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Usnesení Evropského parlamentu o zprávě o pokroku Turecka za rok 2011

Evropský parlament,

– s ohledem na zprávu Komise o pokroku Turecka za rok 2011 (SEK(2011)1201),

– s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě nazvané „Strategie rozšíření
a hlavní výzvy v letech 2011–2012“ (KOM(2011)0666),

– s ohledem na svá předchozí usnesení ze dne 27. září 2006 o pokroku Turecka na cestě
k přistoupení1, ze dne 24. října 2007 o vztazích mezi EU a Tureckem2, ze dne 21. května 
2008 o zprávě o pokroku Turecka za rok 20073, ze dne 12. března 2009 o zprávě
o pokroku Turecka za rok 20084, ze dne 10. února 2010 o zprávě o pokroku Turecka za 
rok 20095 a ze dne 17. února 2011 o zprávě o pokroku Turecka za rok 20106,

– s ohledem na rámec pro jednání s Tureckem ze dne 3. října 2005,

– s ohledem na rozhodnutí Rady 2008/157/ES ze dne 18. února 2008 o zásadách, prioritách
a podmínkách přístupového partnerství s Tureckou republikou7 („přístupové partnerství“)
a na předchozí rozhodnutí Rady o přístupovém partnerství z let 2001, 2003 a 2006,

– s ohledem na závěry Rady ze dne 14. prosince 2010 a 5. prosince 2011,

– s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že poté, co Rada schválila rámec pro jednání, byla dne 3. října 2005 
zahájena přístupová jednání s Tureckem, a vzhledem k tomu, že zahájení takových 
jednání je výchozím bodem dlouhodobého procesu s otevřeným koncem založeným na 
přesně vymezených podmínkách a závazku k provádění reforem;

B. vzhledem k tomu, že se Turecko zavázalo k reformám, dobrým sousedským vztahům
a postupnému sbližování s EU, a vzhledem k tomu, že by tyto snahy měly být vnímány 
jako příležitost pro Turecko, aby se modernizovalo a konsolidovalo a dále zdokonalovalo 
své demokratické orgány;

C. vzhledem k tomu, že podmínkou vstupu do EU, která je společenstvím založeným na 
sdílených hodnotách, upřímné spolupráci a vzájemné solidaritě jeho členských států, 
zůstává v souladu se závěry ze zasedání Evropské rady z prosince 2006 i nadále splnění 

                                               
1 Úř. věst. C 306 E, 15.12.2006, s. 284.
2 Úř. věst. C 263 E, 16.10.2008, s. 452.
3 Úř. věst. C 279 E, 19.11.2009, s. 57.
4 Úř. věst. C 87 E, 1.4.2010, s. 139.
5 Přijaté texty, P7_TA(2010)0025.
6 Přijaté texty, P7_TA(2011)0090.
7 Úř. věst. L 51, 26.2.2008, s. 4.
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všech kodaňských kritérií a dostatečná integrační kapacita EU;

D. vzhledem k tomu, že Komise ve své zprávě o pokroku za rok 2011 došla k závěru, že 
Turecko je klíčovou zemí pro zajištění bezpečnosti a prosperity Evropské unie, dále že 
pozitivní program a věrohodný přístup k vyjednávacímu procesu zajistí plně účinné 
přispění Turecka k EU v mnoha stěžejních oblastech a že je nadále zásadní, aby Turecko 
pokračovalo v reformách týkajících se politických kritérií a aby vyvíjelo další podstatné 
úsilí na zajištění základních práv; 

E. vzhledem k tomu, že Turecko již šestým rokem stále neuplatňuje ustanovení dohody
o přidružení mezi EU a Tureckem a dodatkového protokolu k této dohodě;

F. vzhledem k tomu, že je třeba, aby Turecko ve svém vlastním zájmu a v zájmu posílení 
stability a podpory dobrých sousedských vztahů a pozitivního politického
a hospodářského partnerství zvýšilo úsilí na vyřešení otevřených dvoustranných 
problémů, včetně sporů ohledně hranic, se svými nejbližšími sousedy; 

G. vzhledem k tomu, že hospodářství Turecka v posledním desetiletí zaznamenalo 
trojnásobný růst, který v minulém roce dosáhl bezmála 10 %, a že je Turecko považováno 
za sedmou největší rozvíjející se ekonomiku světa; vzhledem k tomu, že v roce 2010 
dosáhl objem obchodu mezi Evropskou unií a Tureckem 103 miliard EUR, že je Turecko 
sedmým největším obchodním partnerem Evropské unie a Unie je s 80% podílem 
veškerých přímých zahraničních investic, které do Turecka plynou, největším obchodním 
partnerem této země; vzhledem k tomu, že evropské společnosti v Turecku založily více 
než 13 000 podniků; 

H. vzhledem ke strategickému charakteru dialogu a spolupráce s Tureckem, pokud jde
o stabilitu a demokracii v celé oblasti Blízkého východu; vzhledem k tomu, že Turecko by 
se jako země postavená na pevných základech sekulárního státu mohlo stát cenným 
vzorem pro demokratizaci arabských států při jejich dokončování přechodu k demokracii
a společensko-hospodářských reforem; vzhledem k tomu, že strukturovaný dialog mezi 
EU a Tureckem o koordinaci politik obou států v oblasti zahraničních vztahů a politik 
sousedství by mohl přinést jedinečné synergie; 

I. vzhledem k tomu, že Turecko je energetickým koridorem, kterým do EU proudí ropa
a plyn z oblasti Kavkazu a Kaspického moře, a nachází se ve strategické blízkosti Iráku
a jeho rozvíjejícího se trhu s ropou; vzhledem k tomu, že plynovod Nabucco nadále 
zůstává jednou z nevětších priorit EU v oblasti zajištění dodávek energie; vzhledem
k tomu, že Turecko a Ázerbájdžán dne 25. října 2011 uzavřely dohodu o přepravě 
azorského plynu přes turecké území, čímž se otevře jižní koridor pro přepravu plynu, 
posílí se dodávky plynu do plynovodu Nabucco a do budoucího koridoru propojovacího 
plynovodu Turecko-Řecko-Itálie, což dále posílí zabezpečení dodávek energie v Unii; 

Vzájemná závislost a vzájemný závazek

1. zdůrazňuje vzájemnou závislost mezi Evropskou unií a jejími členskými státy
a Tureckem; uznává hospodářský a růstový potenciál Turecka a jeho významnou úlohu
v zabezpečení dodávek energie; zdůrazňuje, že zmíněná vzájemná závislost je doplněna 
hodnotou potenciálních synergií mezi politikami Unie a Turecka v oblasti zahraničních 
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vztahů, bezpečnosti a sousedství, které pro obě země mohou znamenat výhody a vést
k posílení jejich vlivu; je však přesvědčen, že taková vzájemná závislost může vést
k pozitivním výsledkům jedině tehdy, pokud je zasazena do kontextu vzájemného 
závazku, strategického dialogu, plnění procesu reforem a jejich následného provádění, 
dobrých vztahů Turecka s členskými státy EU, které s ním sousedí, a solidní spolupráce;

2. vyjadřuje svou podporu Komisi a její práci na rozvíjení nové agendy pro vztahy mezi EU
a Tureckem; zastává názor, že by se mělo obnovit úsilí na vytvoření podmínek pro 
otevření dalších kapitol; trvá na tom, že vztahy Turecka s členskými státy EU, které s ním 
sousedí, jsou klíčovým faktorem pro obnovu jednání a vedení dialogu v nové podobě; 

Plnění kodaňských kritérií

3. vyjadřuje Turecku uznání za průběh volebního procesu v rámci všeobecných voleb 
konaných v červnu 2011, jenž se vyznačoval vysokou účastí voličů a který mezinárodní 
pozorovatelé velmi kladně ohodnotili jako proces demokratický, pluralistický a utvářený 
dynamickou občanskou společností; zdůrazňuje důležitost reformy volebního zákona
a zrušení 10% limitu minimálního zastoupení v Parlamentu, jenž je mezi členskými státy 
Rady Evropy limitem nejvyšším a není reprezentativním odrazem pluralismu turecké 
společnosti;

4. vítá skutečnost, že se nová vláda Turecké republiky rozhodla zřídit ministerstvo pro 
záležitosti EU, čímž také uznává, že je zásadní pokračovat ve vynakládání dalšího úsilí na 
dodržování závazků a udržování dialogu;

5. připomíná zásadní úlohu tureckého Velkého národního shromáždění jako centrálního 
bodu demokratického systému Turecka, a proto zdůrazňuje i jeho funkci platformy, v níž 
mohou v rámci systému kontrol a vyvážených pravomocí působit všechny politické strany
a přispívat k demokratickému dialogu, a také jeho úlohu v prosazování integrujícího 
reformního procesu; 

6. připomíná, že je třeba dále pokračovat v práci na provádění balíčku ústavních reforem
z roku 2010; vyjadřuje svou neomezenou podporu procesu navrhování nové občanské 
ústavy Turecka, na který nahlíží jako na příležitost pro provedení opravdové ústavní 
reformy, která bude podporovat demokracii, právní stát, základní práva a svobody, 
pluralismus, zapojení všech subjektů a pospolitost v turecké společnosti; vítá rozhodnutí 
zajišťující rovné zastoupení všech politických sil v ústavním dohodovacím výboru a také 
závazek k založení postupu přípravy ústavní reformy na co nejširších konzultacích všech 
článků společnosti v rámci procesu úzce provázaného s občanskou společností; 

7. vítá pokračující úsilí o zlepšení civilního dohledu nad armádou, zejména přijetí zákona
o účetním dvoru v prosinci 2010, který zajišťuje provádění civilního auditu vojenských 
výdajů, 

8. zdůrazňuje, že reforma soudnictví musí být těžištěm tureckého úsilí o modernizaci a že 
tato reforma musí vyústit v moderní, výkonný, plně nezávislý a nestranný soudní systém; 
vítá v této souvislosti právní předpisy o Vysoké radě soudců a státních zástupců (dále jen 
„Vysoká rada“) a o ústavním soudu, jež byly přijaty po podrobných konzultacích
s Benátskou komisí; zdůrazňuje, že je třeba, aby byly podniknuty další kroky k zajištění 
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možnosti soudního přezkumu veškerých rozhodnutí prvního stupně, která učiní Vysoká 
rada a která se týkají povýšení, změn místa výkonu profese a disciplinárních postihů; vítá 
rozhodnutí ministerstva spravedlnosti o vytvoření generálního ředitelství pro lidská práva; 

9. opětovně vyjadřuje své znepokojení nad skutečností, že se soudní postupy v Turecku 
dosud nezlepšily natolik, aby bylo zajištěno právo na spravedlivé a včasné soudní řízení 
včetně práva na přístup k důkazům v neprospěch obviněného v prvotních fázích řízení
a dostatečných záruk pro všechny podezřelé osoby; vyjadřuje hluboké znepokojení nad 
délkou trvání vazby, jež se tak pro zadržovanou osobu fakticky stává trestem bez toho, že 
by absolvovala trestní řízení; naléhavě vyzývá Velké národní shromáždění Turecka, aby 
reformovalo právní předpisy týkající se vzetí do vazby a upravilo maximální délku trvání 
vazby v Turecku tak, aby odpovídala průměrné délce vazby v Evropské unii; 

10. zdůrazňuje, že vyšetřování případů údajně plánovaných státních převratů, např. případů 
„Ergenekon“ a „Sledgehammer“, musí dokázat sílu a řádné, nezávislé, nestranné
a transparentní fungování tureckých demokratických institucí a soudního systému a jejich 
pevný a bezpodmínečný závazek k respektování základních práv;

11. znovu opakuje své znepokojení nad praxí, kdy jsou trestně stíháni novináři, kteří jako 
příspěvek k diskuzi o pluralitní společnosti zveřejní důkazy o případech porušování 
lidských práv či další témata veřejného zájmu; považuje kriminalizaci názorů za klíčovou 
překážku pro ochranu lidských práv v Turecku a lituje nepřiměřeného omezování svobody 
projevu, sdružování a shromažďování; 

12. naléhavě vyzývá Turecko, aby v tomto ohledu důsledně dodržovalo své mezinárodní 
závazky v oblasti lidských práv tím, že novelizuje příslušné právní předpisy a vyškolí 
policisty a úředníky se soudní pravomocí; v této souvislosti vítá rozhodnutí poskytnout 
soudcům a žalobcům interní školení o svobodě projevu a svobodě tisku a o zásadní úloze 
Evropského soudu pro lidská práva; 

13. připomíná, že svoboda projevu a pluralita médií jsou středobodem evropských hodnot a že 
skutečně demokratická, svobodná a pluralitní společnost vyžaduje opravdovou svobodu 
projevu; zdůrazňuje, že je velmi naléhavé provést reformu právních předpisů, které 
umožňují uložit médiím neúměrně vysoké pokuty, což v některých případech vyústilo
v jejich uzavření nebo k cenzuře vlastní práce ze strany novinářů či jejich redaktorů,
a také reformu zákona č. 5651/2007 o internetu, jenž omezuje svobodu projevu, zamezuje 
přístupu občanů k informacím a umožňuje vydávat zákazy neúměrného rozsahu a trvání 
týkající se provozování internetových stránek;

14. vyjadřuje svou podporu novému přístupu, který Komise používá již v počátečních fázích 
vyjednávacího procesu při řešení problémů spojených s oblastmi soudnictví, základních 
práv a spravedlnosti a vnitřních věcí a který spočívá v otevírání kapitol souvisejících
s těmito oblastmi na základě jasných a podrobných akčních plánů a v uzavírání těchto 
kapitol až na základě zcela prokazatelných dobrých výsledků, kterých se v jejich rámci 
dosáhne; je pevně přesvědčen, že vzhledem k absolutní nutnosti pokračovat v reformách 
soudního systému Turecka a zajistit plné respektování lidských práv a základních svobod, 
zejména svobody projevu a tisku, by mělo být obnoveno úsilí na předložení zprávy
o prověření kapitoly 23 týkající se soudnictví a základních práv; 
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15. vítá pokroky ve vytváření komplexní protikorupční strategie a akčního plánu; zdůrazňuje, 
že je zapotřebí dosáhnout dalšího pokroku v oblasti právních předpisů a obecných 
opatření proti korupci, a požaduje, aby byly orgány zapojené do boje s korupcí více 
posíleny a aby jim byla poskytnuta větší nezávislost; 

16. naléhavě vyzývá k plnému uplatňování ústavních ustanovení zaručujících právo na 
pořádání demonstrací a vyzývá ministerstvo vnitra, aby dokončilo revizi zákona
o shromažďování a demonstracích;

17. vítá skutečnost, že byly v srpnu 2011 přijaty nové právní předpisy, kterými se mění zákon
z února 2008 o nadacích a které rozšiřují možnosti týkající se obnovení vlastnických práv 
nemuslimských komunit; připomíná však, že je naléhavě třeba pokračovat v rozhodujících 
reformách v oblasti svobody myšlení, svědomí a náboženského vyznání, a to zejména tak, 
že se náboženským komunitám umožní získat právní subjektivitu, odstraní se veškerá 
omezení týkající se odborné přípravy duchovních, oficiálně budou uznány svatyně 
komunity Alevi, dosáhne se souladu s příslušnými rozsudky Evropského soudu pro lidská 
práva a že se do právního rámce promítnou stanoviska Benátské komise; 

18. připomíná, že vzdělávání hraje klíčovou úlohu v procesu vytváření různorodé společnosti, 
která je otevřená sociálnímu začlenění a respektuje náboženské komunity a menšiny; 
naléhavě vyzývá tureckou vládu, aby věnovala zvláštní pozornost vzdělávacím 
materiálům používaným ve školství, které by měly odrážet pluralitu turecké společnosti, 
odstraňovat předsudky a prosazovat plné akceptování všech náboženských komunit,
a zdůrazňuje, že je zapotřebí nezaujatých vzdělávacích materiálů;

19. vybízí vládu, aby prioritou svého reformního úsilí učinila zásadu rovnosti žen a mužů, 
potírala chudobu žen a zvyšovala sociální začlenění žen a jejich účast na trhu práce; 
opětovně navrhuje, aby se přikročilo k zavedení systému vyhrazených kvót s cílem zajistit 
významnou účast žen na všech úrovních v podnikové a veřejné sféře a v politice; vyzývá 
zejména politické strany, aby posílily aktivní zapojení a účast žen v politice;

20. vítá, že Turecko dne 24. listopadu 2011 podepsalo a ratifikovalo úmluvu Rady Evropy
o předcházení násilí páchanému na ženách a domácímu násilí a boji proti němu; naléhavě 
vyzývá vládu, aby dále na všech úrovních vystupňovala své úsilí na boj proti vraždám ze 
cti, domácímu násilí a nuceným sňatkům, a to především vymáháním a posílením zákona 
č. 4320 o ochraně rodiny, jehož uplatňování ze strany policie a soudního systému bude 
pečlivě sledovat, dále tak, že bude účinně sledovat, zda obce plně dodržují povinnost 
poskytovat adekvátní přístřeší ženám a nezletilým osobám v ohrožení, a že zavede systém 
následné pomoci ženám a nezletilým osobám, které tato útočiště opustí, aby se jim dostalo 
vhodné psychologické podpory, právní pomoci a zdravotní péče a aby se zajistilo jejich 
opětovné začlenění do společnosti; vítá úsilí ministerstva pro rodinu a sociální politiku, 
které spočívá v navýšení počtu a zlepšení kvality takových příbytků, a také jeho 
rozhodnutí umožňující i soukromým subjektům poskytovat taková útočiště jako další 
zdroj pomoci pro ženy a nezletilé osoby v ohrožení;

21. naléhavě žádá vládu o zajištění toho, aby právní předpisy zaručovaly rovnost bez ohledu 
na pohlaví, pohlavní identitu, rasový či etnický původ, náboženství či víru, zdravotní 
postižení, věk či sexuální orientaci a aby tato rovnost byla účinně prosazována; vyzývá 
vládu Turecka, aby sblížila turecké právní předpisy s acquis communautaire EU a přijala 
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právní předpisy zřizující antidiskriminační radu prosazující rovnost občanů; poukazuje na 
to, že je třeba podniknout další kroky v boji proti homofobii a jakékoli diskriminaci, 
pronásledování či násilí na základě sexuální orientace; opětovně vyzývá tureckou vládu, 
aby tureckým ozbrojeným silám nařídila, aby ustoupily od klasifikace homosexuality 
jakožto „psychosexuálního“ onemocnění;

22. vyzývá Turecko, aby prokázalo pružnost a zintenzivnilo své úsilí na dosažení politického 
řešení kurdské otázky, a vyzývá všechny politické síly, aby spolupracovaly na dosažení 
posíleného politického dialogu a procesu dalšího politického, kulturního
a socioekonomického začlenění a účasti občanů kurdského původu; vyzývá vládu 
Turecka, aby zintenzivnila své úsilí na další podporu socioekonomického rozvoje na 
jihovýchodě země; zastává názor, že ústavní reforma představuje velice užitečný rámec 
pro podporu procesu demokratického otevírání; připomíná, že politické řešení se může 
zakládat jedině na otevřené a skutečně demokratické diskuzi o kurdské otázce, a vyjadřuje 
znepokojení nad vysokým počtem trestních řízení vedených proti spisovatelům
a novinářům, kteří o kurdské otázce píší, a nad zatčeními několika kurdských politiků, 
místně zvolených starostů a členů obecních rad a bojovníků za lidská práva ve spojitosti
s procesem proti Demokratické konfederaci Kurdistánu;

23. zdůrazňuje, že je třeba, aby byly právní předpisy v oblasti pracovních práv a práv odborů 
sladěny se standardy Evropské unie a s úmluvami Mezinárodní organizace práce, jelikož 
odstranění veškerých překážek plnohodnotného uplatňování pracovních a odborářských 
práv zajistí, aby byl současný výrazný hospodářský pokrok doprovázen rozsáhlejším 
šířením bohatství vytvořeného hospodářským růstem do celé turecké společnosti, což 
povede k vytvoření dalšího růstového potenciálu;

24. vyzývá tureckou vládu, aby podporovala aktivní a plné zapojení spotřebitelských 
organizací do procesu konzultací týkajících se tvorby právních předpisů a politik v oblasti 
ochrany spotřebitelů a aby přijala veškerá nutná opatření na podporu a posílení 
spotřebitelského hnutí; vybízí spotřebitelské organizace, aby spojily své síly za účelem 
zvýšení své reprezentativnosti;

Budování dobrých sousedských vztahů

25. rozhodně podporuje pokračující vyjednávání o znovusjednocení Kypru, která probíhají 
pod záštitou generálního tajemníka Organizace spojených národů; zdůrazňuje, že je 
naléhavě zapotřebí dosáhnout spravedlivého a životaschopného řešení kyperské otázky,
a vyzývá Turecko a všechny zúčastněné strany, aby intenzivně a v dobré víře 
spolupracovaly na dosažení všeobecné dohody; vyzývá vládu Turecka, aby z Kypru 
začala stahovat své ozbrojené síly a aby v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 550 
(1984) předala město Famagusta Organizaci spojených národů; zároveň vyzývá 
Kyperskou republiku, aby pod dohledem celních orgánů EU otevřela přístav Famagusta,
a podpořila tak pozitivní atmosféru vedoucí k úspěšnému rozřešení probíhajících jednání
o znovusjednocení a umožnila kyperským Turkům obchodovat přímo a podle práva 
přijatelného pro všechny strany;

26. vybízí Turecko, aby zvýšilo svou podporu Výboru pro pohřešované osoby na Kypru;

27. lituje prohlášení Turecka o tom, že zmrazí vztahy s předsednictvím Evropské unie ve 
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druhé polovině roku 2012, pokud do té doby nebude nalezeno řešení kyperské otázky; 
připomíná, že Evropská unie je založena na principu upřímné spolupráce a vzájemné 
solidarity mezi všemi jejími členskými státy a že se Turecko jako kandidátská země musí 
zavázat k rozvíjení vyrovnaných vztahů s Evropskou unií a všemi jejími členskými státy; 
dále připomíná, že předsednictví Rady Evropské unie je stanoveno Smlouvou o Evropské 
unii;

28. vyzývá Turecko, aby umožnilo politický dialog mezi EU a NATO tak, že zruší své veto 
vůči spolupráci mezi EU a NATO zahrnující Kypr, a vyzývá proto Kyperskou republiku, 
aby zrušila své veto namířené proti účasti Turecka v Evropské obranné agentuře;

29. bere na vědomí pokračující zvýšené úsilí Turecka a Řecka o zlepšení jejich dvoustranných 
vztahů; považuje však za politováníhodné, že ještě nebyla stažena hrozba použití vojenské 
síly proti Řecku, kterou vyhlásilo Velké národní shromáždění Turecka, a je pevně 
přesvědčen, že zlepšení dvoustranných vztahů mezi oběma zeměmi by k jejímu stažení 
vést mělo;

30. zdůrazňuje, že Úmluvu Organizace spojených národů o mořském právu (UNCLOS) 
podepsala EU, jejích 27 členských států a všechny ostatní kandidátské země a že tato 
úmluva je součástí acquis communautaire; vyzývá proto tureckou vládu, aby ji bez 
dalšího prodlení podepsala a ratifikovala; připomíná plnou legitimitu výlučné ekonomické 
zóny Kyperské republiky podle úmluvy UNCLOS;

31. naléhavě vyzývá Turecko a Arménii, aby bezpodmínečnou ratifikací protokolů
a otevřením hranic přistoupily k normalizaci vzájemných vztahů;

Prohlubování spolupráce mezi EU a Tureckem

32. odsuzuje skutečnost, že Turecko odmítlo dostát své povinnosti plně a nediskriminačně 
uplatňovat dodatkový protokol k dohodě o přidružení mezi ES a Tureckem vůči všem 
členským státům; připomíná, že toto odmítnutí nadále velmi negativním způsobem 
ovlivňuje vyjednávací proces, a vyzývá tureckou vládu, aby bez dalších průtahů 
přistoupila k plnému provádění tohoto protokolu; 

33. znovu neústupně a ostře odsuzuje pokračující teroristické násilí ze strany Kurdské strany 
pracujících, kterou EU zařadila na seznam teroristických organizací, a vyjadřuje plnou 
solidaritu s Tureckem; vyzývá členské státy EU, aby v úzké spolupráci s koordinátorem 
Evropské unie pro boj proti terorismu a Europolem a s patřičným zřetelem k lidským 
právům, základním svobodám a mezinárodnímu právu zintenzivnily spolupráci
s Tureckem v boji proti terorismu a proti organizovanému zločinu, jenž je zdrojem 
financování teroristických aktivit; vyzývá Komisi a členské státy, aby usnadnily 
přiměřený informativní dialog a výměnu informací s Tureckem o žádostech Turecka
o vydání, kterým nelze vyhovět z právních či procesních důvodů; 

34. poznamenává, že Turecko je jedinou kandidátskou zemí, v jejímž případě nedošlo
k uvolnění vízového režimu; zdůrazňuje důležitost usnadnění přístupu do Evropské unie 
pro obchodníky, vysokoškolské pracovníky, studenty a zástupce občanské společnosti; 
podporuje úsilí, které Komise a členské státy vynakládají na provádění vízového kodexu, 
harmonizaci a zjednodušování požadavků vízové povinnosti a na zřizování nových 
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středisek vydávajících víza v Turecku; naléhavě vyzývá Turecko, aby bez dalšího prodlení 
podepsalo a uplatňovalo dohodu o zpětném přebírání osob mezi EU a Tureckem a aby do 
doby, než tato dohoda vstoupí v platnost, zajistilo, aby byly plně uplatňovány stávající 
bilaterální dohody; podtrhuje význam prohloubení spolupráce mezi EU a Tureckem
v oblasti řízení migrace a hraničních kontrol, a to mimo jiné vzhledem ke skutečnosti, že 
vysoký podíl nelegálních přistěhovalců přichází na území EU přes Turecko; zastává 
názor, že jakmile dohoda o zpětném přebírání osob vstoupí v platnost, měla by Rada 
pověřit Komisi zahájením dialogu o vízech a stanovením plánu dalšího postupu; 

35. připomíná ústřední postavení Turecka jako energetického koridoru, kterým do EU proudí 
ropa a plyn z oblasti Kavkazu a Kaspického moře, a jeho strategickou blízkost Iráku
a jeho rozvíjejícímu se trhu s ropou; zdůrazňuje strategickou úlohu plynovodu Nabucco
a jiných plynovodů, jako například budoucího tranzitního koridoru plynu ITGI (spojovací 
plynovod Turecko – Řecko – Itálie), pro zabezpečení dodávek energie do Evropské unie; 
je přesvědčen, že s přihlédnutím ke strategické úloze a potenciálu Turecka, mimo jiné
i pokud jde o investice EU a další spolupráci s EU, by se mělo začít uvažovat o významu 
zahájení jednání o kapitole 15 týkající se energie s cílem dále pokročit ve strategickém 
dialogu o energii mezi EU a Tureckem;

36. zdůrazňuje strategický politický a zeměpisný význam Turecka pro zahraniční politiku 
Evropské unie a pro její politiku sousedství; připomíná úlohu Turecka jako důležitého 
regionálního hráče v oblasti Blízkého Východu, západního Balkánu, Afghánistánu
a Pákistánu, jižního Kavkazu a Afrického rohu a úlohu Turecka jako vzoru pro arabské 
státy procházející procesem demokratizace; podporuje pevný postoj a závazek Turecka
k podpoře demokratických sil v Sýrii a připomíná jeho důležitou roli při poskytování 
ochrany syrským uprchlíkům; vyzývá EU a Turecko, aby posílily stávající politický 
dialog týkající se rozhodnutí a cílů v oblasti zahraniční politiky, na nichž mají obě strany 
zájem; vybízí Turecko, aby rozvíjelo svou zahraniční politiku v rámci dialogu
a společného postupu s Evropskou unií a aby postupně slaďovalo svou zahraniční politiku 
se zahraniční politikou EU s cílem vytvářet cennou součinnost a posílit potenciál
k dosažení kladných účinků;

37. připomíná ambice Turecka inspirovat a podporovat demokratické a společensko-
ekonomické reformy v zemích jižního sousedství; konstatuje, že zapojení tureckých 
orgánů a nevládních organizací do nástrojů evropské politiky sousedství by přineslo 
jedinečné synergické účinky, a to zejména v oblastech, jako je budování institucí a rozvoj 
občanské společnosti; domnívá se, že praktickou spolupráci by měl doplňovat 
strukturovaný dialog mezi EU a Tureckem s cílem koordinovat jejich příslušné politiky 
sousedství;

38. vítá, že Turecko ratifikovalo opční protokol k Úmluvě OSN proti mučení;

39. obnovuje svou výzvu adresovanou turecké vládě, aby podepsala a předložila k ratifikaci 
statut Mezinárodního trestního soudu, čímž ještě zvýší příspěvek a zapojení Turecka do 
tohoto celosvětového mnohostranného systému;

*

* *
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40. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vysoké představitelce 
Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, místopředsedkyni Komise, generálnímu 
tajemníkovi Rady Evropy, předsedovi Evropského soudu pro lidská práva, vládám
a parlamentům členských států a vládě a parlamentu Turecké republiky.


