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Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sprawozdania z postępów Turcji w 
2010 r.

Parlament Europejski,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji w sprawie postępów Turcji w 2010 r. 
(SEC(2010)1327),

– uwzględniając swoje poprzednie rezolucje z dnia 27 września 2006 r. w sprawie postępów 
Turcji na drodze do przystąpienia1 oraz z dnia 24 października 2007 r. w sprawie 
stosunków UE-Turcja2, a także z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie postępów Turcji 
w 2007 r.3 i z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie sprawozdania z postępów Turcji 
w 2008 r.4, a także z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdania z postępów Turcji w 
2009 r.5,

– uwzględniając ramy negocjacyjne przyjęte dla Turcji w dniu 3 października 2005 r.,

– uwzględniając decyzję Rady 2008/158/WE z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie zasad, 
priorytetów i warunków ujętych w partnerstwie dla członkostwa zawartym z Republiką 
Turcji6 („partnerstwo dla członkostwa”), jak również wcześniejsze decyzje Rady 
w sprawie partnerstwa dla członkostwa z 2001, 2003 i 2006 r.,

– uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że negocjacje z Turcją w sprawie przystąpienia zostały otwarte w dniu 
3 października 2005 r. po przyjęciu przez Radę ram negocjacyjnych i że rozpoczęcie tych 
negocjacji stanowi punkt wyjścia długotrwałego i otwartego procesu;

B. mając na uwadze, że Turcja zobowiązała się do reform, stosunków dobrosąsiedzkich i 
stopniowego dostosowania się do UE oraz mając na uwadze, że wysiłki te powinny być 
postrzegane jako okazja dla samej Turcji do przekształcenia się w nowoczesny kraj,

C. mając na uwadze, że zgodnie z konkluzjami z posiedzenia Rady Europejskiej w grudniu 
2006 r. całkowite spełnienie wszystkich kryteriów kopenhaskich i zdolność UE do 
przyjmowania nowych państw pozostają podstawą do przystąpienia do UE, która jest 
społecznością opartą na wspólnych wartościach,

                                               
1 Dz.U. C 306 E z 15.12.2006, str.284.
2 Dz.U. C 263 E z 16.10.2008, str.452.
3 Dz.U. C 279 E z 19.11.2009, str. 57.
4 Dz.U. C 87 E z 1.4.2010, str. 139.
5 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0025
6 Dz.U. L 51 z 26.2.2008, s. 4.
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D. mając na uwadze, że Komisja doszła do wniosku, iż w roku 2010 Turcja kontynuowała 
proces reform politycznych, ale że brak dialogu i skłonności do kompromisu w dużych 
partiach politycznych ma negatywny wpływ na stosunki między głównymi instytucjami i 
spowalnia prace nad reformami poltycznymi,

E. mając na uwadze, że już piąty rok z rzędu Turcja nie wypełniła postanowień 
wynikających z umowy o stowarzyszeniu WE-Turcja i z jej protokołu dodatkowego,

1. wyraża uznanie dla obywateli Turcji oraz społeczeństwa obywatelskiego za ich poparcie 
dla dalszej demokratyzacji Turcji i determinację w dążeniu do stworzenia otwartego i 
pluralistycznego społeczeństwa; 

2. jest zaniepokojony trwającymi konfrontacjami między partiami politycznymi i brakiem 
gotowości rządu, a także sprzeciwem wobec prac nad konsensusem w sprawie 
kluczowych reform; nalega, aby rząd zwiększył pluralizm polityczny w instytucjach 
państwowych przez włączenie opozycji w odpowiedzialność za modernizację i 
demokratyzację państwa i społeczeństwa; wzywa wszystkie siły opozycyjne do 
konstruktywnego zaangażowania się w proces reform; 

3. podkreśla zasadniczą rolę systemu kontroli i równowagi w zarządzaniu nowoczesnym 
demokratycznym państwem, które musi być oparte na zasadzie podziału władzy i 
równowagi między władzą wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą, na poszanowaniu 
praw człowieka i wolności, a zwłaszcza wolności mediów, a także na kulturze politycznej 
rzeczywiście odzwierciedlającej pluralizm demokratycznego społeczeństwa; 

4. podkreśla rolę Wielkiego Zgromadzenia Narodowego Turcji, które powinno w sposób 
zasadniczy przyczynić się do umocnienia systemu kontroli i równowagi, a także popierać, 
czynnie i konstruktywnie w oparciu o ponadpartyjne zobowiązanie, reformy 
modernizujące przy jednoczesnym zapewnieniu demokratycznej kontroli nad polityką 
rządu;

5. z zadowoleniem wita przyjęcie poprawek do konstytucji i nalega na ich właściwe 
wdrożenie z pełnym poszanowaniem norm europejskiej Konwencji o ochronie praw 
człowieka i podstawowych wolności; podkreśla jednakże pilną konieczność 
przeprowadzenia całościowej reformy przekształcającej Turcję w pełnoprawną 
demokrację pluralistyczną, której zasadniczymi elementami będą ochrona praw człowieka 
i podstawowych wolności; z zadowoleniem przyjmuje zadeklarowaną gotowość rządu i 
opozycji do podjęcia takiej reformy i wzywa rząd do zagwarantowania ścisłego 
zaangażowania wszystkich partii politycznych i społeczeństwa obywatelskiego w cały 
proces konstytucyjny;

6. z zadowoleniem przyjmuje pewne symboliczne gesty dobrej woli rządu w dziedzinie 
swobód religijnych, ochrony mniejszości i praw kulturalnych; nalega jednak, że konieczna 
jest stała poprawa; zachęca w szczególności rząd do nadania nowego impetu otwarciu 
demokratycznemu i wzywa opozycję do konstruktywnego wspierania tego procesu i 
zaangażowania się w niego; 

Spełnianie kryteriów kopenhaskich
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7. jest zaniepokojony ograniczeniem wolności prasy i rosnącą autocenzurą w tureckich 
mediach; podkreśla, że wolna prasa ma podstawowe znaczenie dla demokratycznego 
społeczeństwa i wskazuje w związku z tym na zasadniczą rolę wymiaru sprawiedliwości 
w ochronie i zwiększaniu wolności prasy, co zagwarantuje publiczną przestrzeń na 
swobodną debatę i przyczyni się do właściwego funkcjonowania systemu kontroli i 
równowagi; przypomina konieczność przyjęcia nowej ustawy o mediach, która zajmie się 
m.in. kwestiami niezależności, własności i kontroli administracyjnej;

8. wyraża ubolewanie, że wiele ustaw nadal ogranicza wolność słowa; ponawia poprzednie 
wezwania kierowane do rządu, żeby przeprowadził przegląd ram prawnych dotyczących 
wolności słowa i dostosował je bezzwłocznie do europejskiej Konwencji o ochronie praw 
człowieka i podstawowych wolności oraz do orzecznictwa Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka; wyraża ubolewanie w związku z wielokrotnie nieproporcjonalnym 
zamykaniem serwisów internetowych i wzywa rząd do przygotowania poprawek do 
ustawy o internecie (nr 5651) w celu zagwarantowania, że nie będzie już dłużej żadnych 
ograniczeń swobody wyrażania opinii i praw obywateli do dostępu do informacji;    

9. docenia postępy w reformowaniu wymiaru sprawiedliwości i powtarza swój punkt 
widzenia, że niezawisłość i bezstronność wymiaru sprawiedliwości stanowią podstawę 
funkcjonowania pluralistycznego społeczeństwa demokratycznego; wzywa rząd do 
wdrożenia przyjętych w tym obszarze poprawek do konstytucji z pełnym poszanowaniem 
podziału władzy na wykonawczą i sądowniczą oraz z zachowaniem norm europejskich;

10. z zadowoleniem stwierdza, że przyjęte poprawki do konstytucji nareszcie stwarzają 
podstawy do powołania instytucji rzecznika praw obywatelskich i nalega, żeby rząd 
przygotował, a parlament przyjął odpowiednią ustawę, umożliwiającą jego wyznaczenie w 
oparciu o demokratyczną procedurę, która doprowadziłaby do obecności na tym nowym 
stanowisku powszechnie szanowanej osobistości;

11. pochwala postępy osiągnięte w stosunkach cywilno-wojskowych i nalega, żeby parlament 
czynnie zaangażował się w parlamentarną kontrolę sił bezpieczeństwa, w tym w pełną 
kontrolę budżetu na obronę;

12. podkreśla, że śledztwa w sprawie przypadków planowanych domniemanych zamachów 
stanu, takich jak ERGENEKON, muszą dowieść siły oraz właściwego i przejrzystego 
funkcjonowania tureckich instytucji demokratycznych; jest zaniepokojony nadmiernie 
długimi okresami przetrzymywania p r z e d  procesem i podkreśla konieczność 
rzeczywistych gwarancji sądowniczych dla wszystkich podejrzanych;

13. wyraża ubolewanie, że niedawna reforma konstytucji nie uwzględniła poprawek 
dotyczących delegalizacji partii politycznych i wzywa rząd do dostosowania właściwego 
ustawodawstwa do norm europejskich, podkreślając w szczególności stosowną opinię 
komisji weneckiej;

14. ponawia zawarte w swoich poprzednich rezolucjach apele o zreformowanie systemu 
wyborczego przez obniżenie dziesięcioprocentowego progu, co zwiększy pluralizm 
partyjny i lepiej odzwierciedli pluralizm tureckiego społeczeństwa; wzywa rząd do zajęcia 
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się tą kwestią w pierwszym rzędzie w celu zastosowania reformy przed wyborami 
parlamentarnymi w 2011 r.; zachęca partie polityczne do umocnienia wewnętrznej 
demokracji partyjnej oraz do zwiększenia odpowiedzialności wybranych posłów wobec 
ich okręgów wyborczych;

15. ubolewa, że nie poczyniono postępów w ograniczaniu immunitetów posłów do 
parlamentu w sprawach związanych z korupcją, a jednocześnie jest zaniepokojony 
kwestią odpowiedniej ochrony pokojowego wyrażania poglądów w parlamencie; wzywa 
w związku z tym rząd i parlament do osiągnięcia porozumienia w sprawie 
przeprowadzenia stosownej reformy systemu immunitetów parlamentarnych;

16. przyjmuje do wiadomości, że Turcja obecnie sprawuje przewodnictwo w Komitecie 
Ministrów Rady Europy i zachęca Turcję do okazania swojego przywiązania do wartości 
Rady Europy przez podpisanie i ratyfikację Konwencji ramowej Rady Europy o ochronie 
mniejszości narodowych, a także ratyfikację wszystkich protokołów dodatkowych do 
europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności;

17. jest rozczarowany, że ratyfikacja protokołu fakultatywnego do Konwencji ONZ w sprawie 
zakazu stosowania tortur przeciąga się od 2005 r. i nalega, żeby parlament ratyfikował go 
bez dalszych opóźnień;

18. popiera trwający dialog rządu ze wspólnotami religijnymi, w tym z alewitami i 
wspólnotami chrześcijańskimi, ale jest rozczarowany, że nie osiągnięto postępów 
związanych z opracowaniem ram prawnych dla funkcjonowania tych wspólnot, zwłaszcza 
w dziedzinie ich możliwości uzyskiwania osobowości prawnej, z otwieraniem i 
działalnością miejsc kultu, z kształceniem kleru i rozwiązaniem problemów własności 
nieuwzględnionych w ustawie o fundacjach;

19. wzywa w związku z tym rząd do systematycznego rozwiązywania tych kwestii bez 
dalszych opóźnień w drodze zmiany przepisów i zagwarantowania ich właściwego 
wdrożenia na wszystkich szczeblach zarządzania, łącznie z gminnym; podkreśla również 
w tym kontekście przyjęte na wiosnę 2010 r. przez komisję wenecką zalecenia dotyczące 
osobowości prawnej wspólnot religijnych oraz eklezjastycznego tytułu patriarchy 
ekumenicznego; po raz kolejny wyraża nadzieję, że za oświadczeniami rządu dotyczącymi 
ponownego otwarcia greckiego prawosławnego seminarium na wyspie Halki pójdą 
wkrótce konkretnie działania;

20. surowo potępia ciągłe akty przemocy, jakich na tureckiej ziemi dopuszczają się PKK i 
inne ugrupowania terrorystyczne; zachęca Turcję do współpracy z UE, zwłaszcza z jej 
koordynatorem ds. przeciwdziałania terroryzmowi i Europolem, a także z państwami 
członkowskimi, w walce z terroryzmem;

21.wzywa rząd do wzmożenia wysiłków w ramach demokratycznego otwarcia zmierzających 
do kompleksowego rozwiązania kwestii Kurdów, zwłaszcza przez zagwarantowanie 
spójnej interpretacji przepisów umożliwiających używanie języka kurdyjskiego w życiu 
politycznym i publicznym oraz w szkolnictwie, przez zmianę ustaw antyterrorystycznych 
w celu uniknięcia nadużyć, przez skuteczne rozpatrzenie problemów osób przesiedlonych 
z ich rodzinnych regionów wskutek m.in. przedłużających się konfliktów, a także przez 
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dalszą poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej na południowym wschodzie;
22. z zadowoleniem przyjmuje umocnienie – w postaci pakietu prawnego – ram prawnych 

gwarantujących prawa kobiet i równouprawnienie płci; nalega, aby rząd, a także 
środowisko biznesu i społeczeństwo obywatelskie podjęły kompleksowe działania 
przeciwko ubóstwu kobiet, zwiększające ich integrację społeczną i udział w rynku pracy, 
takie jak czynne popieranie dostępu dziewcząt do wykształcenia średniego lub 
świadczenie opieki nad dziećmi; ponadto zachęca do wprowadzenia systemu 
zastrzeżonych kwot w celu zagwarantowania istotnej obecności kobiet na wszystkich 
szczeblach w biznesie, sektorze publicznym i rządzie; wzywa zwłaszcza partie polityczne 
do wykorzystania nadchodzących wyborów na zwiększenie czynnego zaangażowania 
kobiet w politykę;

23. wyraża głębokie ubolewanie w związku ze wzrostem liczby zabójstw honorowych i 
nalega, aby rząd podejmował kroki zapobiegawcze na wszystkich szczeblach, zwłaszcza 
zobowiązując gminy do zapewniania kobietom w niebezpieczeństwie wystarczającej 
ilości schronisk, skutecznie monitorując pełną zgodność z tym obowiązkiem i 
wprowadzając system ciągłej pomocy dla kobiet żyjących w tych schroniskach; nalega, 
żeby wymiar sprawiedliwości zagwarantował systematyczne karanie przemocy wobec 
kobiet;

24. uważa, ze Turcja powinna przyjąć przepisy wprowadzające służbę cywilną lub społeczną, 
opartą na wolnym wyborze, jako alternatywę dla służby wojskowej; wzywa rząd do 
zapewnienia pełnej zgodności z orzeczeniem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w 
sprawie Ülke przeciwko Turcji;

Zwiększanie spójności społecznej i dobrobytu

25. pochwala opór, jaki Turcja stawia światowemu kryzysowi gospodarczemu; podkreśla, że 
to ożywienie gospodarcze jest jedyną okazją do zwiększenia udziału pracowników i 
wskaźników zatrudnienia, które wciąż są bardzo niskie i wynoszą zaledwie 50%, a także 
do rozpoczęcia procesu stopniowej integracji społecznej; podkreśla wspólną 
odpowiedzialność rządu i partnerów społecznych i zachęca ich do zacieśnienia 
współpracy w celu umocnienia fundamentów gospodarki rynkowej ukierunkowanej na 
kwestie socjalne;  

26. zauważa wzajemną zależność gospodarek UE i Turcji i podkreśla ich potencjał 
zwiększenia dobrobytu zarówno w UE jak i w Turcji, w miarę jak postępuje integracja 
Turcji w UE;

27. przyjmuje do wiadomości poprawę wprowadzoną zmianami w konstytucji w obszarze 
dialogu społecznego, nalega jednak, że również tutaj podstawowe znaczenie ma właściwe 
wdrożenie do ram prawnych, którym nadal brak spójności z normami MOP; zachęca 
wszystkie strony rady gospodarczo-społecznej do zwiększenia ich zaangażowania i 
współpracy zmierzającej do osiągnięcia tego celu;

28. ponownie przypomina o konieczności zwiększenia spójności między poszczególnymi 
regionami Turcji oraz między obszarami miejskimi i wiejskimi; podkreśla w tym 
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kontekście szczególną rolę edukacji i konieczność zwalczania utrzymujących się między 
regionami dużych różnic w zakresie jakości kształcenia i wskaźników skolaryzacji;

29. wzywa rząd do wszechstronnego rozważenia możliwości realizacji i konsekwencji dla 
środowiska jego planów dotyczących nowych instalacji wodnych i energetycznych 
prowadzonych w ramach projektu „Anatolia Południowo – Wschodnia” (GAP), który 
może zniszczyć środowisko naturalne i unikalne krajobrazy w wielu regionach; w 
szczególności podkreśla konieczność zagwarantowania, że projekt ustawy o ochronie 
środowiska zostanie zmieniony w sposób zapewniający całkowitą zgodność z normami 
europejskimi, a także konieczność jasnego nałożenia na władzę wykonawczą obowiązku 
ochrony środowiska;

Budowanie dobrych stosunków sąsiedzkich

30. wzywa rząd Turcji do czynnego wspierania trwających negocjacji, do konkretnego 
przyczynienia się do kompleksowego rozwiązania kwestii Cypru oraz do stworzenia 
sprzyjającego negocjacjom klimatu przez natychmiastowe rozpoczęcie wycofywania 
swoich sił zbrojnych z Cypru;zdecydowanie wzywa obie wspólnoty cypryjskie do 
intensywnej pracy – o co wnosił sekretarz generalny ONZ – na rzecz wyciągnięcia 
korzyści z już osiągniętych postępów w negocjacjach w celu wypracowania trwałego 
rozwiązania spójnego z odpowiednimi rezolucjami Rady Bezpieczeństwa ONZ oraz 
zasadami, na jakich opiera się UE, z korzyścią dla obywateli Cypru, UE i Turcji;

31. zachęca Turcję do zwiększenia poparcia dla Komitetu ds. Osób Zaginionych na Cyprze, 
zwłaszcza przez ułatwienie mu dostępu do stref zmilitaryzowanych na północy;

32. nalega, żeby Turcja ratyfikowała protokoły z Armenią, otworzyła granicę z tym sąsiadem 
i użyła swojego wpływu jednej z kluczowych potęg na Kaukazie do zwiększenia środków 
budowy zaufania oraz do przyczynienia się do rozwiązania zamrożonego konfliktu wokół 
Górskiego Karabachu;

33. przyjmuje do wiadomości intensyfikację podejmowanych przez Turcję i Grecję działań 
zmierzających do poprawy stosunków dwustronnych; wyraża jednakże ubolewanie, że 
deklaracja casus belli, wydana przez Wielkie Zgromadzenie Narodowe Turcji wobec 
Grecji dotychczas nie została cofnięta;

34. docenia zacieśnienie stosunków między Turcją a Irakiem, łącznie z jego kurdyjskim 
rządem regionalnym, i podkreśla w szczególności wkład Turcji w stabilizację sytuacji w 
Iraku;

Zacieśnienie współpracy między UE i Turcją

35. wyraża ubolewanie z powodu faktu, że Turcja dotychczas nie wdrożyła protokołu 
dodatkowego do umowy o stowarzyszeniu WE-Turcja, co w dalszym ciągu ma wpływ na 
proces negocjacyjny; wzywa rząd turecki do jego pełnego wdrożenia;

36. przyjmuje do wiadomości osiągnięte przez Turcję postępy w rozdziale dotyczącym 
energii i nalega, aby Rada bez dalszych opóźnień rozpoczęła negocjacje nad tym 
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rozdziałem; wzywa rząd Turcji do intensyfikacji działań w ramach negocjacji 
dotyczących przystąpienia do Traktatu o Wspólnocie Energetycznej; z zadowoleniem 
przyjmuje ratyfikację przez Turcję umowy międzyrządowej w sprawie gazociągu 
Nabucco;

37. z zadowoleniem przyjmuje znaczące postępy poczynione w kierunku zakończenia 
negocjacji nad podpisaniem przez UE i Turcję umowy o readmisji i wzywa rząd Turcji, 
aby do czasu jej wejścia w życie zapewnił całkowitą realizację obowiązujących umów 
dwustronnych; podkreśla znaczenie nasilenia współpracy między UE i Turcją w zakresie 
zarządzania migracją i kontroli granic, również z powodu przybywania do UE dużej 
liczby nielegalnych imigrantów przez terytorium Turcji; jest zdania, że gdy umowa o 
readmisji wejdzie w życie, Komisja przygotuje negocjacje w sprawie umowy o 
ułatwieniach wizowych, upraszczającej zwłaszcza warunki wjazdu przedsiębiorców i 
studentów podróżujących do UE;

38. przyjmuje do wiadomości wciąż rosnącą aktywność tureckiej polityki zagranicznej, 
mającej na celu umocnienie jej pozycji w regionie; nalega, aby wysoka 
przedstawiciel/wiceprzewodnicząca w pełni uwzględniła ten wymiar i zaangażowała się 
wobec Turcji w koordynację celów i pełną waloryzację interesów UE; wzywa rząd Turcji 
do większej koordynacji swojej polityki zagranicznej z UE;

39. wzywa rząd Turcji do całkowitego poparcia działań wspólnoty międzynarodowej 
mających na celu uniemożliwienie Iranowi posiadania broni nuklearnej, i ubolewa, że 
Turcja głosowała przeciw rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ w tej sprawie; uważa, że 
Turcja mogłaby przyczynić się do demokratyzacji i umocnienia praw człowieka w Iranie, 
a jednocześnie skoordynować swoje działania z UE;

40. jest przekonany, że Turcja powinna odgrywać znaczącą rolę w zacieśnianiu dialogu w 
ramach procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie i wzywa Turcję do wznowienia 
konstruktywnego pośrednictwa, a w szczególności do przyczynienia się do umocnienia 
Autonomii Palestyńskiej;

41. docenia konstruktywne zaangażowanie się Turcji wspierające działania partnerów 
transatlantyckich w Afganistanie i na Bałkanach; wyraża jednakże ubolewanie z powodu 
faktu, że strategiczna współpraca pomiędzy UE a NATO poza porozumieniem „Berlin 
plus” jest w dalszym ciągu blokowana przez sprzeciw Turcji;

42. wzywa rząd turecki do podpisania i przedłożenia do ratyfikacji Statutu 
Międzynarodowego Trybunału Karnego, co przyczyni się do zwiększenia wkładu i 
zaangażowania Turcji na rzecz globalnego wielostronnego systemu; 

43. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji, sekretarzowi generalnemu Rady Europy, przewodniczącemu Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka, rządom i parlamentom państw członkowskich oraz rządowi 
i parlamentowi Republiki Turcji.


