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Eiropas Parlamenta rezolūcija par Turcijas 2010. gada progresa ziņojumu

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas sagatavoto Turcijas 2010. gada progresa ziņojumu 
(SEC(2010)1327),

– ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas — 2006. gada 27. septembra rezolūciju par Turcijas 
progresu ceļā uz pievienošanos1, 2007. gada 24. oktobra rezolūciju par ES attiecībām ar 
Turciju2, 2008. gada 21. maija rezolūciju par Turcijas 2007. gada progresa ziņojumu3, 
2009. gada 12. marta rezolūciju par Turcijas 2008. gada progresa ziņojumu4 un 2010. gada 
10. februāra rezolūciju par Turcijas 2009. gada progresa ziņojumu5, 

– ņemot vērā 2005. gada 3. oktobra sarunu programmu Turcijai,

– ņemot vērā Padomes 2008. gada 18. februāra Lēmumu 2008/157/EK par principiem, 
prioritātēm un nosacījumiem, kas ietverti Eiropas partnerībā ar Turcijas Republiku6

(„pievienošanās partnerība”), kā arī iepriekšējos Padomes lēmumus par pievienošanās 
partnerību (2001., 2003. un 2006. gads),

– ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

A. tā kā pievienošanās sarunas ar Turciju tika atklātas 2005. gada 3. oktobrī pēc tam, kad 
Padome bija apstiprinājusi sarunu programmu, un tā kā šo sarunu atklāšana ir sākuma 
punkts ilgam procesam, kura iznākumu nav iespējams iepriekš paredzēt;

B. tā kā Turcija ir apņēmusies veikt reformas, uzturēt labas kaimiņattiecības un īstenot 
pakāpenisku saskaņošanu ar ES un tā kā šie centieni ir jāuztver kā modernizēšanās iespēja 
pašai Turcijai;

C. tā kā pilnīga atbilstība visiem Kopenhāgenas kritērijiem un ES integrēšanas spēja 
atbilstoši 2006. gada decembra Eiropadomes secinājumiem arī turpmāk uzskatāma par 
pamatu uzņemšanai ES, kas ir uz kopīgām vērtībām balstīta kopiena;

D. tā kā Komisija ir secinājusi, ka 2010. gadā Turcija ir turpinājusi politisko reformu 
procesu, taču svarīgāko politisko partiju dialoga un kompromisa noskaņojuma trūkums 
negatīvi ietekmē galveno politisko institūciju attiecības un kavē darbu pie politiskajām 

                                               
1 OV C 306 E, 15.12.2006., 284. lpp.
2 OV C 263 E, 16.10.2008., 452. lpp.
3 OV C 279 E, 19.11.2009., 57. lpp.
4 OV C 87 E, 1.4.2010., 139. lpp.
5 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0025.
6 OV L 51, 26.2.2008., 4. lpp.
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reformām;

E. tā kā jau piekto gadu pēc kārtas Turcija joprojām nav īstenojusi normas, kas izriet no EK 
un Turcijas Asociācijas nolīguma un tā papildprotokola,

1. atzinīgi vērtē Turcijas pilsoņu un pilsoniskās sabiedrības atbalstu tālākai Turcijas 
demokratizācijai un apņemšanos veidot atvērtu sabiedrību, kurā valda viedokļu 
daudzveidība; 

2. pauž bažas par konfrontāciju, kas turpinās politisko partiju vidū, un par to, ka valdība un 
opozīcija nav gatavas darboties, lai panāktu vienprātību par svarīgām reformām; mudina 
valdību padziļināt politisko plurālismu valsts iestādēs, iesaistot opozīciju uzņemties 
atbildību par valsts un sabiedrības modernizāciju un demokratizāciju; aicina visus 
opozīcijas spēkus konstruktīvi iesaistīties reformu procesā;

3. norāda, ka kontroles un līdzsvara sistēmai ir izšķiroša nozīme modernas demokrātiskas 
valsts pārvaldībā, kuras pamatā jābūt varas dalījuma principam un izpildvaras, 
likumdevējas varas un tiesu varas līdzsvaram, cilvēktiesību un brīvību ievērošanai, jo īpaši 
plašsaziņas līdzekļu brīvības ievērošanai, un tādai politiskajai kultūrai, kas patiesi 
atspoguļo demokrātiskas sabiedrības plurālismu;

4. uzsver, ka Turcijas Lielajai Nacionālajai Asamblejai ir liela nozīme kā iestādei, kurai būtu 
jādod svarīgs ieguldījums kontroles un līdzsvara sistēmas nostiprināšanā un aktīvi un 
konstruktīvi, pamatojoties uz visa partiju spektra iesaistīšanos, jāatbalsta modernizācijas 
reformas, vienlaicīgi nodrošinot valdības politikas demokrātisku kontroli;

5. atzinīgi vērtē konstitucionālo grozījumu pieņemšanu un mudina tos pienācīgi īstenot, 
pilnībā ievērojot Eiropas Cilvēktiesību konvencijas standartus; tomēr uzsver, ka ļoti 
vajadzīga ir vispārēja konstitucionāla reforma, ar kuru Turcija tiktu pārveidota par 
pilnvērtīgu plurālistisku demokrātiju, kuras pamatā ir cilvēktiesību un pamatbrīvību 
aizsardzība; atzinīgi vērtē gan valdības, gan opozīcijas pausto gatavību šādu reformu 
uzņemties un aicina valdību gādāt, lai visā konstitucionālajā procesā būtu cieši iesaistītas 
visas politiskās partijas un pilsoniskā sabiedrība;

6. atzinīgi vērtē vairākus simboliskus labas gribas žestus, ko valdība izrādījusi tādās jomās 
kā reliģijas brīvība un minoritāšu un kultūras tiesību aizsardzība; tomēr uzstāj, ka 
vajadzīgi ir sistemātiski uzlabojumi; konkrēti mudina dot jaunu impulsu demokrātiskās 
atvērtības iniciatīvai un aicina opozīciju konstruktīvi atbalstīt šo procesu un iesaistīties 
tajā;

Kopenhāgenas kritēriju izpilde

7. pauž bažas par preses brīvības mazināšanos un arvien lielāko pašcenzūru Turcijas 
plašsaziņas līdzekļos; uzsver, ka demokrātiskai sabiedrībai neatkarīga prese ir izšķirīgi 
svarīga, un šajā kopsakarā norāda, ka tiesu iestādēm ir būtiska nozīme preses brīvības 
aizsargāšanā un stiprināšanā, tādējādi garantējot sabiedrisko telpu brīvām debatēm un 
palīdzot nodrošināt kontroles un līdzsvara sistēmas pareizu darbību; atgādina, ka ir 
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jāpieņem jauns plašsaziņas līdzekļu likums, kas cita starpā reglamentētu tādus jautājumus 
kā neatkarība, īpašumtiesības un administratīvā kontrole;

8. pauž nožēlu, ka ar vairākiem likumiem joprojām ir ierobežota vārda brīvība; atkārto 
iepriekš paustos aicinājumus valdībai pabeigt vārda brīvības tiesiskā regulējuma 
pārskatīšanu un nekavējoties panākt tās atbilstību Eiropas Cilvēktiesību konvencijai un 
Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūrai; pauž nožēlu, ka atkārtoti un nepamatoti tiek 
slēgtas tīmekļa vietnes, un aicina valdību sagatavot interneta likuma (Nr.5651) 
grozījumus, lai nodrošinātu, ka tas vairs neierobežo vārda brīvību un pilsoņu tiesības 
piekļūt informācijai;     

9. atzinīgi vērtē tiesu iestāžu reformēšanā gūtos panākumus un atkārtoti pauž uzskatu, ka 
tiesu iestāžu neatkarība un objektivitāte ir viens no plurālistiskas demokrātiskas 
sabiedrības darbības priekšnosacījumiem; prasa valdībai īstenot šajā jomā pieņemtos 
konstitucionālos grozījumus, pilnībā ievērojot izpildvaras un likumdevējas varas 
nošķirtību un nodrošinot atbilstību Eiropas standartiem;

10. atzinīgi vērtē to, ka pieņemtie konstitucionālie grozījumi beidzot nodrošina pamatu 
ombuda institūcijas izveidošanai, un mudina, lai valdība sagatavotu un parlaments 
pieņemtu attiecīgo likumu, kas dotu iespēju šajā amatā demokrātiskas procedūras kārtībā 
iecelt personu, kas bauda vispārēju cieņu;

11. atzinīgi vērtē civilmilitārajās attiecībās gūtos panākumus un mudina parlamentu ieņemt 
aktīvu nostāju, nodrošinot parlamentāro kontroli pār drošības spēkiem, tostarp pilnīgu 
aizsardzības budžeta kontroli;

12. uzsver, ka lietās saistībā ar aizdomām par plāniem rīkot apvērsumu pret valdību, 
piemēram, organizācijas „Ergenekon” lietā, izmeklēšanai ir jāapliecina Turcijas 
demokrātisko iestāžu spēks un pienācīga un pārredzama darbība; pauž bažas par 
pirmstiesas aizturēšanas periodu pārmērīgu ilgumu un uzsver, ka visiem aizdomās 
turētajiem ir vajadzīgas efektīvas tiesiskas garantijas;

13. pauž nožēlu, ka nesenajā konstitucionālajā reformā netika iekļauti grozījumi par politisko 
partiju slēgšanu, un aicina valdību panākt attiecīgā tiesību akta atbilstību Eiropas 
standartiem, jo īpaši norādot uz Venēcijas komisijas attiecīgo atzinumu;

14. atkārto iepriekšējās rezolūcijās pausto aicinājumu reformēt vēlēšanu sistēmu, samazinot 
slieksni līdz 10 %, tādējādi nostiprinot partiju plurālismu un labāk atspoguļojot Turcijas 
sabiedrības plurālismu; prasa, lai valdība šo jautājumu risinātu kā prioritāti, lai reformu 
piemērotu pirms 2011. gada parlamenta vēlēšanām; mudina politiskās partijas stiprināt
partiju iekšējo demokrātiju un nostiprināt vēlēto locekļu atbildību savu apgabalu vēlētāju 
priekšā;

15. pauž nožēlu, ka nav bijis nekādas virzības uz to, lai tiktu ierobežota parlamenta locekļu 
imunitāte attiecībā uz likumpārkāpumiem, kas saistīti ar korupciju, lai gan ir bažas, ka 
nevardarbīga viedokļu paušana parlamentā nav pienācīgi aizsargāta; tādēļ aicina valdību 
un parlamentu vienoties par atbilstīgu parlamentārās imunitātes sistēmas reformu;
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16. pieņem zināšanai, ka Turcija pašlaik ir Eiropas Padomes Ministru komitejas 
priekšsēdētāja, un mudina Turciju apliecināt uzticību Eiropas Padomes vērtībām, 
parakstot un ratificējot Mazākumtautību aizsardzības pamatkonvenciju un ratificējot visus 
Eiropas Cilvēktiesību konvencijas papildprotokolus;

17. pauž vilšanos, ka ANO Konvencijas pret spīdzināšanu papildprotokols vēl kopš 
2005. gada nav ratificēts, un mudina parlamentu bez jebkādas turpmākas kavēšanās to 
ratificēt;

18. atbalsta valdības pastāvīgo dialogu ar reliģiskajām kopienām, tostarp alevītiem un 
kristiešu kopienām, tomēr izsaka nožēlu, ka nav panākta nekāda virzība attiecībā uz šo 
kopienu darbības tiesisko regulējumu, proti, attiecībā uz to iespējām iegūt juridiskas 
personas statusu, atvērt kulta vietas un īstenot to darbību, apmācīt garīdzniekus un risināt 
īpašuma problēmas, ko neregulē fondu likums;

19. tādēļ aicina valdību sistemātiski un bez turpmākas vilcināšanās risināt šos jautājumus, 
grozot tiesību aktus un nodrošinot to pienācīgu īstenošanu visos valdības līmeņos, tostarp 
pašvaldību līmenī;  šajā kopsakarā norāda arī uz Venēcijas komisijas 2010. gada pavasarī 
pieņemtajiem ieteikumiem attiecībā uz juridiskas personas statusu reliģiskajām kopienām 
un ekumēniskā patriarha garīdzniecības titulu; atkārtoti apliecina, ka sagaida, ka valdības 
paziņojumiem par grieķu pareizticīgo Halki semināra atjaunošanu drīz sekos konkrēti soļi; 

20. stingri nosoda PKK un citu teroristu grupu vardarbību, kas turpinās Turcijas teritorijā; 
mudina Turciju terorisma apkarošanā aktivizēt sadarbību ar ES, proti, ar tās pretterorisma 
koordinatoru un Eiropas Policijas biroju, kā arī ar ES dalībvalstīm; 

21. aicina valdību atjaunot centienus uz demokrātiskās atvērtības iniciatīvas pamata vispusīgi 
pievērsties kurdu jautājuma risināšanai, proti, nodrošinot vienotu interpretāciju tiesību 
aktiem, kas atļauj izmantot kurdu valodu politiskajā un sabiedriskajā dzīvē un izglītībā, kā 
arī grozot pretterorisma tiesību aktus, lai izvairītos no to ļaunprātīgas izmantošanas vai 
pārāk plašas interpretācijas, efektīvi risinot to personu problēmas, kuras (cita starpā 
ilgstošā konflikta dēļ) pārvietotas no dzimtajiem reģioniem, un tālāk uzlabojot 
sociālekonomisko stāvokli valsts dienvidaustrumos; 

22. atzinīgi vērtē sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības nodrošināšanai paredzētā tiesiskā 
regulējuma nostiprināšanu konstitucionālo tiesību aktu kopumā; mudina valdību, 
uzņēmēju aprindas un pilsonisko sabiedrību pieņemt vispusīgus pasākumus, kas risinātu 
sieviešu nabadzības jautājumu, veicinot sieviešu sociālo integrāciju un dalību darba tirgū, 
piemēram, aktīvi atbalstot vidējās izglītības pieejamību meitenēm vai nodrošinot bērnu 
aprūpes iestādes; turklāt atbalsta rezervētu kvotu sistēmas ieviešanu, kas nodrošinātu vērā 
ņemamu sieviešu pārstāvību visos uzņēmējdarbības, publiskā sektora un valdības līmeņos; 
konkrēti aicina politiskās partijas izmantot gaidāmās vēlēšanas kā iespēju nostiprināt 
sieviešu aktīvu iesaisti politikā; 

23. stingri nosoda slepkavības „ģimenes goda dēļ” un mudina valdību visos līmeņos kāpināt 
preventīvo darbību, jo īpaši nosakot pašvaldībām pienākumu sagādāt pietiekamu 
patvērumu sievietēm, kuras ir apdraudētas, efektīvi uzraugot, lai šīs saistības tiktu pilnībā 
izpildītas, un izveidojot pēckontroles un palīdzības sistēmu sievietēm, kuras atstāj šīs 
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patvēruma vietas; mudina tiesu iestādes nodrošināt, lai vardarbība pret sievietēm vienmēr 
tiktu konsekventi sodīta; 

24. uzskata, ka Turcijai vajadzētu izdot tiesību aktus, ar kuriem tiktu izveidots civildienests 
vai sociālais dienests kā brīvi izvēlēta alternatīva militārajam dienestam; prasa, lai valdība 
nodrošinātu, ka pilnībā tiek pildīts Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedums lietā Ülke pret 
Turciju; 

Sociālās kohēzijas un labklājības vairošana

25. atzinīgi vērtē Turcijas ekonomikas noturību pret pasaules ekonomikas krīzi; uzsver, ka šī 
ekonomikas atlabšana ir unikāla iespēja paaugstināt darbaspēka iesaistīšanos darba tirgū 
un nodarbinātības līmeni, kas joprojām ir ļoti zems un tikko sasniedz vien 50 %, un 
aizsākt progresīvas sociālās integrācijas procesu; norāda, ka valdībai un sociālajiem 
partneriem šajā ziņā ir kopīga atbildība, un mudina tos aktivizēt sadarbību, lai nostiprinātu 
sociāli orientētas tirgus ekonomikas atbalsta punktus;  

26. atzīmē, ka ES un Turcijas ekonomikas ir savstarpēji saistītas, un norāda — turpinoties 
Turcijas integrācijai ES tirgū, šī saistība var veicināt gan ES, gan Turcijas labklājību;

27. pieņem zināšanai ar konstitucionālajiem grozījumiem ieviestos uzlabojumus sociālā 
dialoga jomā, tomēr uzstāj, ka arī šeit izšķirīgi ir pienācīgi īstenot tiesisko regulējumu, 
kura atbilstība SDO standartiem vēl ir jāpanāk; mudina visas ANO Ekonomikas un 
sociālo lietu padomes puses pastiprināt savu iesaisti un sadarbību šā mērķa īstenošanā; 

28. atkārto, ka jānostiprina Turcijas reģionu kohēzija un lauku un pilsētas teritoriju kohēzija; 
šajā saistībā norāda, ka izglītībai ir īpaša nozīme, un ka ir jānovērš ilgstošas būtiskas 
reģionālas nevienlīdzības attiecībā uz izglītības kvalitāti un to jauniešu skaitu, kuri iestājas 
mācību iestādēs; 

29. mudina valdību attiecībā uz jaunas ūdenssaimniecības un energoapgādes infrastruktūras 
plāniem, kuru īstenošana paredzēta Dienvidaustrumu Anatolijas projektā (GAP) un kuri 
apdraud daudzu reģionu vidi un unikālo ainavu, pilnībā ņemt vērā tādus aspektus kā 
ilgtspēja un ietekme uz vidi; jo īpaši uzsver, ka ir jānodrošina, lai dabas aizsardzības un 
bioloģiskās daudzveidības likuma projekts tiktu grozīts, nodrošinot Eiropas standartu 
pilnīgu ievērošanu, un lai izpildvaras jomā tiktu skaidri sadalīta atbildība par dabas 
aizsardzību; 

Labu kaimiņattiecību veidošana

30. aicina Turcijas valdību aktīvi atbalstīt patlaban notiekošās sarunas, sniegt konkrētu 
ieguldījumu Kipras jautājuma vispusīgā risinājumā un palīdzēt nodrošināt piemērotu 
sarunu klimatu, nekavējoties sākot savu spēku izvešanu no Kipras; aktīvi mudina Kipras 
divas kopienas intensīvi strādāt, kā to prasījis ANO ģenerālsekretārs, lai sarunās gūto 
virzību izmantotu ilgtspējīgam risinājumam, kas atbilstu attiecīgajām ANO Drošības 
padomes rezolūcijām un ES pamatprincipiem, kā arī Kipras pilsoņu, ES un Turcijas 
interesēm;   
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31. mudina Turciju pastiprināt atbalstu Komitejai Kiprā bezvēsts pazudušo personu 
jautājumos, jo īpaši atvieglojot tai piekļuvi ziemeļos izvietotajām militārajām zonām; 

32. mudina Turciju ratificēt protokolus ar Armēniju, atvērt robežu ar šo kaimiņvalsti un 
izmantot ietekmi, kādu Turcija bauda kā viena no galvenajām Kaukāza valstīm, lai 
nostiprinātu uzticības veicināšanas pasākumus un dotu ieguldījumu Kalnu Karabahas 
iesaldētā konflikta risināšanā;

33. pieņem zināšanai Turcijas un Grieķijas aktīvākos centienus uzlabot divpusējās attiecības;  
tomēr pauž nožēlu, ka vēl joprojām nav atsaukti casus belli draudi, ko Turcijas Lielā 
Nacionālā Asambleja ir pasludinājusi attiecībā uz Grieķiju; 

34. atzinīgi vērtē Turcijas un Irākas attiecību padziļināšanos, tostarp attiecībās ar kurdu 
reģionālo valdību, un konkrēti norāda uz Turcijas pienesumu Irākas stāvokļa stabilizēšanā; 

ES un Turcijas sadarbības veicināšana

35. pauž nosodījumu par faktu, ka Turcija joprojām nav īstenojusi EK un Turcijas Asociācijas 
nolīguma papildprotokolu, kas joprojām ietekmē sarunu procesu; aicina valdību to pilnībā 
īstenot;

36. pieņem zināšanai Turcijas panākto virzību enerģētikas sadaļas jautājumos un mudina 
Padomi nekavējoties no jauna atklāt sarunas par šo sadaļu; aicina Turcijas valdību 
aktivizēt centienus sarunās par pievienošanos Enerģētikas kopienas līgumam; atzinīgi 
vērtē Nabucco starpvaldību nolīguma ratificēšanu; 

37. atzinīgi vērtē būtisko progresu attiecībā uz sarunu pabeigšanu par ES un Turcijas 
nolīgumu par atpakaļuzņemšanu un aicina Turcijas valdību nodrošināt, lai līdz brīdim, kad 
līgums stājas spēkā, būtu pilnībā īstenoti spēkā esošie divpusējie nolīgumi; uzsver, ka ir 
svarīgi pastiprināt ES un Turcijas sadarbību attiecībā uz migrācijas pārvaldību un 
robežkontroli, ņemot vērā arī to, ka liela daļa nelegālo imigrantu ierodas ES teritorijā caur 
Turciju; uzskata, ka pēc tam, kad nolīgums par atpakaļuzņemšanu būs stājies spēkā, 
Komisija sagatavos sarunas par nolīgumu par vīzu režīma atvieglojumiem, konkrēti 
atvieglojot iebraukšanas nosacījumus uzņēmējiem un studentiem, kuri dodas uz Eiropas 
Savienību; 

38. pieņem zināšanai, ka Turcijas ārpolitika kļūst arvien aktīvāka, un tās mērķis ir nostiprināt 
savu lomu reģionālajā politikā; mudina augsto pārstāvi / Komisijas priekšsēdētāja 
vietnieci šo aspektu pilnībā ņemt vērā un iesaistīt Turciju mērķu saskaņošanā un ES 
interešu pienācīgā novērtēšanā; aicina Turcijas valdību pastiprināt ārpolitikas saskaņošanu 
ar ES; 

39. mudina Turcijas valdību pilnībā atbalstīt starptautiskās sabiedrības centienus atturēt Irānu 
no kodolieroču iegādes un pauž nosodījumu Turcijas balsojumam pret attiecīgo ANO 
Drošības padomes rezolūciju; uzskata, ka Turcija varētu dot ieguldījumu Irānas 
demokratizācijas un cilvēktiesību nostiprināšanas procesā,  savus centienus saskaņojot ar 
ES; 
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40. uzskata, ka Turcijai vajadzētu uzņemties nozīmīgu lomu Tuvo Austrumu miera procesa 
dialoga veicināšanā, un aicina Turciju atsākt konstruktīvi darboties kā vidutājai, jo īpaši 
palīdzot nostiprināt Palestīniešu pašpārvaldi;

41. atzinīgi vērtē Turcijas konstruktīvo iesaisti transatlantisko partneru centienu atbalstam 
Afganistānā un Balkānos; tomēr pauž nožēlu, ka Turcijas iebildumi bloķē NATO un ES 
stratēģisko sadarbību ārpus „Berlin Plus” nolīguma; 

42. aicina Turcijas valdību parakstīt un iesniegt ratificēšanai Starptautiskās Krimināltiesas 
statūtus, šādi vēl palielinot Turcijas ieguldījumu un iesaistīšanos pasaules daudzpusējā 
sistēmā; 

43. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Eiropas Padomes 
ģenerālsekretāram, Eiropas Cilvēktiesību tiesas priekšsēdētājam, dalībvalstu valdībām un 
parlamentiem un Turcijas Republikas valdībai un parlamentam.


