
RE\836881SL.doc PE452.547v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Dokument zasedanja

25. 11. 2010 B7-0000/2010

PREDLOG RESOLUCIJE
ob zaključku razprave o izjavah Sveta in Komisije

v skladu s členom 110(2) poslovnika

o poročilu o napredku Turčije v letu 2010

Ria Oomen-Ruijten
v imenu Odbora za zunanje zadeve



PE452.547v01-00 2/8 RE\836881SL.doc

SL

B7-0000/2010

Resolucija Evropskega parlamenta o poročilu o napredku Turčije v letu 2010

Evropski parlament,

– ob upoštevanju poročila Komisije o napredku Turčije v letu 2010 (SEC(2010)1327),

– ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij z dne 27. septembra 2006 o doseženem napredku 
Turčije na poti k pristopu1, z dne 24. oktobra 2007 o odnosih med Evropsko unijo in 
Turčijo2, z dne 21. maja 2008 o poročilu o napredku Turčije za leto 20073, z dne 12. 
marca 2009 o poročilu o napredku Turčije za leto 20084 ter z dne 10. februarja 2010 o 
poročilu o napredku Turčije za leto 20095, 

– ob upoštevanju pogajalskega okvira za Turčijo z dne 3. oktobra 2005,

– ob upoštevanju Sklepa Sveta 2008/157/ES z dne 18. februarja 2008 o načelih, prednostnih 
nalogah in pogojih iz partnerstva za pristop z Republiko Turčijo6 („partnerstvo za 
pristop“) ter prejšnjih sklepov Sveta o partnerstvu za pristop za leta 2001, 2003 in 2006,

– ob upoštevanju člena 110(2) svojega poslovnika,

A. ker so se pristopna pogajanja s Turčijo začela 3. oktobra 2005, po tem ko je Svet odobril 
pogajalski okvir, in ker je začetek teh pogajanj izhodiščna točka dolgotrajnega in odprtega 
procesa,

B. ker se je Turčija zavezala reformam, dobrim sosedskim odnosom in postopnemu 
približevanju EU in ker je treba ta prizadevanja obravnavati kot priložnost za posodobitev 
države,

C. ker sta popolna usklajenost z vsemi københavnskimi merili in sposobnost za vključevanje 
v EU v skladu s sklepi z zasedanja Evropskega sveta decembra 2006 še naprej osnova za 
pristop k EU, torej k skupnosti, ki temelji na skupnih vrednotah,

D. ker je Komisija ugotovila, da je Turčija v letu 2010 nadaljevala proces političnih reform, 
vendar ima pomanjkanje dialoga in občutka za kompromis med največjimi političnimi 
strankami negativen vpliv na odnose med ključnimi političnimi institucijami in 
upočasnjuje proces političnih reform,

                                               
1 UL C 306 E, 15.12.2006, str. 284
2 UL C 263 E, 16.10.2008, str. 452
3 UL C 279 E, 19.11.2009, str. 57
4 UL C 87 E, 1.4. 2010, str. 139
5 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0025
6 UL L 51, 26. 2. 2008, str.  4.
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E. ker Turčija še vedno, že peto leto zapored, ne izvaja določb iz pridružitvenega sporazuma 
med ES in Turčijo ter dodatnega protokola k sporazumu,

1. izraža pohvalo turškim državljanom in civilni družbi za njihovo podporo nadaljnji 
demokratizaciji Turčije ter za njihovo zavezanost odprti in pluralistični družbi; 

2. je zaskrbljen zaradi stalnih sporov med političnimi strankami ter zaradi pomanjkanja 
pripravljenosti vlade in opozicije, da skupaj delujeta za dosego soglasja o ključnih 
reformah; spodbuja vlado, naj poveča politično pluralnost v državnih institucijah z 
vključevanjem opozicije v sprejemanje odgovornosti za modernizacijo in demokratizacijo 
države in družbe; poziva vse sile opozicije, naj se konstruktivno vključijo v reforme; 

3. poudarja pomembno vlogo sistema ravnotežja oblasti v moderni demokratični državi, ki 
mora temeljiti na načelu ločevanja oblasti in na ravnotežju med izvršilno, zakonodajno in 
pravosodno vejo oblasti, na spoštovanju človekovih pravic in svoboščin, zlasti svobode 
medijev, ter na politični kulturi, ki v resnici odraža pluralnost demokratične družbe; 

4. poudarja vlogo Velike narodne skupščine Turčije kot institucije, ki naj odločilno 
pripomore h krepitvi sistema ravnotežja oblasti in aktivno, konstruktivno ter na podlagi 
soglasja vseh strank podpira posodabljanje reform, obenem pa zagotavlja demokratični 
nadzor nad vladno politiko; 

5. pozdravlja sprejem ustavnih sprememb ter spodbuja njihovo izvajanje ob popolnem
spoštovanju načel Evropske konvencije o človekovih pravicah; vendar poudarja nujno 
potrebo po vsesplošni ustavni reformi, ki bo Turčijo spremenila v pravo pluralno 
demokracijo, ki bo temeljila na spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin; 
pozdravlja izraženo pripravljenost vlade in opozicije, da začneta izvajati reformo, ter 
poziva vlado, naj zagotovi, da bodo vse politične stranke in civilna družba intenzivno 
vključene v celoten ustavni proces; 

6. pozdravlja številne simbolične poteze ter poteze dobre volje, ki jih je naredila vlada na 
področju verske svobode, varstva manjšin in kulturnih pravic; vendar poudarja, da so 
potrebne sistemske izboljšave; zlasti spodbuja vlado, naj da nov zagon demokratičnemu 
odpiranju, ter poziva opozicijo, naj konstruktivno podpre ta proces in se vanj vključi; 

Izpolnjevanje københavnskih meril

7. je zaskrbljen zaradi zmanjševanja svobode tiska in naraščanja samocenzure v turških 
medijih; poudarja, da je neodvisni tisk temelj demokratične družbe, ter v zvezi s tem 
izpostavlja pomembno vlogo pravosodnega sistema pri varstvu in krepitvi svobode tiska, 
ki tako zagotavlja prostor za svobodne javne razprave in prispeva k dejanskemu delovanju 
sistema ravnotežja oblasti; poudarja, da je treba sprejeti nov zakon o medijih, ki mora med 
drugim obravnavati vprašanja svobode, lastništva in upravnega nadzora; 

8. obžaluje, da številni zakoni še naprej omejujejo svobodo izražanja; ponovno poziva vlado, 
naj konča pregled pravnega okvira o svobodi izražanja ter naj ga brez odlašanja uskladi z 
Evropsko konvencijo o človekovih pravicah ter s sodno prakso Evropskega sodišča za 
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človekove pravice; obžaluje večkratno neobjektivno zaprtje spletnih mest ter poziva 
vlado, naj pripravi spremembe zakona o internetu (št. 5651) kot jamstvo, da ne bo več 
omejevanja svobode izražanja in pravice državljanov do dostopa do informacij; 

9. pozitivno ocenjuje napredek pri reformi sodstva ter ponovno poudarja svoje stališče, da je 
neodvisno in nepristransko sodstvo eden od ključev za delovanje pluralistične 
demokratične družbe; poziva vlado, naj v popolnem spoštovanju ločevanja oblasti med 
izvršilno in sodno oblastjo in v skladu z evropskimi merili izvaja sprejete ustavne 
spremembe na tem področju; 

10. pozdravlja dejstvo, da sprejete ustavne spremembe končno dajejo temelje za ustanovitev 
institucije varuha človekovih pravic, ter poziva vlado, naj pripravi ustrezni zakon, 
parlament pa naj ga sprejme, da bo tako na podlagi demokratičnega postopka na to novo 
delovno mesto imenovana vsesplošno spoštovana osebnost; 

11. izraža pohvalo zaradi napredka v odnosih med civilno oblastjo in vojaškimi silami ter 
spodbuja parlament, naj bo dejaven pri zagotavljanju parlamentarnega nadzora nad 
varnostnimi silami, vključno s popolnim nadzorom nad proračunom za obrambo; 

12. poudarja, da morajo preiskave o domnevnih državnih udarih (na primeri ERGENEKON) 
dokazati moč ter neoporečno in pregledno delovanje turških demokratičnih institucij; je 
zaskrbljen zaradi mnogo predolgih priporov pred začetkom sojenja ter poudarja potrebo 
po učinkovitih sodnih jamstvih za vse osumljence;

13. obžaluje, ker nedavna ustavna reforma ni vključevala predlogov sprememb o razpustu 
političnih strank, ter spodbuja vlado, naj sprejme ustrezno zakonodajo v skladu z 
evropskimi merili ter naj posebno pozornost nameni zadevnemu mnenju Beneške 
komisije; 

14. ponovno opozarja na pozive iz svojih prejšnjih resolucij, naj se spremeni volilni sistem ter 
naj se zniža desetodstotni (10 %) prag, kar bi okrepilo večstrankarstvo in bolj odražalo 
pluralnost turške družbe; poziva vlado, naj si to nalogo zastavi kot prednostno, da bo 
reforma sprejeta pred parlamentarnimi volitvami leta 2011; spodbuja politične stranke, naj 
okrepijo notranjo demokracijo v strankah ter naj povečajo odgovornost izvoljenih članov 
do njihovih volivcev;

15. obžaluje, ker ni bilo napredka pri omejevanju imunitete poslancev, obtoženih korupcije, 
obenem pa izraža zaskrbljenost nad ustreznim varstvom izražanja nenasilnih mnenj v 
parlamentu; poziva vlado in parlament, naj se dogovorita o ustrezni reformi sistema 
parlamentarne imunitete;

16. ugotavlja, da Turčija predseduje Odboru ministrov Sveta Evrope, ter jo spodbuja, naj s 
podpisom in ratifikacijo okvirne konvencije za varstvo nacionalnih manjšin in ratifikacijo 
vseh dodatnih protokolov k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic pokaže svojo 
zavezanost vrednotam Sveta Evrope; 

17. je razočaran, ker od leta 2005 še ni podpisala ratifikacije izbirnega protokola h konvenciji 
ZN proti mučenju, ter poziva parlament, naj jo brez nadaljnjega odlašanja podpiše; 
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18. podpira sedanji dialog vlade z verskimi skupnostmi, vključno z alevitsko in krščansko, 
obenem pa je razočaran, ker ni napredka pri oblikovanju pravnega okvira za delovanje teh 
skupnosti, zlasti v zvezi z njihovo sposobnostjo pridobitve statusa pravne osebe, 
odpiranjem in delovanjem verskih središč, izobraževanjem duhovnikov ter reševanjem 
problemov v zvezi z lastnino, ki niso vključeni v zakon o verskih skupnostih; 

19. zato poziva vlado, naj se s spremembami zakona in zagotavljanjem njegovega pravilnega 
izvajanja na vseh upravnih ravneh, tudi občinsko, sistematično in brez odlašanja loti tega 
vprašanja; v zvezi s tem poudarja priporočila, ki jih je spomladi 2010 sprejela Beneška 
komisija, o pridobivanju statusa pravne osebe za vse verske skupnosti ter cerkvenega 
naziva "ekumenski" za patriarha pravoslavne cerkve; ponovno opozarja na svoja 
pričakovanja, da bodo obvestilu vlade o ponovnem odprtju grškega pravoslavnega 
semenišča Halki sledila konkretna dejanja; 

20. odločno obsoja stalno teroristično nasilje, ki ga izvajajo Kurdska delavska stranka in 
druge teroristične skupine na turškem ozemlju; spodbuja Turčijo, naj v boju proti 
terorizmu poveča sodelovanje z EU, zlasti s koordinatorjem za boj proti terorizmu in 
Europolom, ter z državami članicami; 

21. poziva vlado, naj si ponovno prizadeva za odprtje demokratičnega dialoga za celovito 
rešitev kurdskega vprašanja, zlasti z zagotavljanjem dosledne razlage zakonov, ki 
omogočajo uporabo kurdskega jezika v političnem in javnem življenju ter izobraževanju, s 
spremembo protiteroristične zakonodaje, da se prepreči zloraba ali široka razlaga zakona, 
z učinkovitim reševanjem problemov v zvezi z razseljenimi ljudmi, ki so zapustili svoja 
območja med drugim zaradi dolgotrajnih spopadov, ter z nadaljnjim izboljševanjem 
družbeno-ekonomskih razmer na jugovzhodu; 

22. pozdravlja krepitev pravnega okvira, ki prek ustavnega svežnja zagotavlja pravice 
ženskam ter enakost med spoloma; poziva vlado ter poslovno skupnost in civilno družbo, 
naj sprejmejo celovite ukrepe za preprečevanje revščine med ženskami, za večje 
vključevanje žensk na trg delovne sile ter sodelovanje v njem (na primer z aktivno 
podporo dekletom pri dostopu do srednješolske izobrazbe ali z zagotavljanjem storitev za 
varstvo otrok); poleg tega spodbuja oblikovanje sistema zajamčenih kvot za zagotavljanje 
zadostne prisotnosti žensk na vseh ravneh v poslovnem svetu, javnem sektorju ter upravi; 
zlasti poziva politične skupine, naj izkoristijo priložnost prihajajočih volitev za krepitev 
aktivnega sodelovanja žensk v politiki; 

23. globoko obžaluje povečanje števila ubojev iz časti ter spodbuja vlado, naj okrepi 
preprečevalne ukrepe na vseh ravneh, zlasti naj prisili občinske oblasti, da zagotovijo 
dovolj varnih hiš za ženske v nevarnosti, ter naj dejansko nadzoruje izpolnjevanje te 
obveze v celoti in vzpostavi sistem pomoči ženskam, ki zapustijo varne hiše; poziva 
sodstvo, naj dosledno kaznuje nasilje nad ženskami; 

24. meni, da bi Turčija morala sprejeti zakonodajo, ki uvaja civilne ali socialne storitve na 
osnovi svobodne izbire namesto služenja vojaškega roka; poziva vlado, naj zagotovi 
popolno skladnost s sodbo Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi Ülke proti  
Turčiji; 
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Večanje socialne kohezije in blaginje

25. izraža pohvalo prožnosti, ki jo je turško gospodarstvo pokazalo v času vsesplošne 
gospodarske krize; poudarja, da je gospodarsko oživljanje edinstvena priložnost za 
povečanje stopnje delovne aktivnosti in zaposlovanja, ki je še vedno zelo nizka (dosega 
komaj 50 %), ter za začetek procesa postopne družbene vključenosti; opozarja na skupno 
odgovornost vlade in socialnih partnerjev ter jih spodbuja k večjemu sodelovanju za 
krepitev temeljev socialno usmerjenega tržnega gospodarstva;  

26. opaža medsebojno odvisnost gospodarstev EU in Turčije ter opozarja na možnosti za 
povečanje blaginje EU in Turčije, ki jih daje nadaljnje vključevanje Turčije na trg EU; 

27. ugotavlja, da se je z ustavnimi spremembami izboljšal socialni dialog, vendar vztraja, da 
je tudi na tem področju ključni element pravilno izvajanje pravnega okvira, ki ga je še 
vedno treba uskladiti z merili Mednarodne organizacije dela; spodbuja vse strani 
Ekonomsko-socialnega sveta, naj povečajo svojo zavezo in sodelovanje, da bo dosežen 
napredek na tem področju; 

28. ponovno poudarja potrebo po okrepljeni koheziji med turškimi regijami ter med 
podeželjem in mestnimi območji; v zvezi s tem poudarja pomembno vlogo izobraževanja 
ter potrebe po reševanju vprašanja velikih razlik med regijami glede kakovosti 
izobraževanja in števila vpisanih v šole; 

29. poziva vlado, naj preuči trajnost in okoljske posledice njenih načrtov, ki zadevajo novo 
vodno in energetsko infrastrukturo iz projekta za jugovzhodno Anatolijo, ki lahko uničijo 
okolje in edinstveno pokrajino v mnogih regijah; zlasti poudarja, da mora zagotoviti, da se 
osnutek zakona o varstvu narave in biotske raznovrstnosti spremeni tako, da bo v celoti 
ustrezal evropskim merilom, ter da se jasno določi, da je odgovornost za varstvo narave v 
sklopu izvršilne oblasti; 

Vzpostavljanje dobrososedskih odnosov

30. poziva turško vlado, naj aktivno podpre sedanja pogajanja in dejansko prispeva k celoviti 
rešitvi ciprskega vprašanja ter naj s takojšnjim začetkom umika njenih sil s Cipra omogoči 
primerno vzdušje za pogajanja; izrecno poziva obe skupnosti na Cipru, naj intenzivno 
delata, kot jo je pozval generalni sekretar ZN, da izkoristita že ustvarjeni napredek v 
pogajanjih, da bi se našla ustrezna rešitev v skladu z resolucijami varnostnega sveta ZN in 
načeli, na katerih temelji EU, v korist ciprskega prebivalstva, EU in Turčije;

31. spodbuja Turčijo, naj okrepi podporo Odboru za pogrešane osebe na Cipru, zlasti z 
omogočanjem vstopa na vojaško območje na severu otoka; 

32. poziva Turčijo, naj ratificira protokole z Armenijo ter naj odpre meje s to sosedo in 
izkoristi svojo pomembno vlogo v regiji kot ključna sila na območju Kavkaza za okrepitev 
ukrepov za ustvarjanje zaupanja ter za prispevanje k rešitvi trajnih sporov v zvezi z 
Gorskim Karabahom; 
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33. ugotavlja, da sta Turčija in Grčija okrepili prizadevanja za izboljšanje dvostranskih 
odnosov; vendar obžaluje, ker Velika narodna skupščina Turčije še vedno ni preklicala 
povoda za vojno napoved Grčiji; 

34. ceni, da so se poglobili odnosi med Turčijo in Irakom, tudi s kurdsko regionalno vlado, ter 
zlasti poudarja prispevek Turčije k stabilizaciji Iraka; 

Napredek v sodelovanju med Evropsko unijo in Turčijo

35. obžaluje, da Turčija še vedno ni začela izvajati dodatnega protokola k pridružitvenemu 
sporazumu med Evropsko skupnostjo in Turčijo, kar ovira proces pogajanj; poziva vlado, 
naj protokol v celoti izvaja; 

36. opaža napredek Turčije na energetskem področju in ponovno spodbuja Svet, naj brez 
nadaljnjega odlašanja začne pogajanja o tem poglavju; poziva turško vlado, naj okrepi 
svoja prizadevanja v pogajanjih za pristop k pogodbi o energetski skupnosti; pozdravlja 
ratifikacijo medvladnega sporazuma Nabucco; 

37. pozdravlja velik napredek k dokončanju pogajanj o sporazumu EU-Turčija o ponovnem 
sprejemu oseb ter poziva turško vlado, naj zagotovi, da se do začetka veljavnosti tega 
sporazuma v celoti izvajajo obstoječi dvostranski sporazumi; poudarja pomen krepitve 
sodelovanja med EU in Turčijo v zvezi z upravljanjem migracij in nadzorom na mejah, 
tudi glede na visok odstotek nezakonitih priseljencev, ki prek Turčije vstopajo na ozemlje 
EU; meni, da ko bo začel veljati sporazum o ponovnem sprejemu oseb, bo Komisija 
pripravila pogajanja o sporazumu za lažje pridobivanje vizumov, ki bo olajšal zlasti 
pogoje za vstop poslovnim ljudem in študentom, ki bodo potovali po EU; 

38. opozarja na povečano dejavnost Turčije na zunanjepolitičnem področju, da bi okrepila 
svojo vlogo regionalnega dejavnika; poziva visoko predstavnico/podpredsednico, naj to v 
celoti upošteva ter začne s Turčijo usklajevati cilje in ustrezno ocenjevati interese EU; 
poziva turško vlado, naj okrepi svojo zunanjo politiko v sodelovanju z EU; 

39. poziva turško vlado, naj v celoti podpre prizadevanja mednarodne skupnosti, da bi Iranu 
preprečila nabavo jedrskega orožja, ter obžaluje turško glasovanje proti ustrezni resoluciji 
varnostnega sveta ZN; meni, da bi Turčija lahko prispevala k demokratizaciji Irana in 
krepitvi človekovih pravic v tej državi, pri tem pa bi svoja prizadevanja uskladila z EU; 

40. meni, da bi Turčija lahko igrala pomembno vlogo pri pospeševanju dialoga v mirovnem 
procesu na Bližnjem vzhodu, ter poziva Turčijo, naj nadaljuje svojo konstruktivno 
posredovanje ter naj zlasti prispeva h krepitvi palestinske oblasti;

41. ceni turško konstruktivno vlogo pri podpori prizadevanjem čezatlantskih partnerjev v 
Afganistanu in na Balkanu; vendar obžaluje, ker strateško sodelovanje NATO-EU, ki 
presega sporazum Berlin plus, ovirajo turški pomisleki; 

42. poziva turško vlado, naj podpiše in predloži v ratifikacijo statut Mednarodnega 
kazenskega sodišča in s tem dodatno poveča prispevek Turčije h globalnemu 
multilateralnemu sistemu in njeno sodelovanje v tem sistemu; 
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43. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, generalnemu 
sekretarju Sveta Evrope, predsedniku Evropskega sodišča za človekove pravice, vladam in 
parlamentom držav članic ter vladi in parlamentu Republike Turčije.


