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Resolução do Parlamento Europeu sobre o relatório de 2010 referente aos progressos 
realizados pela Turquia

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o relatório de 2010 referente aos progressos realizados pela Turquia
(SEC(2010)1327), 

– Tendo em conta as suas Resoluções precedentes, de 27 de Setembro de 2006, sobre os 
progressos efectuados pela Turquia na via da adesão1, de 24 de Outubro de 2007, sobre as 
relações UE-Turquia2, de 21 de Maio de 2008, sobre o relatório de 2007 referente aos 
progressos realizados pela Turquia3, de 12 de Março de 2009, sobre o relatório de 2008 
referente aos progressos realizados pela Turquia4, e de 10 de Fevereiro de 2010, sobre o 
relatório de 2009 referente aos progressos realizados pela Turquia5,

– Tendo em conta o Quadro de Negociações com a Turquia, adoptado em 3 de Outubro de 
2005,

– Tendo em conta a Decisão 2008/157/CE do Conselho, de 18 de Fevereiro de 2008, 
relativa aos princípios, prioridades e condições previstos na Parceria de Adesão com a 
República da Turquia6 (a seguir designada "Parceria de Adesão"), bem como as decisões 
precedentes do Conselho relativas à Parceria de Adesão, de 2001, 2003 e 2006,

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 110.º do seu Regimento,

A. Considerando que as negociações de adesão com a Turquia tiveram início em 3 de 
Outubro de 2005, após o Conselho ter aprovado o Quadro de Negociações, e que a 
abertura das negociações foi o ponto de partida para um longo processo cujo desfecho 
continua em aberto,

B. Considerando que a Turquia se comprometeu a empreender reformas, a manter boas 
relações de vizinhança e a proceder a uma harmonização progressiva com a União 
Europeia, e que esses esforços devem ser encarados como uma oportunidade para a 
própria Turquia se modernizar,

C. Considerando que o pleno cumprimento de todos os critérios de Copenhaga e a 
capacidade de integração na UE, em conformidade com as conclusões do Conselho 
Europeu de Dezembro de 2006, continuam a ser a base da adesão à União Europeia, que é 
uma comunidade fundada em valores partilhados,

                                               
1 JO C 306 E de 15.12.2006, p. 284.
2 JO C 263 E de 16.10.2008, p. 452.
3 JO C 279 E de 19.11.2009, p. 57.
4 JO C 87 E de 1.4.2010, p. 139.
5 Textos Aprovados, P7_TA(2010)0025.
6 JO L 51 de 26.2.2008, p. 4.
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D. Considerando que a Comissão concluiu que, em 2010, a Turquia prosseguiu o seu 
processo de reforma política, mas que a falta de diálogo e de abertura ao estabelecimento 
de compromissos entre os principais partidos políticos surte um impacto negativo nas 
relações entre as instituições políticas fundamentais, abrandando o ritmo da actividade em 
torno das reformas políticas,

E. Considerando que a Turquia continua a não aplicar, pelo quinto ano consecutivo, as 
disposições decorrentes do Acordo de Associação CE-Turquia e do Protocolo Adicional a 
este Acordo,    

1. Louva os cidadãos turcos e a sociedade civil pelo seu apoio em prol de uma maior 
democratização da Turquia e pelo seu empenho no sentido de uma sociedade aberta e 
pluralista;

2. Exprime a sua apreensão com o confronto entre os partidos políticos a que se assiste e 
pelo facto de Governo e Oposição não se prontificarem a trabalhar no sentido de 
concitarem um consenso em torno das reformas fundamentais; insta o Governo a 
aprofundar o pluralismo político nas instituições públicas, cometendo igualmente à
Oposição a responsabilidade pela modernização e democratização do Estado e da 
sociedade; apela a todas as forças da Oposição para que se empenhem de forma 
construtiva no processo de reformas;

3. Destaca a função primordial que assume um sistema de poderes e contra-poderes na 
governação de um Estado democrático moderno, que tem de radicar no princípio da 
separação de poderes e no equilíbrio entre executivo, legislativo e judicial, no respeito 
pelos direitos humanos e as liberdades e, em particular, pela liberdade dos meios de 
comunicação social, assim como numa cultura política que reflicta fidedignamente o 
pluralismo de uma sociedade democrática;

4. Frisa a função que cabe à Grande Assembleia Nacional Turca, por ser a instituição que 
deve prestar um contributo essencial para intensificar o sistema de poderes e contra-
poderes, e apoiar, activa e construtivamente, na base de um compromisso entre os partidos 
políticos, as reformas para a modernização, cumprindo-lhe simultaneamente assegurar a 
fiscalização democrática das políticas governamentais;

5. Congratula-se com a aprovação de alterações à Constituição e insta à sua correcta
aplicação, em plena observância das normas da CEDH; sublinha, porém, a necessidade 
premente de se proceder a uma revisão geral da Constituição que converta a Turquia numa 
verdadeira democracia pluralista, em cujo cerne se encontre a salvaguarda dos direitos 
humanos e das liberdades fundamentais; congratula-se com a disponibilidade assumida, 
quer pelo Governo, quer pela Oposição, para levar a cabo tal reforma e apela ao Governo 
no sentido de garantir que todos os partidos políticos e a sociedade civil participem 
activamente em todo o processo constitucional;

6. Congratula-se com um certo número de gestos simbólicos e de boa vontade do Governo 
nos domínios da liberdade religiosa, da protecção das minorias e dos direitos culturais; 
insiste, todavia, no facto de serem necessárias melhorias sistémicas; incentiva, em 
particular, o Governo a conferir um novo ímpeto à abertura democrática e apela à 
Oposição no sentido de apoiar construtivamente este processo e de nele participar;
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Cumprimento dos critérios de Copenhaga

7. Exprime a sua apreensão com a deterioração da liberdade de Imprensa e a crescente auto-
censura nos meios de comunicação social da Turquia; sublinha que, para uma sociedade 
democrática, é fundamental dispor de uma Imprensa independente, e assinala, neste 
contexto, o papel fundamental que cabe ao poder judicial na protecção e no reforço da 
liberdade de Imprensa, garantindo, deste modo, o espaço público para um debate livre e 
contribuindo para o correcto funcionamento do sistema de poderes e contra-poderes; 
recorda que é necessário adoptar uma nova lei sobre os meios de comunicação social que 
acometa, entre outros aspectos, as questões da independência, da propriedade e da 
fiscalização administrativa;

8. Lamenta que um certo número de leis continue a restringir a liberdade de expressão; 
reitera o seu apelo anterior ao Governo para que conclua a revisão do quadro jurídico que 
rege a liberdade de expressão e o alinhe, sem demora, pela CEDH e a jurisprudência do 
Tribunal Europeu dos Direitos do Homem; lamenta que sejam repetidamente encerrados
sítios Web de forma desproporcionada e solicita ao Governo que prepare alterações à lei 
sobre a Internet (n.º 5651), de modo a garantir que este diploma deixe de restringir a 
liberdade de expressão e o direito que assiste aos cidadãos de acederem à informação;

9. Aprecia os progressos cumpridos na reforma do sistema judiciário e reitera a sua opinião 
de que a independência e a imparcialidade do poder judicial constituem uma das bases 
fundamentais para o bom funcionamento de uma sociedade democrática pluralista; solicita 
ao Governo que aplique as alterações à Constituição aprovadas neste domínio, em plena 
observância da separação dos poderes executivo e judicial e em sintonia com as normas 
europeias;

10. Congratula-se com o facto de as alterações à Constituição que foram aprovadas facultarem 
a base que permite criar a instituição de Provedor de Justiça e insta o Governo a preparar, 
e o Parlamento a aprovar, o diploma para o efeito, que preconize uma nomeação assente 
num processo democrático que permita empossar neste novo cargo uma personalidade 
amplamente respeitada;

11. Louva os progressos cumpridos no âmbito das relações entre civis e militares e exorta o 
Parlamento a agir no sentido de assegurar a fiscalização parlamentar das forças de 
segurança, incluindo a plena supervisão do orçamento destinado à defesa;

12. Frisa que a investigação de casos de alegados planos de golpe de Estado, como o 
"Ergenekon", têm de provar a força e o funcionamento correcto e transparente das 
instituições democráticas turcas; exprime a sua preocupação com os períodos 
excessivamente longos de prisão preventiva e frisa a necessidade de todos os suspeitos 
beneficiarem de garantias judiciais concretas;

13. Lamenta que a recente reforma constitucional não tenha abarcado alterações sobre a 
dissolução dos partidos políticos e insta o Governo a harmonizar a legislação nesta 
matéria com as normas europeias, remetendo, em particular, para o parecer pertinente da 
Comissão de Veneza;

14. Reitera os apelos que lançou nas suas resoluções precedentes para que o sistema eleitoral 
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seja reformado, através da redução do limiar mínimo de 10%, reforçando, deste modo, o 
pluralismo partidário e reflectindo melhor a pluralidade da sociedade turca; solicita ao 
Governo que confira prioridade ao tratamento deste assunto, a fim de aplicar a reforma 
antes das eleições legislativas de 2011; incentiva os partidos políticos a reforçarem, quer a 
democracia a nível partidário interno, quer a prestação de contas aos eleitores por parte 
dos respectivos membros eleitos;

15. Lamenta que não tenham sido obtidos progressos na restrição da imunidade de que 
beneficiam os deputados do Parlamento em matéria de crimes relacionados com a 
corrupção, numa situação em que existem, simultaneamente, preocupações quanto à
adequada salvaguarda da expressão de opiniões não violentas no Parlamento; apela, pois, 
ao Governo e ao Parlamento para que cheguem a acordo sobre uma reforma adequada do 
regime de imunidade parlamentar;

16. Regista o facto de a Turquia presidir presentemente ao Comité de Ministros do Conselho 
da Europa e incita-a a reflectir o seu empenho nos valores defendidos pelo Conselho da 
Europa através da assinatura e ratificação da Convenção-Quadro para a Protecção das 
Minorias Nacionais e mediante a ratificação de todos os protocolos adicionais à CEDH;

17. Exprime a sua desilusão com o facto de o Protocolo Facultativo à Convenção da ONU 
contra a Tortura se encontrar pendente para ratificação desde 2005 e insta o Parlamento a 
ratificá-lo sem quaisquer dilações;

18. Manifesta o seu apoio ao diálogo que o Governo está a manter com as comunidades 
religiosas, incluindo as comunidades de Alevis e cristãos; exprime, porém, a sua decepção 
com o facto de não terem sido obtidos progressos no tocante ao enquadramento jurídico 
por que se pautará a actividade destas comunidades, nomeadamente no que respeita à sua 
capacidade de obtenção de personalidade jurídica, de abertura e manutenção em
funcionamento de locais de culto, de formação de religiosos e de resolução de problemas 
de propriedade que não foram abordados na lei sobre as fundações;

19. Apela, por conseguinte, ao Governo para que aborde sistematicamente estas questões sem 
qualquer dilação, alterando a legislação e assegurando a sua aplicação adequada a todos os 
níveis de governo, incluindo os municípios; remete igualmente, neste contexto, para as 
recomendações aprovadas pela Comissão de Veneza, na Primavera de 2010, no que se 
prende com a personalidade jurídica das comunidades religiosas e o título eclesiástico de 
"Ecuménico" do Patriarcado Ortodoxo; reitera a sua expectativa de que os anúncios feitos 
pelo Governo quanto à reabertura do Seminário Ortodoxo Grego Halki sejam dentro em 
breve seguidos de acções concretas;

20. Condena firmemente a violência terrorista contínua do PKK e de outros grupos terroristas 
em solo turco; incita a Turquia a intensificar a sua cooperação com a UE, nomeadamente 
com o seu coordenador para o combate ao terrorismo e a Europol, assim como com os 
Estados-Membros da UE no combate ao terrorismo;

21. Apela ao Governo, no âmbito da abertura democrática, para que reactive os seus esforços 
no sentido de abordar a questão curda de maneira global, nomeadamente garantindo uma 
interpretação coerente das leis que autorizam a utilização da língua curda na vida política 
e pública, assim como nos estabelecimentos de ensino, alterando a legislação contra o 
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terrorismo para evitar interpretações latas ou abusivas, acometendo eficazmente os 
problemas das pessoas deslocadas das suas regiões natais em consequência, entre outros 
factores, do conflito prolongado, e melhorando a situação socioeconómica no Sudeste do 
país;

22. Congratula-se com o reforço do quadro jurídico que garante os direitos das mulheres e a 
igualdade de género, por via das alterações à Constituição; insta o Governo, assim como a 
sociedade empresarial e civil, a tomarem medidas abrangentes de combate à pobreza 
feminina, de aumento da inclusão social das mulheres e da sua participação no mercado de 
trabalho, como, por exemplo, o apoio activo ao acesso das jovens ao ensino secundário ou 
a criação de estruturas de acolhimento das crianças; incentiva igualmente à introdução de 
um regime de atribuição de quotas que garanta uma presença significativa das mulheres 
em todos os níveis nas empresas, no sector público e no governo; apela, em particular, aos 
partidos políticos para que utilizem o ensejo das próximas eleições para intensificar o 
empenho activo das mulheres na política;

23. Lamenta profundamente o aumento do número de crimes de honra e insta o Governo a 
reforçar as suas medidas de natureza preventiva, a todos os níveis, sobretudo obrigando os 
municípios a disponibilizarem abrigos suficientes para mulheres em risco, fiscalizando 
eficazmente a plena observância desta obrigação e criando um sistema de 
acompanhamento das mulheres que abandonem os refúgios; insta o poder judicial a 
garantir que a violência contra as mulheres seja punida de forma coerente e consequente;

24. Crê que a Turquia deveria aprovar legislação que criasse um serviço social ou civil, como 
alternativa ao serviço militar, assente na liberdade de escolha; solicita ao Governo que 
garanta a plena observância do acórdão proferido pelo TEDH no processo "Ülke vs. 
Turquia";

Aumentar a coesão social e o bem-estar

25. Congratula-se com a capacidade de resistência da economia turca à crise económica 
mundial; frisa que este relançamento económico representa uma oportunidade única para 
aumentar a participação no mercado de trabalho e a taxa de emprego, que são ainda muito 
baixas e não passam dos 50%, e encetar um processo progressivo de inclusão social; 
assinala a responsabilidade que partilham, neste âmbito, Governo e parceiros sociais, a 
cuja cooperação reforçada incentiva, de modo a intensificar as bases de uma economia de 
mercado norteada por princípios sociais;

26. Observa a interdependência das economias da UE e da Turquia e assinala o potencial que 
encerram de aumento da prosperidade, tanto da União Europeia como da Turquia, à 
medida que progride a integração da Turquia nos mercados da UE;

27. Regista as melhorias introduzidas no domínio do diálogo social por via das alterações à 
Constituição; insiste, porém, no facto de que também nesta área é fundamental que as
melhorias em questão sejam devidamente incorporadas no enquadramento jurídico, que 
carece ainda de ser harmonizado com as normas da OIT; incentiva todas as partes 
presentes no Conselho Económico e Social a reforçarem o seu empenho e a sua 
cooperação no sentido de progredirem na consecução deste objectivo;
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28. Reitera a necessidade de reforçar a coesão entre as regiões da Turquia e entre as zonas 
rurais e urbanas; assinala, neste contexto, o papel específico que cabe à educação e a 
necessidade de acometer as profundas assimetrias regionais que subsistem em matéria de 
qualidade de ensino e de índices de escolaridade;

29. Insta o Governo a ter plenamente em conta a sustentabilidade e o impacto ambiental dos 
seus planos de novas infra-estruturas de abastecimento de água e energia no quadro do 
projecto do Sudeste da Anatólia (GAP), que levam a que se incorra no risco de destruir o 
ambiente e a paisagem única de muitas regiões; frisa, em particular, a necessidade de 
garantir que o projecto de lei sobre a protecção da natureza e a biodiversidade seja 
alterado em plena observância das normas europeias, assim como de atribuir com clareza 
a responsabilidade pela protecção da natureza ao poder executivo;

Constituir relações de boa vizinhança

30. Apela ao Governo turco para que apoie de forma activa as negociações em curso, 
contribua em termos concretos para uma solução global da questão de Chipre e propicie 
um ambiente adequado para as negociações, encetando de imediato a retirada das suas 
forças de Chipre; insta veementemente as duas comunidades de Chipre a trabalharem 
intensamente, como requerido pelo Secretário-Geral da ONU, para aproveitarem os 
progressos já obtidos nas negociações e alcançarem uma solução sustentável, em sintonia 
com as resoluções pertinentes do Conselho de Segurança da ONU e os princípios em que 
se funda a UE, em benefício dos cidadãos cipriotas, da UE e da Turquia;

31. Incentiva a Turquia a intensificar o seu apoio ao Comité para as Pessoas Desaparecidas 
em Chipre, sobretudo propiciando o respectivo acesso a zonas militares situadas no Norte;

32. Insta a Turquia a ratificar os protocolos com a Arménia, a abrir as fronteiras com este país 
vizinho e a fazer uso do seu peso regional, como um dos principais poderes no Cáucaso, 
para ampliar as medidas de criação de confiança e contribuir para a resolução do conflito 
em suspenso de Nagorno Karabach;

33. Regista a intensificação de esforços, por parte da Grécia e da Turquia, para melhorarem as 
suas relações bilaterais; lamenta, porém, que o casus belli  declarado pela Grande 
Assembleia Nacional Turca contra a Grécia ainda não tenha sido retirado;

34. Aprecia o aprofundamento das relações entre a Turquia e o Iraque, inclusive com o seu 
governo regional curdo, a assinala, em particular, o contributo da Turquia para a 
estabilização do Iraque;

Avançar na cooperação UE-Turquia

35. Lamenta que o Protocolo Adicional ao Acordo de Associação CE-Turquia ainda não tenha 
sido aplicado pela Turquia, circunstância que continua a afectar o processo negocial, e 
apela ao Governo para que o aplique na integralidade;

36. Regista os progressos obtidos pela Turquia no capítulo da energia e insta uma vez mais o 
Conselho a encetar as negociações sobre este capítulo sem quaisquer dilações; apela ao 
Governo turco no sentido de intensificar os seus esforços nas negociações relativas à 
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adesão ao Tratado que institui a Comunidade da Energia; congratula-se com a ratificação 
do Acordo Intergovernamental de Nabucco;

37. Congratula-se com os progressos substanciais que foram cumpridos no sentido de concluir 
as negociações em torno de um acordo de readmissão UE-Turquia e apela ao Governo 
turco para que garanta que, enquanto este acordo não entrar em vigor, sejam plenamente 
aplicados os acordos bilaterais vigentes; sublinha a importância de intensificar a 
cooperação entre a UE e a Turquia em matéria de gestão dos fluxos migratórios e de 
controlo das fronteiras, inclusivamente devido à ampla percentagem de imigrantes 
clandestinos que penetram no território da UE através da Turquia; é de opinião de que, 
quando o acordo de readmissão entrar em vigor, a Comissão deverá preparar as
negociações sobre um acordo para a facilitação de vistos, que virá sobretudo simplificar as 
condições de entrada de empresários e estudantes que viajam para a UE;

38. Regista o facto de a política externa da Turquia ser cada vez mais activa, norteada pelo 
objectivo de reforçar o papel da Turquia como parceiro regional; insta a Alta 
Representante/Vice-Presidente a ter plenamente em conta esta dimensão e a estabelecer 
compromissos com a Turquia para coordenar objectivos e valorizar adequadamente os 
interesses da UE; apela ao Governo turco para que intensifique a coordenação da sua 
política externa com a UE;

39. Insta o Governo turco a apoiar plenamente os esforços da comunidade internacional para 
impedir que o Irão adquira armamento nuclear e lamenta o voto da Turquia contra a
resolução correspondente do Conselho de Segurança das Nações Unidas; considera que a 
Turquia pode contribuir para a democratização e o reforço dos direitos humanos no Irão, 
coordenando os seus esforços com os da UE; 

40. Crê que a Turquia deve desempenhar um papel importante na promoção do diálogo no 
quadro do processo de paz no Médio Oriente e exorta este país a retomar a sua mediação 
construtiva e, em particular, a contribuir para o reforço da Autoridade Palestiniana;

41. Aprecia o empenho construtivo da Turquia no apoio aos esforços dos parceiros 
transatlânticos no Afeganistão e nos Balcãs; lamenta, porém, que a Turquia bloqueie, com 
as suas objecções, qualquer cooperação estratégica NATO-UE que vá além dos acordos de 
"Berlin Plus";

42. Insta o Governo turco a assinar e a submeter a ratificação o Estatuto do Tribunal Penal 
Internacional, aumentando, deste modo, a contribuição da Turquia para o sistema 
multilateral mundial e a sua participação no mesmo;

43. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, ao 
Secretário-Geral do Conselho da Europa, ao Presidente do Tribunal Europeu dos Direitos 
Humanos, aos governos e parlamentos dos Estados-Membros e ao Governo e Parlamento 
da República da Turquia.


