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Rezoluţia Parlamentului European referitoare la raportul din 2010 cu privire la 
progresele înregistrate de Turcia

Parlamentul European,

– având în vedere Raportul de progrese al Comisiei pentru 2010 privind Turcia 
(SEC(2010)1327),

– având în vedere rezoluţiile sale anterioare din 27 septembrie 2006 privind progresele 
înregistrate de Turcia în vederea aderării1, din 24 octombrie 2007 privind relaţiile UE-
Turcia2, din 21 mai 2008 privind raportul din 2007 cu privire la progresele înregistrate de 
Turcia3, din 12 martie 2009 privind raportul din 2008 cu privire la progresele înregistrate 
de Turcia4, şi din 10 februarie 2010 privind raportul din 2009 cu privire la progresele 
înregistrate de Turcia5, 

– având în vedere Cadrul de negociere cu Turcia din 3 octombrie 2005,

– având în vedere Decizia 2008/157/CE a Consiliului din 18 februarie 2008 privind 
principiile, priorităţile şi condiţiile cuprinse în parteneriatul pentru aderarea Republicii 
Turcia6 („Parteneriatul pentru aderare”), precum şi deciziile anterioare ale Consiliului 
privind parteneriatul pentru aderare din 2001, 2003 şi 2006,

– având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură,

A. întrucât negocierile de aderare cu Turcia au fost deschise la 3 octombrie 2005, după 
aprobarea de către Consiliu a cadrului de negociere şi întrucât deschiderea acestor 
negocieri reprezintă punctul de plecare al unui proces deschis şi de durată,

B. întrucât Turcia s-a angajat să realizeze reforme, să menţină bune relaţii de vecinătate şi să 
se alinieze treptat la UE şi întrucât aceste eforturi ar trebui considerate ca o oportunitate 
oferită Turciei de a se moderniza;

C. întrucât respectarea pe deplin a tuturor criteriilor de la Copenhaga şi capacitatea de 
integrare a UE rămân, potrivit concluziilor reuniunii Consiliului European din decembrie 
2006, baza aderării la UE, care este o comunitate bazată pe valori comune;

D. întrucât Comisia a concluzionat că, în 2010, Turcia şi-a continuat procesul de reforme 

                                               
1 JO C 306 E, 15.12.2006, p.284.
2 JO C 263 E, 16.10.2008, p.452.
3 JO C 279 E, 19.11.2009, p.57.
4 JO C 87 E, 1.4.2010, p.139.
5 Texte adoptate, P7_TA(2010)0025.
6 JO L 51, 26.2.2008, p. 4.
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politice, dar că lipsa dialogului şi a spiritului de compromis dintre principalele partide 
politice are un impact negativ asupra relaţiilor dintre instituţiile politice cheie şi 
încetineşte desfăşurarea reformelor politice;

E. întrucât Turcia nu a aplicat încă, pentru al cincilea an consecutiv, dispoziţiile acordului de 
asociere CE-Turcia şi ale protocolului adiţional la acesta;

1. îşi exprimă preţuirea pentru cetăţenii turci şi pentru societatea civilă pentru sprijinul 
acordat continuării democratizării Turciei şi pentru angajamentul lor în favoarea unei 
societăţi deschise şi pluraliste; 

2. este preocupat de actualele confruntări dintre partidele politice şi de faptul că guvernul şi 
opoziţia nu sunt pregătite să conlucreze pentru a ajunge la un consens cu privire la 
reformele-cheie; îndeamnă guvernul să adâncească pluralitatea politică în cadrul 
instituţiilor de stat, prin implicarea şi responsabilizarea opoziţiei în ceea ce priveşte 
modernizarea şi democratizarea statului şi societăţii; cere tuturor forţelor de opoziţie să se 
angajeze în mod constructiv în procesul de reformă; 

3. relevă rolul esenţial al unui sistem de control şi echilibrare în cadrul guvernanţei unui stat 
democratic modern, care trebuie să se bazeze pe principiul separării puterilor şi pe 
echilibrul dintre puterea executivă, legislativă şi judiciară, pe respectarea libertăţilor şi a 
drepturilor omului şi, în special pe libertatea mijloacelor de informare în masă, precum şi 
pe o cultură politică care să reflecte cu adevărat pluralitatea unei societăţi democratice; 

4. subliniază rolul Marii Adunări Naţionale a Turciei ca instituţie care trebuie să contribuie 
esenţial la consolidarea unui sistem de control şi echilibrare şi să sprijine reformele vizând 
modernizarea, activ şi constructiv, pe baza unui angajament pluripartit, asigurând totodată 
controlul democratic al politicilor guvernului; 

5. salută adoptarea amendamentelor constituţionale şi îndeamnă la implementarea 
corespunzătoare a acestora, cu deplina respectare a normelor CEDO; subliniază însă 
necesitatea presantă a unei reforme constituţionale globale, care să transforme Turcia într-
o democraţie pluralistă pe deplin dezvoltată, în centrul căreia să se afle drepturile omului 
şi libertăţile fundamentale; salută faptul că atât guvernul, cât şi opoziţia s-au declarat gata 
să înfăptuiască o astfel de reformă şi cere guvernului să asigure profunda implicare a 
tuturor partidelor politice şi a societăţii civile în întregul proces constituţional; 

6. salută un anumit număr de gesturi simbolice şi de bună-voinţă ale guvernului în domeniul 
libertăţilor religioase, protejării minorităţilor şi drepturilor culturale; insistă însă asupra 
necesităţii unor îmbunătăţiri sistematice; în special, încurajează guvernul să imprime un 
nou impuls deschiderii democratice şi cere opoziţiei să sprijine constructiv şi să se implice 
în acest proces; 

Îndeplinirea criteriilor de la Copenhaga

7. este preocupat de deteriorarea libertăţii presei şi de accentuarea auto-cenzurii în cadrul 
mijloacelor de informare în masă turceşti; subliniază că o presă independentă este 
esenţială pentru o societate democratică şi relevă, în acest context, rolul primordial al 
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puterii judecătoreşti în ceea ce priveşte protejarea şi lărgirea libertăţii presei, garantând în 
acest fel spaţiul public destinat dezbaterilor libere şi contribuind la funcţionarea 
corespunzătoare a sistemului de control şi echilibrare;reaminteşte necesitatea adoptării 
unei noi legi a mijloacelor de informare în masă care să soluţioneze, inter alia, problema 
independenţei, a proprietăţii şi a controlului administrativ; 

8. regretă faptul că mai multe legi continuă să limiteze libertatea de exprimare; îşi reiterează 
solicitările adresate anterior guvernului de a finaliza revizuirea cadrului juridic al libertăţii 
de exprimare şi punerea sa fără întârziere în concordanţă cu jurisprudenţa CEDO; regretă 
închiderea repetată şi disproporţionată a unor site-uri internet şi cere guvernului să 
pregătească modificarea legii privind internetul (legea nr. 5651), astfel încât să asigure că 
aceasta nu va mai limita libertatea de exprimare şi nu va mai restrânge dreptul cetăţenilor 
de a avea acces la informaţie;    

9. apreciază progresele înregistrate în ceea ce priveşte sistemul judiciar şi îşi reiterează 
opinia potrivit căreia imparţialitatea şi independenţa sistemului judiciar constituie unul 
dintre elementele-cheie ale funcţionării unei societăţi democratice pluraliste; cere 
guvernului să implementeze amendamentele constituţionale adoptate în acest domeniu cu 
deplina respectare a separaţiei puterilor ramurii executive şi a celei judiciare, în 
conformitate cu normele europene; 

10. salută faptul că amendamentele constituţionale adoptate oferă, în sfârşit, baza înfiinţării 
instituţiei avocatului poporului şi îndeamnă guvernul să pregătească, iar parlamentul să 
adopte legislaţia pertinentă, permiţând numirea pe baza unei proceduri democratice, care 
să plaseze în această nouă funcţie o personalitate larg respectată; 

11. apreciază progresele înregistrate în ceea ce priveşte relaţiile dintre civili şi militari şi 
îndeamnă parlamentul să se dovedească activ în legătură cu asigurarea supravegherii 
parlamentare a forţelor de securitate, inclusiv supravegherea integrală a bugetului apărării; 

12. subliniază că cercetările desfăşurate în cazurile de presupuse planuri de lovitură de stat, 
cum este ERGENEKON, trebuie să demonstreze forţa şi funcţionarea adecvată şi 
transparentă a instituţiilor democratice turceşti; este preocupat de durata excesivă a 
perioadelor premergătoare proceselor şi subliniază necesitatea unor garanţii judiciare 
efective pentru toţi suspecţii;

13. regretă că recenta reformă a constituţiei nu a inclus amendamente privind desfiinţarea 
partidelor politice şi îndeamnă guvernul să pună legislaţia relevantă în concordanţă cu 
normele europene, indicând în special avizul pertinent al Comisiei de la Veneţia; 

14. îşi reiterează solicitările exprimate în rezoluţiile sale anterioare referitoare la un sistem 
electoral care să fie reformat prin reducerea pragului de 10%, ceea ce ar consolida 
pluripartitismul şi ar reflecta mai bine pluralitatea societăţii turce; cere guvernului să 
soluţioneze cu prioritate această chestiune, pentru a aplica reforma înainte de alegerile 
parlamentare din 2011; încurajează partidele politice să consolideze democraţia internă de 
partid şi responsabilizarea deputaţilor aleşi faţă de circumscripţiile lor;

15. regretă că nu s-au făcut progrese în ceea ce priveşte imunităţile membrilor parlamentului 
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legate de infracţiunile ce ţin de corupţie, manifestându-se în acelaşi timp îngrijorare 
referitor la protejarea exprimării unor opinii non-violente în cadrul parlamentului; în 
consecinţă, cere guvernului şi parlamentului să cadă de acord în legătură cu o reformă 
adecvată a sistemului de imunităţi parlamentare;

16. ia act de actuala preşedinţie turcă a Comitetul miniştrilor al Consiliului Europei şi 
încurajează Turcia să dea dovadă angajamentului său în ceea ce priveşte valorile 
Consiliului Europei prin semnarea şi ratificarea Convenţiei-cadru pentru protejarea 
minorităţilor naţionale şi prin ratificarea tuturor protocoalelor adiţionale la CEDO; 

17. este dezamăgit de faptul că Protocolul opţional la Convenţia ONU împotriva torturii 
aşteaptă încă din 2005 să fie ratificat şi îndeamnă parlamentul să-l ratifice fără alte 
amânări; 

18. sprijină actualul dialog al guvernului cu comunităţile religioase, inclusiv cu comunitatea 
alevis şi cu cea creştină, însă este dezamăgit de lipsa oricărui progres în ceea ce priveşte 
cadrul juridic de funcţionare al acestor comunităţi, care afectează considerabil 
posibilităţile lor de a obţine personalitate juridică, de a deschide şi a face să funcţioneze 
lăcaşuri de cult, de a pregăti clerici şi de soluţiona aspectele legate de proprietate care nu 
au fost rezolvate prin legea privind fundaţiile; 

19. în consecinţă, cere guvernului să soluţioneze sistematic aceste aspecte, fără alte amânări, 
prin modificarea legislaţiei şi prin asigurarea aplicării corespunzătoare a acesteia la toate 
nivelurile de guvernare, inclusiv municipalităţile; în acest context, relevă de asemenea 
recomandările adoptate de Comisia de la Veneţia în primăvara anului 2010 cu privire la 
personalitatea juridică a comunităţilor religioase şi cu titulatura ecleziastică de 
„ecumenic” a Patriarhatului Ortodox; repetă faptul că se aşteaptă ca anunţurile guvernului 
privind redeschiderea seminarului ortodox grec Halki vor fi urmate, în curând, de măsuri 
concrete; 

20. condamnă ferm actele teroriste de violenţă comise în continuare de PKK şi de alte grupări 
teroriste pe teritoriul turc; încurajează Turcia ca, în ceea ce priveşte combaterea 
terorismului, să-şi intensifice cooperarea cu UE, în special cu coordonatorul luptei 
împotriva terorismului şi cu Europol, precum şi cu statele membre ale UE; 

21. cere guvernului să-şi revitalizeze eforturile în contextul deschiderii democratice în 
vederea soluţionării globale a problemei kurde, în special prin asigurarea unei interpretări 
consecvente a legislaţiei care permite utilizarea limbii kurde în viaţa politică şi publică şi 
în sistemul de învăţământ, prin modificarea legislaţiei anti-teroriste, spre a se evita 
abuzurile sau interpretările exagerate, prin soluţionarea eficientă a problemelor 
persoanelor strămutate din regiunile lor de baştină din cauza, inter alia, a conflictului de 
lungă durată şi prin ameliorarea în continuare a situaţiei socio-economice din sud-est; 

22. salută consolidarea cadrului juridic care garantează drepturile femeilor şi egalitatea de gen 
prin pachetul constituţional; îndeamnă guvernul, societăţile comerciale şi societatea civilă 
să ia măsuri ample în vederea soluţionării pauperităţii femeilor, a creşterii integrării 
sociale şi a participării femeilor la piaţa muncii, de exemplu prin sprijinirea activă a 
fetelor în ceea ce priveşte frecventarea învăţământului secundar sau prin asigurarea 
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instituţiilor de îngrijire a copiilor; de asemenea, încurajează introducerea unui sistem de 
cote rezervate, pentru a asigura prezenţa rezonabilă a femeilor la toate nivelurile în 
sectorul economic, public şi guvernamental; cere în special partidelor politice să profite de 
oportunitatea oferită de viitoarele alegeri pentru a consolida angajarea activă a femeilor în 
politică; 

23. deplânge profund creşterea numărului de crime de onoare şi îndeamnă guvernul să-şi 
intensifice eforturile de prevenire a acestora la toate nivelurile, în special obligând 
municipalităţile să asigure un număr adecvat de adăposturi pentru femeile aflate în pericol, 
monitorizând efectiv deplina conformare cu această obligaţie şi instituind un sistem de 
asistenţă constând din urmărirea femeilor care părăsesc adăposturile; îndeamnă puterea 
judecătorească să asigure pedepsirea constantă şi cu consecvenţă a violenţei îndreptate 
asupra femeilor; 

24. consideră că Turcia ar trebui să introducă serviciul civil sau social ca alternativă la stagiul 
militar, pe baza libertăţii de alegere; cere guvernului să asigure conformarea pe deplin la 
hotărârea pronunţată de CEDO în cauza Ülke/Turcia; 

Creşterea coeziunii sociale şi a prosperităţii

25. îşi exprimă aprecierea cu privire la modul în care a rezistat economia turcă la criza 
economică mondială; subliniază că această revigorare economică constituie o ocazie unică 
de creştere a ratelor de participare şi de ocupare a forţei de muncă, acestea fiind încă 
foarte scăzute, abia ajungând la numai 50%, şi de lansare a unui proces de integrare 
socială treptată; scoate în evidenţă responsabilitatea pe care o împărtăşesc guvernul şi 
partenerii sociali şi încurajează aceste entităţi să-şi intensifice cooperarea, pentru a 
consolida fundamentele unei economii de piaţă cu orientare socială;  

26. ia act de interdependenţa economiilor UE şi a Turciei şi relevă potenţialul acesteia în ceea 
ce priveşte mărirea gradului de prosperitate atât în UE, cât şi în Turcia, pe măsură ce 
Turcia avansează pe calea integrării în piaţa UE; 

27. ia act de îmbunătăţirile introduse de amendamentele constituţionale în domeniul 
dialogului social, însă insistă asupra faptul că şi aici elementul esenţial rezidă în 
implementarea adecvată în cadrul juridic, care mai trebuie să fie puse în concordanţă cu 
standardele OIM; încurajează toate părţile participante la Consiliul Economic şi Social să-
şi intensifice cooperarea şi să-şi manifeste angajamentul cu mai multă fermitate pentru a 
înainta către acest obiectiv; 

28. reiterează necesitatea întăririi coeziunii dintre regiunile turce şi dintre zonele rurale şi cele 
urbane; evidenţiază în acest context rolul deosebit al educaţiei şi necesitatea soluţionării 
marilor disparităţi care persistă în ceea ce priveşte calitatea educaţiei şi procentul 
înscrierilor; 

29. îndeamnă guvernul să ţină pe de-a întregul seama de consecinţele asupra mediului şi a 
sustenabilităţii ce decurg din planurile sale privind o nouă infrastructură în domeniul apei 
şi energiei, desfăşurate în cadrul proiectului din Anatolia de Sud-Est (GAP), care riscă să 
distrugă mediul şi peisajul unic a unui mare număr de regiuni; subliniază, în special, 
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necesitatea modificării proiectului de lege privind protecţia naturii şi biodiversitatea, astfel 
ca aceasta să respecte integral normele europene şi a repartizării clare a răspunderilor în 
ceea ce priveşte protejarea naturii în cadrul executivului; 

Stabilirea relaţiilor de bună vecinătate

30. cere guvernului turc să sprijine pe deplin negocierile în curs de desfăşurare, să contribuie 
în mod concret la soluţionarea globală a problemei Ciprului şi să faciliteze instaurarea 
unui climat adecvat pentru negocieri, începând fără întârziere retragerea forţelor sale din 
Cipru; cere cu fermitate celor două comunităţi din Cipru să conlucreze intens, după cum a 
cerut-o Secretarul General al ONU, pe baza progreselor deja înregistrate în cadrul 
negocierilor, pentru a ajunge la o soluţie sustenabilă, în concordanţă cu rezoluţiile 
pertinente ale Consiliului de Securitate al ONU şi cu principiile fundamentale ale UE, în 
beneficiul cetăţenilor ciprioţi, al UE şi al Turciei;

31. încurajează Turcia să-şi intensifice sprijinul acordat Comisiei pentru persoanele dispărute 
în Cipru, în special prin facilitarea accesului acesteia în zonele militare din Nord; 

32. îndeamnă Turcia să ratifice protocoalele cu Armenia, să deschidă frontiera cu acest vecin 
şi să facă uz de ponderea pe care o are în regiune, ca una dintre puterile majore din 
Caucaz, în scopul intensificării măsurilor de edificare a încrederii şi să contribuie la 
soluţionarea conflictului îngheţat din jurul enclavei Nagorno Karabach; 

33. ia act de eforturile mai intense depuse de Turcia şi Grecia în vederea îmbunătăţirii 
relaţiilor lor bilaterale; regretă însă faptul că casus belli declarat de Marea Adunare 
Naţională a Turciei la adresa Greciei nu a fost încă retras; 

34. apreciază adâncirea relaţiilor dintre Turcia şi Irak, inclusiv cu guvernul regional turc al 
acestuia şi evidenţiază mai ales contribuţia Turciei la stabilizarea Irakului; 

Progrese înregistrate în cooperarea UE-Turcia

35. deplânge faptul că Turcia nu a implementat încă Protocolul adiţional la Acordul de 
asociere CE-Turcia, ceea ce continuă să afecteze procesul de negociere; cere guvernului să 
procedeze la implementarea completă a acestuia; 

36. ia act de progresele înregistrate de Turcia în cadrul capitolului privind energia şi cere încă 
o dată Consiliului să deschidă fără întârziere negocierile pe acest capitol; cere guvernului 
turc să-şi intensifice eforturile în cadrul negocierilor de aderare la Tratatul de instituire a 
Comunităţii Energiei;  salută ratificarea Acordului interguvernamental Nabucco; 

37. salută progresele substanţiale care au fost făcute pe calea finalizării negocierilor privind 
un acord de readmisie UE-Turcia şi cere guvernului turc ca, până la intrarea în vigoare a 
acestui acord, să asigure implementarea integrală a acordurilor bilaterale existente; 
subliniază importanţa intensificării cooperării dintre UE şi Turcia în domeniul gestionării 
migraţiei şi al controlului la frontieră, inclusiv având în vedere procentul însemnat de 
imigranţi ilegali care intră pe teritoriul UE prin Turcia; opinează că, odată cu intrarea în 
vigoare a acordului de readmisie, Comisia va pregăti negocierile privind un acord de 
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facilitare a regimului vizelor, uşurând în special condiţiile de intrare a oamenilor de 
afaceri şi a studenţilor care călătoresc în UE; 

38. ia act de politica externă din ce în ce mai activă a Turciei, urmărind consolidarea rolului 
său de actor regional; îndeamnă IR/VP să ţină pe deplin seama de această dimensiune şi să 
conlucreze cu Turcia în vederea coordonării obiectivelor şi a punerii corespunzătoare în 
valoare a intereselor UE; solicită guvernului turc să îşi intensifice coordonarea politicii 
externe cu UE; 

39. îndeamnă guvernul turc să sprijine pe de-a întregul eforturile comunităţii internaţionale de 
a preveni dobândirea armelor nucleare de către Iran şi deplânge votul dat de Turcia 
împotriva rezoluţiei pertinente a Consiliului de Securitate al ONU; opinează că Turcia ar 
putea contribui la democratizarea şi consolidarea drepturilor omului în Iran, coordonându-
şi totodată eforturile cu UE; 

40. consideră că Turcia ar trebui să joace un rol important în promovarea dialogului din cadrul 
procesului de pace din Orientul Mijlociu şi cere Turciei să-şi reia medierea constructivă şi, 
în special, să contribuie la consolidarea Autorităţii Palestiniene;

41. apreciază angajamentul constructiv al Turciei în sprijinirea eforturilor partenerilor 
transatlantici în Afganistan şi Balcani; regretă însă că cooperarea strategică NATO-UE 
dincolo de aranjamentele Berlin Plus este blocată din cauza obiecţiunilor Turciei; 

42. solicită guvernului turc să semneze şi să supună ratificării Statutul Curţii Penale 
Internaţionale, sporind astfel în şi mai mare măsură contribuţia şi angajamentul Turciei în 
cadrul sistemului multilateral global; 

43. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, Comisiei, 
Secretarului General al Consiliului Europei, Preşedintelui Curţii Europene a Drepturilor 
Omului, guvernelor şi parlamentelor statelor membre şi guvernului şi parlamentului 
Republicii Turcia.


