagrindinių jėgų Kaukaze 
siekiant stiprinti pasitikėjimo kūrimo priemones ir prisidėti prie įšaldyto konflikto dėl 
Kalnų Karabacho sprendimo;

33. atkreipia dėmesį į intensyvesnes Turkijos ir Graikijos pastangas gerinti dvišalius 
santykius; vis dėlto apgailestauja, kad Turkijos Didžioji Nacionalinė Asamblėja vis dar 
neatšaukė savo grasinimų karo veiksmais Graikijai;

34. vertina Turkijos ir Irako, įskaitant kurdų regioninę vyriausybę, santykių gilinimą ir ypač 
atkreipia dėmesį į Turkijos įnašą stabilizuojant Iraką;

ES ir Turkijos bendradarbiavimo stiprinimas

35. apgailestauja, kad Turkija vis dar neįgyvendino EB ir Turkijos asociacijos susitarimo 
papildomo protokolo, o tai ir toliau saro įtaką derybų procesui; ragina vyriausybę 
visapusiškai įgyvendinti protokolą;

36. atkreipia dėmesį į Turkijos pasiektą pažangą, susijusią su energetikos skyriumi, ir dar 
kartą ragina Tarybą nedelsiant pradėti derybas dėl šio skyriaus; ragina Turkijos vyriausybę 
didinti pastangas vykstant deryboms dėl prisijungimo prie Energijos bendrijos sutarties; 
palankiai vertina tarpvyriausybinio susitarimo dėl „Nabucco“ ratifikavimą;

37. palankiai vertina didelę pažangą, kuri buvo padaryta siekiant baigti derybas dėl ES ir 
Turkijos readmisijos susitarimo ir ragina Turkijos vyriausybę užtikrinti, kad prieš 
įsigaliojant šiam  susitarimui būtų visiškai įgyvendinti egzistuojantys dvišaliai susitarimai; 
pabrėžia ES ir Turkijos bendradarbiavimo sprendžiant migracijos valdymo ir sienų 
kontrolės klausimus intensyvinimo svarbą, taip pat atsižvelgiant į didelę neteisėtų 
imigrantų, į ES teritoriją patenkančių per Turkiją, dalį; mano, kad, kai įsigalios 
readmisijos susitarimas, Komisija turėtų parengti derybas dėl vizų režimo supaprastinimo 
susitarimo, kurį taikant ypač verslo atstovams ir studentams, keliaujantiems į ES, būtų 
sudarytos palankesnės sąlygos;

38. atkreipia dėmesį į vis aktyvesnę Turkijos užsienio politiką, kuria siekiama stiprinti 
Turkijos kaip regioninės politikos dalyvės vaidmenį; primygtinai ragina Komisijos 
pirmininko pavaduotoją-Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo 
politikai visapusiškai atsižvelgti į šią dimensiją ir bendradarbiauti su Turkija 
koordinuojant tikslus ir tinkamai įgyvendinant ES interesus; ragina Turkijos vyriausybę 
savo užsienio politiką labiau koordinuoti su ES; 

39. primygtinai ragina Turkijos vyriausybę visiškai remti tarptautinės bendruomenės 
pastangas užkirsti kelią Iranui įsigyti branduolinių ginklų ir apgailestauja dėl to, kad 
Turkija balsavo prieš atitinkamą JT Saugumo Tarybos rezoliuciją; laikosi nuomonės, kad 
Turkija galėtų prisidėti prie demokratizacijos ir žmogaus teisių stiprinimo Irane ir 
koordinuoti savo pastangas su ES;

40. mano, kad Turkija turėtų atlikti svarbų vaidmenį stiprinant dialogą Artimųjų Rytų taikos 
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proceso metu ir ragina Turkiją atnaujinti konstruktyvų tarpininkavimą, ypač prisidėti prie 
Palestinos savivaldos stiprinimo;

41. vertina konstruktyvų Turkijos dalyvavimą remiant transatlantinių partnerių Afganistane ir 
Balkanuose pastangas; vis dėlto apgailestauja, kad Turkija savo prieštaravimais stabdo 
NATO ir ES strateginį bendradarbiavimą, kurį vykdant peržengiamos susitarimų „Berlin 
Plus“ ribos; 

42. ragina Turkijos vyriausybę pasirašyti Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statutą, 
pateikti jį ratifikuoti ir taip dar labiau didinti Turkijos indėlį į pasaulinę daugiašalę sistemą 
ir skatinti šalį dalyvauti joje;

43. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Europos Tarybos 
generaliniam sekretoriui, Europos Žmogaus Teisių Teismo pirmininkui, valstybių narių 
vyriausybėms ir parlamentams ir Turkijos Respublikos vyriausybei bei parlamentui.


