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Europaparlamentets resolution om 2010 års framstegsrapport om Turkiet

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens framstegsrapport 2010 om Turkiet (SEK(2010)1327),

– med beaktande av sina tidigare resolutioner av den 27 september 2006 om Turkiets 
framsteg inför anslutningen1, av den 24 oktober 2007 om förbindelserna mellan EU och 
Turkiet2, av den 21 maj 2008 om 2007 års framstegsrapport om Turkiet3, av den 
12 mars 2009 om 2008 års framstegsrapport om Turkiet4 samt av den 10 februari 2010 om 
2009 års framstegsrapport om Turkiet5, 

– med beaktande av förhandlingsramen för Turkiet från den 3 oktober 2005,

– med beaktande av rådets beslut 2008/157/EG av den 18 februari 2008 om principerna, 
prioriteringarna och villkoren i partnerskapet för anslutning med Republiken Turkiet6

(”partnerskapet för anslutning”) samt rådets föregående beslut om partnerskapet för 
anslutning 2001, 2003 och 2006,

– med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Anslutningsförhandlingarna med Turkiet inleddes den 3 oktober 2005 efter att rådet 
godkänt förhandlingsramen, och inledningen av dessa förhandlingar utgör startpunkten för 
en lång process där resultatet inte är givet på förhand.

B. Turkiet har åtagit sig att genomföra reformer, upprätthålla goda förbindelser med sina 
grannländer och gradvis anpassa sig till EU. Detta arbete bör betraktas som en möjlighet 
för Turkiet att ytterligare modernisera sig.

C. En grundförutsättning för anslutning till EU – en gemenskap grundad på gemensamma 
värden – är fortfarande att alla Köpenhamnskriterier uppfylls fullt ut och att det finns en 
kapacitet till integration i EU, i enlighet med slutsatserna från Europeiska rådets möte i 
december 2006.

D. Kommissionen konstaterar att Turkiet under 2010 har fortsatt sin politiska reformprocess 
men att bristen på dialog och kompromissanda mellan de stora politiska partierna har en 
negativ effekt på förbindelserna mellan viktiga politiska institutioner och försenar det 
politiska reformarbetet.

                                               
1 EUT C 306 E, 15.12.2006, s. 284.
2 EUT C 263 E, 16.10.2008, s. 452.
3 EUT C 279 E, 19.11.2009, s. 57.
4 EUT C 87 E, 1.4.2010, s. 139.
5 Antagna texter, P7_TA(2010)0025.
6 EUT L 51, 26.2.2008, s. 4.
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E. Turkiet har fortfarande inte, nu för femte året i rad, genomfört de bestämmelser som följer 
av associeringsavtalet mellan EG och Turkiet och tilläggsprotokollet till detta.

1. Europaparlamentet berömmer den turkiska befolkningen och det civila samhället för deras 
stöd för en vidare demokratisering av Turkiet och deras åtagande om ett öppet och 
pluralistiskt samhälle. 

2. Europaparlamentet är bekymrat över den pågående konflikten mellan de politiska 
partierna och regeringens och oppositionens ovillighet att arbeta för att nå enighet om 
viktiga reformer. Parlamentet uppmanar regeringen att stärka den politiska mångfalden i 
statliga institutioner genom att engagera oppositionen i uppgiften att modernisera och 
demokratisera staten och samhället. Parlamentet uppmanar alla oppositionsgrupper att på 
ett konstruktivt sätt engagera sig i reformprocessen. 

3. Europaparlamentet framhåller den viktiga roll som ett kontrollsystem spelar i styret av en 
modern demokratisk stat, som måste bygga på principen om maktdelning och balans 
mellan verkställande myndigheter, lagstiftare och domstolsväsendet, på respekt för 
mänskliga rättigheter och friheter, särskilt mediefrihet, samt en politisk kultur som 
verkligen avspeglar mångfalden i ett demokratiskt samhälle. 

4. Europaparlamentet understryker att Turkiets nationalförsamling har en viktig roll som den 
institution som bör bidra till att stärka ett kontrollsystem och på ett aktivt och konstruktivt 
sätt stödja moderniseringsreformerna på grundval av ett partiöverskridande åtagande samt 
se till att regeringens politik underställs demokratisk kontroll. 

5. Europaparlamentet ser positivt på antagandet av konstitutionella ändringar och efterlyser 
ett korrekt genomförande av dem, samtidigt som man garanterar full respekt för den 
europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
friheterna. Det finns dock ett trängande behov av en övergripande konstitutionell reform 
som omvandlar Turkiet till en fullfjädrad pluralistisk demokrati, med skyddet av de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna i centrum. Parlamentet ser 
positivt på såväl regeringens som oppositionens uttalade villighet att inleda en sådan 
reform och uppmanar regeringen att säkra ett nära samarbete med alla politiska partier och 
det civila samhället genom hela den konstitutionella processen. 

6. Europaparlamentet ser positivt på regeringens symboliska gester och välvilja när det gäller 
religionsfrihet, skydd av minoriteter och kulturella rättigheter, men insisterar på att det 
behövs systematiska förbättringar. Regeringen uppmuntras i synnerhet att driva på den 
demokratiska öppningen, och oppositionen uppmanas att på ett konstruktivt sätt stödja och 
engagera sig i denna process. 

Uppfyllandet av Köpenhamnskriterierna

7. Europaparlamentet är bekymrat över försämringen av tryckfriheten och den växande 
självcensuren inom turkiska medier. Det är mycket viktigt med oberoende medier för ett 
demokratiskt samhälle. I detta sammanhang har rättsväsendet en viktig roll i att skydda 
och förbättra tryckfriheten och därmed garantera offentligt utrymme för en fri debatt och 
bidra till ett korrekt fungerande kontrollsystem. Parlamentet påminner om att det behövs 
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en ny medielag, som bland annat omfattar frågor om oberoende, ägarskap och 
administrativ kontroll. 

8. Europaparlamentet beklagar att flera lagar fortsätter att begränsa yttrandefriheten och 
uppmanar återigen regeringen att slutföra översynen av den rättsliga ramen för 
yttrandefrihet och så fort som möjligt se till att den överensstämmer med den europeiska 
konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna 
samt rättspraxis från Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna. Parlamentet 
beklagar de upprepade och oproportionerliga stängningarna av webbplatser och uppmanar 
regeringen att ändra Internetlagen (nr. 5651) så att den inte längre begränsar 
yttrandefriheten eller medborgarnas rätt till information. 

9. Europaparlamentet uppskattar de framsteg som gjorts när det gäller att reformera 
rättsväsendet och upprepar sin ståndpunkt om att ett oberoende och opartiskt rättsväsen är 
en av nyckelfaktorerna för ett fungerande pluralistiskt demokratiskt samhälle. Parlamentet 
uppmanar regeringen att genomföra de konstitutionella ändringar som antagits på detta 
område samtidigt som den ser till att maktdelningen mellan de verkställande 
myndigheterna och rättsväsendet respekteras fullt ut och att det sker i överenskommelse 
med europeiska normer. 

10. Europaparlamentet ser positivt på att de antagna konstitutionella ändringarna till slut 
möjliggör inrättandet av ett ombudsmannaämbete och uppmanar regeringen att utarbeta 
och det turkiska parlamentet att anta relevant lagstiftning om utnämning på grundval av ett 
demokratiskt förfarande av en vida respekterad person till detta nya ämbete. 

11. Europaparlamentet berömmer de framsteg som gjorts när det gäller förbindelserna mellan 
det civila samhället och militären och uppmanar det turkiska parlamentet att aktivt 
säkerställa den parlamentariska kontrollen över säkerhetsstyrkorna, bland annat full 
kontroll över försvarsbudgeten. 

12. Europaparlamentet understryker att utredningar av påstådda kupplaner såsom Ergenekon-
fallet måste visa att Turkiets demokratiska institutioner är starka och fungerar på ett 
korrekt och öppet sätt. Parlamentet är bekymrat över den överdrivet långa häktningstiden 
och betonar behovet av effektiva rättssäkerhetsgarantier för alla misstänkta.

13. Europaparlamentet beklagar att den reform av konstitutionen som nyligen genomförts inte 
omfattade ändringar om nedläggningar av politiska partier, uppmanar regeringen att se till 
att den relevanta lagstiftningen stämmer överens med europeiska normer och vill i 
synnerhet lyfta fram Venedigkommissionens relevanta yttrande. 

14. Europaparlamentet upprepar sitt i tidigare resolutioner framförda krav på en reform av 
valsystemet genom en sänkning av tioprocentspärren. Därmed skulle den partipolitiska 
mångfalden stärkas och mångfalden i det turkiska samhället återspeglas på ett bättre sätt. 
Parlamentet uppmanar regeringen att prioritera denna fråga så att reformen kan tillämpas 
före parlamentsvalet 2011 och uppmanar de politiska partierna att stärka den interna 
partidemokratin och öka de valda ledamöternas ansvarsskyldighet gentemot sina väljare.

15. Europaparlamentet beklagar att man inte har lyckats begränsa immuniteten för 
parlamentsledamöter i fråga om korruptionsbrott, samtidigt som det finns en oro över det 
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adekvata skyddet för framförande av fredliga åsikter i parlamentet. Parlamentet uppmanar 
därför regeringen och det turkiska parlamentet att enas om en lämplig reform av systemet 
för parlamentarisk immunitet.

16. Europaparlamentet noterar Turkiets nuvarande ordförandeskap i Europarådets 
ministerkommitté och uppmanar Turkiet att uppfylla sitt åtagande om Europarådets 
värderingar genom att underteckna och ratificera ramkonventionen för skydd av nationella 
minoriteter och genom att ratificera alla tilläggsprotokoll till den europeiska konventionen 
om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. 

17. Europaparlamentet är besviket på att sedan 2005 fortfarande behöva vänta på 
ratificeringen av det fakultativa protokollet till FN:s konvention mot tortyr och vädjar till 
det turkiska parlamentet att omedelbart ratificera det. 

18. Europaparlamentet stöder regeringens pågående dialog med religiösa samfund, däribland 
aleviter och kristna samfund, men är besviket på att inga framsteg har gjorts inom 
lagstiftningen för att dessa samfund ska kunna fungera, i synnerhet när det gäller deras 
möjlighet att bli en juridisk person, öppna och driva församlingshus, anordna 
prästutbildning och lösa egendomsrelaterade problem som inte omfattas av lagen om 
stiftelser. 

19. Europaparlamentet uppmanar därför regeringen att omedelbart ta itu med dessa frågor på 
ett systematiskt sätt genom att ändra lagstiftningen och garantera ett korrekt 
genomförande på alla myndighetsnivåer, bland annat i kommunerna. Parlamentet vill i 
detta sammanhang även lyfta fram de rekommendationer som antogs av 
Venedigkommissionen under våren 2010 om religiösa samfund som juridisk person och 
den kyrkliga titeln ”ekumenisk” för det ortodoxa patriarkalet. Parlamentet upprepar att det 
förväntar sig att regeringens uttalanden om att det grekisk-ortodoxa Halki-seminariet ska 
öppnas på nytt snart genomförs i praktiken. 

20. Europaparlamentet fördömer starkt de fortsatta terrorhandlingar som har utförts av PKK 
och andra terrorgrupper på turkisk mark. Turkiet uppmanas att intensifiera sitt samarbete 
med såväl EU, framför allt EU:s samordnare för kampen mot terrorism och Europol, som 
EU:s medlemsstater i kampen mot terrorism. 

21. Europaparlamentet uppmanar regeringen att gjuta nytt liv i sina insatser inom ramen för 
den demokratiska öppningen för att på ett övergripande sätt ta itu med kurdfrågan, framför 
allt genom att se till att lagarna tolkas på ett konsekvent sätt som möjliggör användningen 
av det kurdiska språket i det politiska och offentliga livet och inom utbildning, genom att 
ändra antiterrorlagstiftningen så att man undviker missbruk eller vidlyftiga tolkningar, 
hitta en effektiv lösning på problemen med personer som fördrivits från sina hemregioner 
till följd av bland annat den långa konflikten samt ytterligare förbättra den 
socioekonomiska situationen i sydöst. 

22. Europaparlamentet ser positivt på stärkandet av den rättsliga ram som garanterar kvinnors 
rättigheter och jämställdhet genom det konstitutionella paketet. Regeringen, näringslivet 
och det civila samhället uppmanas att vidta omfattande åtgärder för att bemästra 
fattigdomen bland kvinnor, öka kvinnors sociala integration och delaktighet på 
arbetsmarknaden, till exempel genom att aktivt stödja flickors tillgång till högstadie- och 



PE452.547v01-00 6/8 RE\836881SV.doc

SV

gymnasieutbildning eller tillhandahålla barnomsorg. Parlamentet efterlyser även 
införandet av ett kvoteringssystem så kvinnor representeras på ett adekvat sätt på alla 
nivåer i näringslivet, den offentliga sektorn och regeringen. Parlamentet uppmanar 
framför allt de politiska partierna att inför det kommande valet ta tillfället i akt att stärka 
kvinnors aktiva politiska engagemang.

23. Europaparlamentet beklagar djupt det ökade antalet hedersmord och uppmanar regeringen 
att öka sina förebyggande insatser på alla nivåer, särskilt genom att förpliktiga 
kommunerna att erbjuda tillräckligt med logi för utsatta kvinnor, och på ett effektivt sätt 
se till att detta krav uppfylls, samt upprätta ett system för uppföljningsstöd till kvinnor
som återvänder till sina hem. Domstolsväsendet uppmanas med kraft att se till att våldet 
mot kvinnor straffas på ett konsekvent sätt. 

24. Europaparlamentet anser att Turkiet bör införa lagstiftning om frivillig civil eller social 
tjänstgöring som ett alternativ till militärtjänstgöring och uppmanar regeringen att se till 
att domen från Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna i målet Ülke mot 
Turkiet verkställs fullt ut.

Stärkande av den sociala sammanhållningen och välståndet

25. Europaparlamentet berömmer den turkiska ekonomins återhämtningsförmåga i den 
globala ekonomiska krisen och betonar att detta ekonomiska uppsving är ett unikt tillfälle 
att öka arbetskraftsdeltagandet och sysselsättningen, som fortfarande är mycket låg, 
knappt 50 procent, och sätta igång en process av progressiv social delaktighet. Regeringen 
och arbetsmarknadens parter har ett delat ansvar, och de uppmuntras att intensifiera sitt 
samarbete för att befästa en socialt inriktad marknadsekonomi. 

26. Europaparlamentet noterar det ömsesidiga beroendet mellan EU:s och Turkiets ekonomier 
och vill lyfta fram dess potential att öka välståndet i både EU och Turkiet, allteftersom 
Turkiet integreras i EU:s marknad. 

27. Europaparlamentet noterar de förbättringar som de konstitutionella ändringarna har 
medfört för den sociala dialogen, men insisterar på att det även här är viktigt med ett 
korrekt genomförande i lagstiftningen, som fortfarande måste anpassas så att den 
uppfyller Internationella arbetsorganisationens standarder. Parlamentet uppmanar alla 
parter i Ekonomiska och sociala rådet att stärka sitt engagemang och samarbete för att 
uppnå detta mål. 

28. Europaparlamentet upprepar behovet av att stärka sammanhållningen mellan turkiska 
regioner och mellan landsbygds- och stadsområden. I detta sammanhang har utbildningen 
en särskild roll, och man måste ta itu med de stora regionala skillnader som fortfarande 
finns när det gäller utbildningens kvalitet och antagningssiffror. 

29. Europaparlamentet uppmanar regeringen att fullt ut överväga konsekvenserna för 
hållbarhet och miljö av planerna på en ny vatten- och energiinfrastruktur inom projektet i 
sydöstra Anatolien (GAP), som riskerar att förstöra miljön och det unika landskapet i 
många regioner. Parlamentet betonar framför allt behovet av att se till att lagförslaget om 
naturskydd och biologisk mångfald ändras så att europeiska normer respekteras fullt ut 
samt att tydligt lägga ansvaret för naturskyddet på de verkställande myndigheterna.
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Goda förbindelser med grannländerna

30. Europaparlamentet uppmanar den turkiska regeringen att aktivt stödja de pågående 
förhandlingarna, på ett konkret sätt bidra till en övergripande lösning i Cypernfrågan och 
hjälpa till att skapa ett lämpligt förhandlingsklimat genom att omedelbart börja dra 
tillbaka sina styrkor från Cypern. De båda befolkningsgrupperna på Cypern uppmanas att 
arbeta intensivt, på uppmaning av FN:s generalsekreterare, så att de framsteg som redan 
gjorts i förhandlingarna kan utnyttjas för att nå en hållbar lösning, i linje med relevanta 
resolutioner från FN:s säkerhetsråd och de principer som ligger till grund för EU, till 
fördel för Cyperns invånare, EU och Turkiet.

31. Europaparlamentet uppmanar Turkiet att intensifiera sitt stöd till den cypriotiska 
kommittén för saknade personer, i synnerhet genom att underlätta tillträdet till 
militärområden i norr. 

32. Europaparlamentet uppmanar med kraft Turkiet att ratificera protokollen med Armenien, 
öppna gränsen till detta grannland och använda sin regionala tyngd som en av de viktiga 
stormakterna i Kaukasien för att öka de förtroendeskapande åtgärderna och bidra till en 
lösning av den låsta konflikten kring Nagorno-Karabach.

33. Europaparlamentet noterar de ökade insatserna mellan Turkiet och Grekland för 
förbättrade bilaterala förbindelser, men beklagar att det ”casus belli” som Turkiets 
nationalförsamling förklarat mot Grekland ännu inte har dragits tillbaka. 

34. Europaparlamentet uppskattar de fördjupade förbindelserna mellan Turkiet och Irak, 
däribland den kurdiska regionala regeringen, och vill särskilt lyfta fram Turkiets bidrag till 
stabiliseringen av Irak. 

Fördjupat samarbete mellan EU och Turkiet

35. Europaparlamentet beklagar djupt att Turkiet fortfarande inte har genomfört 
tilläggsprotokollet till associeringsavtalet mellan EG och Turkiet, vilket fortsätter att 
påverka förhandlingsprocessen, och uppmanar regeringen att genomföra det fullt ut. 

36. Europaparlamentet noterar de framsteg som Turkiet har gjort när det gäller kapitlet om 
energi och uppmanar rådet att omedelbart inleda förhandlingar om detta kapitel. 
Parlamentet uppmanar den turkiska regeringen att öka sina insatser i förhandlingarna om 
anslutning till fördraget om energigemenskapen och ser positivt på ratificeringen av det 
mellanstatliga avtalet om Nabucco.

37. Europaparlamentet ser positivt på de betydande framsteg som har gjorts för att slutföra 
förhandlingarna om ett återtagandeavtal mellan EU och Turkiet och uppmanar den 
turkiska regeringen att se till att befintliga bilaterala avtal genomförs fullt ut fram till dess 
att detta avtal träder i kraft. Parlamentet understryker vikten av ett fördjupat samarbete 
mellan EU och Turkiet inom migrationshantering och gränskontroll, även med hänsyn till 
den stora andelen olagliga invandrare som kommer in i EU via Turkiet. När 
återtagandeavtalet väl träder i kraft kommer kommissionen att förbereda förhandlingar om 
ett avtal om förenklad visering, vilket framför allt kommer att underlätta för 
affärsresenärer och studenter som reser till EU.
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38. Europaparlamentet noterar Turkiets allt aktivare utrikespolitik som syftar till att stärka 
dess roll som regional aktör. Parlamentet uppmanar med kraft vice ordföranden för 
kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik att ta full 
hänsyn till denna dimension och samarbeta med Turkiet för att samordna målen och på ett 
korrekt sätt tillvarata EU:s intressen. Den turkiska regeringen uppmanas att stärka 
samordningen av sin utrikespolitik med EU. 

39. Europaparlamentet uppmanar den turkiska regeringen att fullt ut stödja det internationella 
samfundets insatser för att förhindra Iran från att skaffa kärnvapen och beklagar djupt att 
Turkiet röstat emot den berörda resolutionen från FN:s säkerhetsråd. Turkiet skulle kunna 
bidra till demokratiseringen och stärkandet av mänskliga rättigheter i Iran genom 
samordnade insatser med EU. 

40. Europaparlamentet anser att Turkiet bör spela en viktig roll i främjandet av dialogen inom 
fredsprocessen i Mellanöstern och uppmanar Turkiet att återuppta sin konstruktiva 
medling och särskilt bidra till stärkandet av den palestinska myndigheten.

41. Europaparlamentet uppskattar Turkiets konstruktiva engagemang för att stödja de 
transatlantiska partnernas insatser i Afghanistan och Balkanområdet, men beklagar att ett 
strategiskt samarbete mellan Nato och EU som går längre än Berlin Plus-avtalet har 
blockerats av turkiska invändningar. 

42. Europaparlamentet uppmanar den turkiska regeringen att underteckna 
Internationella brottmålsdomstolens stadga och att lägga fram den för ratificering för att 
på så sätt ytterligare öka Turkiets bidrag till och delaktighet i den globala multilaterala 
ordningen. 

43. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen, Europarådets generalsekreterare, ordföranden för Europeiska domstolen 
för de mänskliga rättigheterna och medlemsstaternas regeringar och parlament samt till 
Republiken Turkiets regering och parlament.


