
RE\887615BG.doc PE473.875v02-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Документ за разглеждане в заседание

19.12.2011 B7-0000/2011

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА 
РЕЗОЛЮЦИЯ
за приключване на разискванията по изявления на Съвета и на Комисията

съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността

относно доклада за напредъка на Турция през 2011 г.

Ria Oomen-Ruijten
от името на комисията по външни работи



PE473.875v02-00 2/11 RE\887615BG.doc

BG

B7-0000/2011

Резолюция на Европейския парламент относно доклада за напредъка на Турция 
през 2011 г.

Европейският парламент,

– като взе предвид доклада на Комисията за напредъка на Турция през 2011 г. 
(SEC(2011)1201),

– като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета, озаглавено „Стратегия за разширяване и основни предизвикателства през 
периода 2011—2012 г.“ (COM(2011)0666),

– като взе предвид своите предходни резолюции от 27 септември 2006 г. относно 
напредъка на Турция по пътя на присъединяване към ЕС1, от 24 октомври 2007 г. 
относно отношенията между ЕС и Турция2, от 21 май 2008 г. относно напредъка на 
Турция през 2007 г.3, от 12 март 2009 г. относно доклада за напредъка на Турция 
през 2008 г.4, от 10 февруари 2010 г. относно доклада за напредъка на Турция през 
2009 г.5 и от 17 февруари 2011 г. относно доклада за напредъка на Турция през 
2010 г.6,

– като взе предвид Рамката за преговори с Турция от 3 октомври 2005 г.,

– като взе предвид Решение 2008/157/EО на Съвета от 18 февруари 2008 година 
относно принципите, приоритетите и условията на Партньорството за 
присъединяване с Република Турция7 („партньорството за присъединяване“), както 
и предходните решения на Съвета относно партньорството за присъединяване от 
2001, 2003 и 2006 г.,

– като взе предвид заключенията на Съвета от 14 декември 2010 г. и 5 декември 
2011 г.,

– като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

А. като има предвид, че преговорите за присъединяването на Турция започнаха на 
3 октомври 2005 г., след като Съветът одобри рамката за преговори, и като има 
предвид, че започването на тези преговори представляваше началото на 
дългосрочен и отворен процес, основан на строги изисквания и ангажимент за 
провеждане на реформи;

                                               
1 ОВ C 306 E, 15.12.2006 г., стр. 284.
2 ОВ C 263 E, 16.10.2008 г., стр. 452.
3 OВ C279 E, 19.11.2009 г., стр. 57.
4 ОВ C87 E, 1.4.2010 г., стр. 139.
5 Приети текстове, P7_TA(2010)0025
6 Приети текстове, P7_TA(2011)0090
7 ОВ L 51, 26.2.2008 г., стр. 4.
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Б. като има предвид, че Турция е поела ангажимент за провеждане на реформи, за 
поддържане на добросъседски отношения и постепенно сближаване с ЕС, както и че 
тези усилия следва да се разглеждат като възможност за модернизиране на самата 
Турция и за консолидиране и по-нататъшно подобряване на демократичните й 
институции;

В. като има предвид, че цялостното изпълнение на всички критерии от Копенхаген и 
интеграционният капацитет на ЕС, в съответствие със заключенията от заседанието 
на Европейския съвет, проведено през декември 2006 г., продължават да бъдат 
основата за присъединяване към ЕС, който е общност, основана на споделени 
ценности, лоялно сътрудничество и взаимна солидарност между всички негови 
държави-членки;

Г. като има предвид, че в своя доклад за напредъка през 2011 г. Комисията заключи, че 
Турция е държава от основно значение за сигурността и просперитета на 
Европейския съюз, че приносът на Турция към Европейския съюз в редица области 
от решаващо значение ще бъде напълно ефективен при наличието на положителна 
програма и ползващ се с доверие подход към преговорния процес и че е от основно 
значение Турция да продължи извършването на реформи, свързани с политическите 
критерии, като са необходими значителни по-нататъшни усилия за гарантиране на 
основните права;

Д. като има предвид, че Турция все още не е приложила, за шеста поредна година, 
разпоредбите, произтичащи от Споразумението за асоцииране между ЕО и Турция и 
Допълнителния протокол към него;

Е. като има предвид, че в своя полза и с оглед на укрепването на стабилността и 
насърчаването на добросъседските отношения и положителното политическо и 
икономическо партньорство, Турция трябва да увеличи усилията си за решаване на 
неуредените двустранни въпроси със своите непосредствени съседи, включително 
споровете относно границите;

Ж. като има предвид, че мащабът на турската икономика се е утроил през изминалото 
десетилетие и тя е отбелязала растеж от почти 10 % през последната година, като се 
счита за една от седемте най-големи бързоразвиващи се икономики в света; като 
има предвид, че търговията между Европейския съюз и Турция възлиза на 
103 милиарда евро през 2010 г., като Турция е седмият най-голям търговски 
партньор на Съюза, а Съюзът е най-големият търговски партньор на Турция, като 
80 % от преките чуждестранни инвестиции в Турция идват от Европейския съюз; 
като има предвид, че предприятията в ЕС са създали над 13 000 предприятия в 
Турция;

З. като има предвид, че диалогът и сътрудничеството с Турция относно стабилността и 
демокрацията в Близкия изток в по-широк план са от стратегическо значение; като 
има предвид, че Турция, основаваща се на стабилна светска държава, би могла да 
бъде ценен пример за демократизацията на арабските държави при извършването на 
техния демократичен преход и социално-икономически реформи; като има предвид, 
че структурираният диалог между ЕС и Турция за координиране на съответните им 
външни политики и политики на съседство би могъл да осигури единствено по рода 
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си взаимодействие;

И. като има предвид, че Турция е енергийният коридор на ЕС за кавказки и каспийски 
нефтени и газови ресурси и има стратегическата близост с Ирак и неговия развиващ 
се нефтен пазар; като има предвид, че газопроводът „Набуко“ продължава да бъде 
един от най-големите приоритети на ЕС в областта на енергийната сигурност; като 
има предвид, че Турция и Азербайджан сключиха споразумение на 25 октомври 
2011 г. относно транзита на азербайджански газ на турска територия, което ще 
отвори южния газов коридор, ще засили доставките на газ за газопровода „Набуко“ 
и за бъдещия ITGI (междусистемна връзка между Турция, Гърция и Италия) 
транзитен газов коридор, като по този начин ще укрепи енергийната сигурност на 
Съюза;

Взаимозависимост и взаимен ангажимент

1. подчертава взаимозависимостта между Европейския съюз и неговите държави-
членки и Турция; признава икономическия потенциал и потенциала за растеж на 
Турция и съответната й роля за енергийната сигурност; подчертава, че тази 
взаимозависимост се допълва от полезността на потенциалното взаимодействие 
между външната политика, политиката на сигурност и политиката на съседство на 
Съюза и на Турция, носещо ползи и засилено влияние и на двете страни; при все 
това счита, че тази взаимозависимост може да донесе положителни резултати 
единствено ако се изразява в контекста на взаимен ангажимент, стратегически 
диалог, провеждане на процеса на реформи и изпълнение на реформите, добри 
отношения на Турция със съседни държави-членки на ЕС и стабилно 
сътрудничество;

2. изразява своята подкрепа за разработването от страна на Комисията на нова 
програма за отношенията между ЕС и Турция; счита, че подновените усилия следва 
да бъдат насочени към създаването на условия за отварянето на преговорни глави; 
настоява, че отношенията на Турция със съседните държави-членки са ключов 
фактор за обновяване на преговорите и диалога;

Изпълнение на критериите от Копенхаген

3. приветства Турция за изборния процес по повод на общите избори през юни 2011 г., 
за които е отчетена висока избирателна активност и които получиха положителна 
оценка от международните наблюдатели като демократични и плуралистични 
избори, оформени от едно жизнено гражданско общество; подчертава значението на 
една реформа на избирателния закон, с която да се премахне десетпроцентовият 
минимален праг на представителност в парламента, който представлява най-
високият праг във всички държави, които членуват в Съвета на Европа, и не 
представлява плурализма на турското общество;

4. приветства решението на новото правителство на Република Турция за създаване на 
Министерство по европейските въпроси, което отразява разбирането, че 
подновените усилия, ангажиментът и диалогът са от изключително значение;

5. припомня основната роля на турското Велико народно събрание като център на 
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демократичната система на Турция и следователно подчертава неговата роля за 
предоставянето на платформа за всички политически партии, основана на система 
на взаимен контрол, за техния принос към демократичния диалог и за 
насърчаването на приобщаващ процес на реформи;

6. припомня необходимостта да се продължи работата по прилагането на пакета, 
свързан с конституционната реформа, от 2010 г.; изразява пълната си подкрепа за 
процеса на изготвяне на нова гражданска конституция за Турция като възможност 
за действителна конституционна реформа, насърчаваща демокрацията, принципите 
на правовата държава, основните права и свободи, плурализма, приобщаването и 
единството в турското общество; приветства решението да се гарантира равно 
представителство на всички политически сили в помирителния конституционен 
комитет и обещанието процесът на изготвяне да се основава на възможно най-
широки консултации с всички сегменти на обществото в рамките на процес с 
активното участие на гражданското общество;

7. приветства продължаващите усилия за подобряване на гражданския контрол над 
военните, и по-специално приемането на Закона за Сметната палата през декември 
2010 г. с цел гарантиране на граждански контрол над военните разходи;

8. подчертава, че реформата на съдебната система трябва да бъде в центъра на 
полаганите от Турция усилия за модернизация и че тази реформа трябва да доведе 
до модерна, ефикасна, напълно независима и безпристрастна съдебна система; във 
връзка с това приветства приемането на законодателство относно Висшия съвет на 
съдиите и прокурорите (Висшия съвет) и относно Конституционния съд в тясно 
сътрудничество с Комисията от Венеция; посочва необходимостта от предприемане 
на допълнителни мерки с цел гарантиране на възможността за съдебен контрол на 
всички първоинстанционни решения на Висшия съвет за повишения, трансфери на
други места и дисциплинарни санкции; приветства решението на Министерството 
на правосъдието за създаване на генерална дирекция за правата на човека;

9. отново изразява своята загриженост, че процесуалноправните норми все още не са 
били подобрени в достатъчна степен с цел да гарантират правото на справедлив и 
своевременен съдебен процес, включително правото на достъп до уличаващи 
доказателства в ранната фаза на производството и достатъчно гаранции за всички 
заподозрени лица; изразява дълбока загриженост относно продължителността на 
досъдебното задържане, като последното се превръща в де факто наказание без 
съдебен процес; настоятелно призовава турското Велико народно събрание да 
реформира законодателството в областта на досъдебното задържане, като приведе в 
съответствие максималните срокове на досъдебно задържане в Турция със средната 
продължителност на сроковете за досъдебно задържане в Европейския съюз;

10. подчертава, че разследванията на предполагаеми планове за преврат, като случаите 
„Ергенекон“ и „Чук“, трябва да демонстрират силата и правилното, независимо, 
безпристрастно и прозрачно функциониране на турските демократични институции 
и на съдебната система, както и техния твърд и безусловен ангажимент за зачитане 
на основните права;

11. отново изразява загриженост относно практиката за образуване на наказателни 
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производства срещу журналисти, които съобщават данни за нарушения на правата 
на човека или повдигат други въпроси от обществен интерес като принос към 
дебата за едно плуралистично общество; счита криминализирането на изразяването 
на мнение за важна пречка пред защитата на правата на човека в Турция и изразява 
съжаление за непропорционалните ограничения по отношение на свободата на 
изразяване на мнение, на сдружаване и на събрания;

12. във връзка с това настоятелно призовава Турция към строго изпълнение на нейните 
международни задължения по отношение на правата на човека чрез изменение на 
съответното законодателство и чрез обучение на полицейските и съдебните 
служители в страната; в това отношение приветства решението за предоставяне на 
обучение на работното място за съдиите и прокурорите относно свободата на 
изразяване на мнение и свободата на печата, както и относно основната роля на 
Европейския съд по правата на човека;

13. припомня, че свободата на изразяване на мнение и плурализмът на медиите са в 
основата на европейските ценности и че едно истински демократично, свободно и 
плуралистично общество изисква истинска свобода на изразяване на мнение; 
подчертава, че реформа на законодателството, предвиждащо непропорционално 
високи глоби за медиите − които в някои случаи водят до тяхното закриване или до 
самоцензуриране от страна на журналисти или техните редактори, и на закон 
№ 5651/2007 относно интернет, който ограничава свободата на изразяване на 
мнение, ограничава правото на гражданите на достъп до информация и позволява 
забрани на уебсайтове с непропорционален обхват и продължителност, е крайно 
належаща;

14. изразява своята подкрепа за новия подход на Комисията за решаването на 
въпросите, свързани със съдебната система и основните права, както и с 
правосъдието и вътрешните работи, на ранен етап от процеса на преговори, като 
свързаните с тях глави се отварят въз основа на ясни и подробни планове за 
действие, а тези глави се затварят на последно място въз основа на напълно 
убедителни добри резултати; счита, че предвид изключителното значение на 
продължаващата реформа на съдебната система в Турция и пълното зачитане на 
правата на човека и основните свободи, и по-специално на свободата на изразяване 
на мнение и свободата на печата, следва да се подновят усилията за представяне на 
скрининг доклада относно глава 23 относно съдебната система и основните права;

15. приветства напредъка в разработването на всеобхватна стратегия за борба с 
корупцията и съответен план за действие; подчертава необходимостта от по-
нататъшен напредък в областта на законодателството и общите мерки за борба с 
корупцията и призовава за увеличаване на силата и независимостта на 
институциите, участващи в борбата с корупцията;

16. настоятелно призовава за пълното прилагане на конституционните разпоредби, 
гарантиращи правото на провеждане на демонстрации, и отправя искане към 
Министерството на вътрешните работи да приключи преразглеждането на закона за 
събранията и демонстрациите;

17. приветства приемането през август 2011 г. на ново законодателство за изменение на 
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Закона за фондациите от февруари 2008 г. и за разширяване на обхвата на 
възстановяването на правата на собственост на немюсюлмански общности; при все 
това припомня спешната необходимост от продължаване на жизненоважната 
реформа в областта на свободата на мисълта, съвестта и религията, и по-специално 
чрез предоставяне на възможност на религиозните общности да придобият 
правосубектност, чрез премахване на всички ограничения върху обучението на 
духовници, чрез признаване на храмовете на алевите, както и чрез спазване на 
съответните решения на Европейския съд по правата на човека и отразяване на 
становищата на Комисията от Венеция в правната рамка;

18. припомня, че образованието играе ключова роля в процеса на изграждане на 
приобщаващо и многообразно общество, построено върху принципа на зачитането 
на религиозните общности и малцинства; настоятелно призовава турското 
правителство да обърне специално внимание на образователните материали в 
училищата, които следва да отразяват религиозния плурализъм на турското 
общество, да премахват предразсъдъците и да насърчават пълното приемане на 
всички религиозни общности, и подчертава необходимостта от безпристрастни 
учебни материали;

19. насърчава правителството в усилията си за реформа да отдаде приоритет на 
равенството между половете, като се справи с бедността сред жените и увеличи 
социалното приобщаване на жените и участието им в пазара на труда; повтаря 
своето предложение да се продължи с въвеждането на система на запазени квоти, за 
да бъде гарантирано значимо присъствие на жените на всички равнища в 
предприятията, публичния сектор и политическия живот; призовава, по-специално, 
политическите партии да засилят активната ангажираност и участие на жените в 
политиката;

20. приветства подписването и ратифицирането от страна на Турция на Конвенцията на 
Съвета на Европа относно предотвратяването и борбата с насилието срещу жените и 
домашното насилие на 24 ноември 2011 г.; настоятелно призовава правителството 
да продължи да засилва превантивните си усилия на всички равнища в борбата 
срещу убийствата на честта, домашното насилие и явлението принудителни 
бракове, по-специално чрез прилагането и укрепването на действието на Закон № 
4320 за защита на семейството, и чрез внимателното наблюдение на прилагането на 
закона от страна на полицията и съдебната власт, чрез ефективното наблюдение на 
пълното спазване от страна на общините на задължението за предоставяне на 
достатъчно места за подслон за жени и непълнолетни, които са в опасност, и чрез 
въвеждането на система за последваща помощ за жени и непълнолетни, които 
напускат местата за подслон, за да им осигури подходяща психологическа подкрепа, 
съдебна помощ и здравни грижи и да подпомага тяхната реинтеграция в 
обществото; приветства усилията на министерството за семейната и социалната 
политика за увеличаване на броя и качеството на местата за подслон и решението 
му да позволи на частни структури също да отварят приюти като допълнителен 
ресурс за жените и непълнолетните лица, които са в опасност;

21. настоятелно призовава правителството да гарантира, че равенството, независимо от 
пола, расата или етническия произход, религията или убежденията, наличието на 
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увреждане, възрастта или сексуалната ориентация, се гарантира от закона и се 
прилага ефективно; призовава правителството на Турция за привеждането на 
турското законодателство в съответствие с достиженията на правото на ЕС и за 
приемането на законодателство за създаване на съвет за антидискриминация и 
равенство; отбелязва необходимостта от по-нататъшни действия срещу 
хомофобията и всякакъв вид дискриминация, тормоз или насилие, основани на 
сексуалната ориентация; повтаря призива си към турското правителство да нареди 
на турските въоръжени сили да сложат край на класификацията на 
хомосексуалността като „психосексуално заболяване“;

22. призовава Турция да демонстрира гъвкавост и да увеличи усилията си за 
политическо решение на кюрдския въпрос; призовава всички политически сили да 
работят в съюз за постигането на целта за засилен политически диалог и процес на 
по-нататъшно политическо, културно и социално-икономическо приобщаване и 
участие на гражданите от кюрдски произход; призовава правителството на Турция 
да засили усилията си за по-нататъшно насърчаване на социално-икономическото 
развитие в югоизточните райони; счита, че конституционната реформа осигурява 
много полезна рамка за насърчаване на демократичното отваряне; припомня, че 
едно политическо решение може да се основава единствено на открит и истински 
демократичен дебат по кюрдския въпрос и изразява загриженост по отношение на 
големия брой дела, започнати срещу писатели и журналисти, които пишат по 
кюрдския въпрос, както и арестуването на няколко кюрдски политици, местни 
избрани кметове, членове на общински съвети и защитници на правата на човека 
във връзка със съдебния процес „KCK“;

23. подчертава необходимостта от привеждане на правната рамка в областта на 
трудовите и синдикалните права в съответствие със стандартите на ЕС и 
конвенциите на МОТ, тъй като премахването на всички пречки пред пълното 
упражняване на тези права ще гарантира, че настоящият мощен икономически 
напредък се съпровожда от по-широко разпространение в турското общество на 
богатството, генерирано от икономическия растеж, като по този начин създава още 
по-голям потенциал за растеж;

24. призовава турското правителство да насърчава активното и пълното участие на 
организациите на потребителите в законодателния и политически процес на 
консултации относно защита на потребителите и да предприеме всички необходими 
мерки за подкрепа и укрепване на движението на потребителите; насърчава 
организациите на потребителите да обединят силите си, за да увеличат своето 
представителство;

Изграждане на добросъседски отношения

25. силно подкрепя продължаващите преговори за обединение на Кипър, провеждани 
под егидата на генералния секретар на ООН; подчертава, че справедливото и трайно 
уреждане на кипърския въпрос вече е неотложен въпрос, и призовава Турция и 
всички заинтересовани страни да работят усилено и с добра воля за постигането на 
цялостно споразумение; призовава турското правителство да започне да изтегля 
войските си от Кипър, както и да прехвърли управлението на Фамагуста на ООН в 
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съответствие с Резолюция 550 (1984) на Съвета за сигурност на ООН; призовава, 
успоредно с това, Република Кипър да отвори пристанището на Фамагуста под 
митническия надзор на ЕС с цел насърчаване на положителен климат за успешен 
резултат от продължаващите преговори за повторно обединение и да позволи на 
кипърските турци да търгуват директно по законен начин, приемлив за всички;

26. насърчава Турция за по-активна подкрепа за Комитета за безследно изчезналите 
лица в Кипър;

27. изразява съжаление относно изявленията на Турция, че ще замрази отношенията си 
с председателството на Европейския съюз през в втората половина на 2012 г., ако 
дотогава не бъде намерено решение на кипърския въпрос; припомня, че 
Европейският съюз се основава на принципите на лоялно сътрудничество и взаимна 
солидарност между държавите-членки, и че като страна кандидатка Турция трябва 
да се ангажира с ясни отношения с Европейския съюз и неговите държави-членки; 
освен това припомня, че председателството на Съвета на Европейския съюз е 
предвидено в Договора за Европейския съюз;

28. призовава Турция да даде възможност за политически диалог между ЕС и НАТО, 
като отмени своето вето върху сътрудничеството ЕС – НАТО, включващо Кипър, и 
последователно призовава Република Кипър да отмени ветото си за участието на 
Турция в Европейската агенция по отбрана;

29. отбелязва продължаващите усилени опити на Турция и Гърция за подобряване на 
двустранните им отношения; изразява съжаление, обаче, че обявената от турското 
Велико народно събрание заплаха „casus belli“ срещу Гърция все още не е 
оттеглена, и счита, че подобряването на двустранните отношения между тези страни 
следва да доведе до оттеглянето на подобна заплаха;

30. подчертава, че Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско 
право е подписана от ЕС, 27-те държави-членки на ЕС и от всички останали страни 
кандидатки и че е част от достиженията на общностното право; поради тази 
причина призовава турското правителство да подпише и ратифицира конвенцията 
без по-нататъшно забавяне; припомня пълната легитимност на изключителната 
икономическа зона на Република Кипър в съответствие с Конвенцията на 
Организацията на обединените нации по морско право;

31. настоятелно призовава Турция и Армения да пристъпят към нормализиране на 
отношенията си, като ратифицират, без предварителни условия, съответните 
протоколи и като отворят границата;

Задълбочаване на сътрудничеството между ЕС и Турция

32. изразява съжаление по повод на отказа на Турция да изпълни своето задължение за 
цялостно, недискриминационно прилагане на Допълнителния протокол към 
Споразумението за асоцииране между ЕО и Турция по отношение на всички 
държави-членки; припомня, че този отказ продължава да засяга дълбоко процеса на 
преговорите, и призовава турското правителство да прилага протокола изцяло, без 
по-нататъшно забавяне;
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33. отново осъжда категорично и силно продължаващите терористични нападения на 
ПКК, която е в списъка на ЕС на терористични организации, и изразява пълната си 
солидарност с Турция; призовава държавите-членки на ЕС, в тясна координация с 
координатора на ЕС за борба с тероризма и Европол и при зачитане на правата на 
човека, основните свободи и международното право, да засилят сътрудничеството с 
Турция в борбата срещу тероризма и в борбата срещу организираната престъпност 
като източник на финансиране на тероризма; призовава Комисията и държавите-
членки да улеснят провеждането на адекватен информационен диалог и обмен на 
информация с Турция относно исканията за екстрадиране, отправени от страна на 
Турция, които не могат да бъдат продължени по правни или процедурни причини;

34. отбелязва, че Турция е единствената страна кандидатка без либерализиране на 
визовия режим; подчертава, че е важно да бъде улеснен достъпът до Европейския 
съюз на бизнесмени, представители на академичните среди, студенти и 
представители на гражданското общество; подкрепя усилията на Комисията и 
държавите-членки за прилагането на визовия кодекс, хармонизирането и 
опростяването на изискванията за визи и създаването на нови центрове за 
улесняване на издаването на визи в Турция; настоятелно призовава Турция без по-
нататъшно забавяне да подпише и прилага споразумение за реадмисия между ЕС и 
Турция и да гарантира, че докато това споразумение влезе в сила, съществуващите 
двустранни споразумения се прилагат изцяло; подчертава значението на 
засилването на сътрудничеството между ЕС и Турция в областта на управлението на 
миграцията и граничния контрол, наред с другото, предвид големия процент 
нелегални имигранти, влизащи на територията на ЕС през Турция; счита, че след 
като споразумението за реадмисия влезе в сила, Съветът следва да предостави 
мандат на Комисията да започне диалог за визовия режим и да определи пътна 
карта;

35. припомня централната роля на Турция като енергийния коридор на ЕС за кавказки и 
каспийски нефтени и газови ресурси и стратегическата близост на Турция с Ирак и 
неговия развиващ се нефтен пазар; подчертава стратегическата роля на 
тръбопровода „Набуко“ и други газопроводи, като например бъдещия ITGI 
(Interconnector Turkey-Greece-Italy) транзитен коридор за газ за енергийната 
сигурност на Европейския съюз; счита, че при разглеждането на стратегическата 
роля и потенциал на Турция, също и за инвестициите на ЕС и по-нататъшното 
сътрудничество с ЕС, е необходим размисъл относно стойността на започването на 
преговори по Глава 15 относно енергетиката, с оглед на допълнителния 
стратегически диалог ЕС – Турция относно енергетиката;

36. подчертава стратегическата роля на Турция, в политически и географски аспект, за 
външната политика на Европейския съюз и неговата политика за съседство; 
припомня ролята на Турция като важен регионален фактор в Близкия изток,
Западните Балкани, Афганистан/Пакистан, Южен Кавказ и Африканския рог, както 
и като пример за демократизиране на арабските държави; подкрепя твърдата 
позиция и ангажимент на Турция по отношение на демократичните сили в Сирия и 
припомня важната й роля за защитата на сирийските бежанци; призовава ЕС и 
Турция да засилят съществуващия политически диалог относно 
външнополитическия избор и цели от взаимен интерес; насърчава Турция да 
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развива своята външна политика в рамките на диалога и координацията с 
Европейския съюз и постепенно да приведе своята външна политика в съответствие 
с тази на ЕС, с оглед на създаването на ценни взаимодействия и укрепване на 
потенциала за положително влияние;

37. припомня амбицията на Турция да вдъхновява и подпомага демократичния преход и 
социално-икономическите реформи в южните съседни държави; отбелязва, че 
участието на турските институции и неправителствени организации в 
инструментите на ЕПС би постигнало уникален ефект на взаимодействие, особено в 
области като изграждане на институциите и развитие на гражданското общество; 
счита, че практическото сътрудничество следва да бъде допълнено от структуриран 
диалог между ЕС и Турция с цел координиране на съответните им политики на 
съседство;

38. приветства ратифицирането от страна на Турция на Факултативния протокол към 
Конвенцията на Организацията на обединените нации против изтезанията;

39. отново призовава турското правителство да подпише и представи за ратифициране 
Статута на Международния наказателен съд, като по този начин допълнително 
засили приноса и ангажимента на Турция към глобалната система за многостранно 
сътрудничество;

40. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
Комисията, върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и 
политиката на сигурност/заместник-председател на Комисията, генералния секретар 
на Съвета на Европа, председателя на Европейския съд по правата на човека, 
правителствата и парламентите на държавите-членки и правителството и 
парламента на Република Турция.


