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Europa-Parlamentets beslutning om statusrapport 2011 for Tyrkiet

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens statusrapport 2011 for Tyrkiet (SEK(2011)1201),

– der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet 
"Udvidelsesstrategi og vigtigste udfordringer 2011-2012" (KOM(2011)0666),

– der henviser til sine tidligere beslutninger af 27. september 2006 om Tyrkiets fremskridt 
imod tiltrædelse1, af 24. oktober 2007 om forbindelserne mellem EU og Tyrkiet2, af 21. 
maj 2008 om statusrapport 2007 for Tyrkiet3, af 12. marts 2009 om statusrapport 2008 for 
Tyrkiet4, af 10. februar 2010 om statusrapport 2009 for Tyrkiet5 og af 17. februar 2011 om 
statusrapport 2010 for Tyrkiet6,

– der henviser til forhandlingsrammen for Tyrkiet af 3. oktober 2005,

– der henviser til Rådets afgørelse 2008/157/EF af 18. februar 2008 om principperne, 
prioriteterne og betingelserne for tiltrædelsespartnerskabet med Republikken Tyrkiet7

("tiltrædelsespartnerskabet") samt til Rådets tidligere afgørelser om 
tiltrædelsespartnerskabet af 2001, 2003 og 2006,

– der henviser til Rådets konklusioner 14. december 2010 og 5. december 2011,

– der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at der indledtes tiltrædelsesforhandlinger med Tyrkiet den 3. oktober 2005 
efter Rådets godkendelse af forhandlingsrammerne, og at indledningen af disse 
forhandlinger har været udgangspunktet for en langvarig og tidsubegrænset proces baseret 
på streng konditionalitet og reformvilje;

B. der henviser til, at Tyrkiet har givet tilsagn om reformer, gode naboskabsforbindelser og 
en gradvis tilpasning til EU, og at disse bestræbelser skal opfattes som en mulighed for 
Tyrkiet selv til at gennemføre moderniseringer samt konsolidere og videreudvikle sine 
demokratiske institutioner;

C. der henviser til, at fuldstændig overholdelse af alle Københavnskriterierne og EU's 
integrationskapacitet i overensstemmelse med konklusionerne fra Det Europæiske Råd i 

                                               
1 EUT C 306 E af 15.12.2006, s. 284.
2 EUT C 263 E af 16.10.2008, s. 452.
3 EUT C 279 E af 19.11.2009, s. 57.
4 EUT C 87 E af 1.4.2010, s. 139.
5 Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0025.
6 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0090.
7 EUT L 51 af 26.2.2008, s. 4.
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december 2006 fortsat er grundlaget for tiltrædelse af EU, som er et fællesskab baseret på 
fælles værdier, oprigtigt samarbejde og gensidig solidaritet mellem alle dets 
medlemsstater;

D. der henviser til, at Kommissionen i sin statusrapport 2011 konkluderede, at Tyrkiet er et 
land af stor betydning for Den Europæiske Unions sikkerhed og velstand, at Tyrkiets 
bidrag til Den Europæiske Union på en række afgørende områder vil have fuld virkning, 
hvis tiltrædelsesprocessen er aktiv og troværdig, og at det stadig er afgørende, at Tyrkiet 
fortsætter sine reformer vedrørende de politiske tiltrædelseskriterier med særlig vægt på 
en yderligere indsats for at garantere grundlæggende rettigheder; 

E. der henviser til, at Tyrkiet for sjette år i træk fortsat ikke har gennemført bestemmelserne i 
henhold til associeringsaftalen mellem EF og Tyrkiet og den tilhørende tillægsprotokol;

F. der henviser til, at Tyrkiet for sin egen skyld og med henblik på at øge stabiliteten og 
fremme gode naboskabsforbindelser samt et positivt politisk og økonomisk partnerskab er 
nødt til at styrke sin indsats for at finde en løsning på endnu ikke afklarede bilaterale 
spørgsmål, herunder grænsestridigheder, med landets umiddelbare naboer; 

G. der henviser til, at Tyrkiets økonomi er tredoblet i løbet af de sidste ti år og er vokset med 
næsten 10 % i det seneste år og anses for en af verdens syv største nye vækstøkonomier; 
der henviser til, at samhandlen mellem Den Europæiske Union og Tyrkiet i 2010 beløb sig 
til 103 mia. euro, hvilket gør Tyrkiet til EU's syvendestørste handelspartner og EU til 
Tyrkiets største, mens 80 % af de direkte udenlandske investeringer i Tyrkiet kommer fra 
EU; der henviser til, at EU's virksomheder har oprettet mere end 13 000 
erhvervsvirksomheder i Tyrkiet; 

H. der henviser til, at dialog og samarbejde med Tyrkiet om stabilitet og demokrati i 
Mellemøst-området er af strategisk betydning; der henviser til, at Tyrkiet som solid 
sekulær statsdannelse kan udgøre et vigtigt eksempel for demokratiserende arabiske lande 
under færdiggørelsen af deres demokratiske transition og socioøkonomiske reformer; der
henviser til, at en struktureret dialog mellem EU og Tyrkiet om koordinationen af de 
respektive udenrigs- og naboskabspolitikker vil kunne give enestående synergivirkninger;  

I. der henviser til, at Tyrkiet fungerer som EU's energikorridor for olie- og gasressourcer fra 
Kaukasus og Det Kaspiske Hav og ligger strategisk tæt på Irak og dets voksende marked 
for råolie;  der henviser til, at Nabucco-rørledningen fortsat er et af EU's højest 
prioriterede energiforsyningsprojekter; der henviser til, at Tyrkiet og Aserbajdsjan den 25. 
oktober 2011 indgik en aftale om transit af gas fra Aserbajdsjan gennem tyrkisk område, 
hvilket vil åbne den sydlige gaskorridor samt øge gasforsyningerne til Nabucco-
rørledningen og den fremtidige ITGI-gastransitkorridor (sammenkoblingsprojekt mellem 
Tyrkiet, Grækenland og Italien), hvorved EU's energiforsyningssikkerhed øges;  

Gensidig afhængighed og gensidig forpligtelse 

1. understreger den gensidige afhængighed mellem EU og EU-medlemsstaterne og Tyrkiet; 
anerkender Tyrkiets økonomiske potentiale og vækstpotentiale samt landets vigtige rolle 
for energiforsyningssikkerheden; understreger, at denne gensidige afhængighed suppleres 
af værdien af potentielle synergivirkninger mellem EU's og Tyrkiets udenrigs- og 
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sikkerhedspolitik og naboskabspolitik med fordele og øget indflydelse for begge parter; er 
imidlertid af den opfattelse, at denne gensidige afhængighed kun kan give positive 
resultater, hvis den sættes ind i en samlet ramme for gensidig forpligtelse, strategisk 
dialog, resultater i reformprocessen og gennemførelse af reformer, Tyrkiets gode 
forbindelser til de tilstødende EU-medlemsstater og et solidt samarbejde;

2. udtrykker sin støtte til Kommissionen i dennes arbejde med at opstille en fornyet 
dagsorden for forbindelserne mellem EU og Tyrkiet; mener, at der på ny bør sættes ind for 
at få skabt grundlag for en åbning af kapitler; insisterer på, at Tyrkiets forbindelser til de 
tilstødende EU-medlemsstater udgør en hjørnesten for revisionen af forhandlinger og 
dialog; 

Opfyldelse af Københavnskriterierne

3. komplimenterer Tyrkiet for valgprocessen i forbindelse med parlamentsvalget i juni 2011, 
hvor valgdeltagelsen var høj, og som af internationale observatører rostes for at være 
demokratiske, pluralistiske og udtryk for et levende civilsamfund; understreger 
vigtigheden af en reform af valgloven med fjernelse af spærregrænsen på 10 % for 
repræsentation i parlamentet, hvilket er den højeste spærregrænse blandt Europarådets 
medlemslande og ikke afspejler det tyrkiske samfunds mangfoldighed;

4. glæder sig over den beslutning, som den nye regering for Republikken Tyrkiet har truffet 
om at oprette et ministerium for EU-anliggender, hvilket udtrykker bevidsthed om den 
afgørende betydning af fornyet indsats, engagement og dialog; 

5. erindrer om den fundamentale rolle, som Tyrkiets Store Nationalforsamling spiller som 
centrum for Tyrkiets demokratiske system, og understreger derfor forsamlingens 
betydning som platform for alle politiske partier, baseret på princippet om kontrol og 
modkontrol, dens bidrag til demokratisk dialog og fremme af en inklusiv reformproces; 

6. erindrer om nødvendigheden af at fortsætte arbejdet med at gennemføre 
forfatningsreformpakken fra 2010; udtrykker sin fulde støtte til udarbejdelsesprocessen for 
en nyt civil forfatning for Tyrkiet, som gør det muligt at gennemføre reelle 
forfatningsreformer til fremme af demokrati, retsstatsprincipper, grundlæggende 
rettigheder og friheder, pluralisme, inddragelse af alle parter og sammenhold; udtrykker 
tilfredshed med beslutningen om at sikre lige repræsentation for alle politiske kræfter i det 
konstitutionelle forligsudvalg og forpligtelsen til under udarbejdelsesprocessen at foretage 
den bredest mulige høring af alle samfundslag inden for rammerne af en proces med tæt 
inddragelse af civilsamfundet; 

7. udtrykker tilfredshed med de fortsatte bestræbelser på at forbedre det civile tilsyn med 
militæret, navnlig vedtagelsen af loven af december 2010 om revisionsretten til sikring af 
civilt tilsyn med militærudgifterne; 

8. understreger, at reformen af retssystemet må indtage en fremtrædende plads i Tyrkiets 
moderniseringsbestræbelser, og at denne reform må føre til et moderne, effektivt, 
fuldstændig uafhængigt og upartisk retssystem; udtrykker i denne forbindelse tilfredshed 
med vedtagelsen af lovgivningen om det høje råd af dommere og anklagere (Det Høje 
Råd) og om forfatningsdomstolen i tæt samarbejde med Den Europæiske Kommission for 
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Demokrati gennem Ret (Venedigkommissionen); påpeger nødvendigheden af at tage 
yderligere skridt i retning af at sikre muligheden for prøvelse af alle Det Høje Råds 
førsteinstansbeslutninger om forfremmelse, overførelse til andre områder og disciplinære 
sanktioner; udtrykker tilfredshed med justitsministeriets beslutning om at oprette et 
generaldirektorat for menneskerettigheder; 

9. gentager sin bekymring over, at de retlige procedureregler endnu ikke har vist sig 
tilstrækkelige til at sikre retten til en retfærdig og rettidig rettergang, herunder retten til at 
få adgang til belastende bevismateriale i retssagens tidlige faser og tilstrækkelige garantier 
for alle mistænkte;  udtrykker stor bekymring over varetægtsfængslingens varighed, hvor 
sidstnævnte de facto udgør en straf uden rettergang;  opfordrer indtrængende Tyrkiets 
Store Nationalforsamling til at reformere lovgivningen om varetægtsfængsling, så den 
maksimale varighed af varetægtsfængsling i Tyrkiet kommer til at ligge på linje med den 
gennemsnitlige varetægtsfængslingsperiode i Den Europæiske Union; 

10. understreger, at efterforskningen af påståede tilfælde af kupplaner, såsom det kriminelle 
netværk Ergenekon og den såkaldte forhammerplan (Sledgehammer), skal demonstrere de 
tyrkiske demokratiske institutioners og retssystemets styrke og vise, at disse fungerer på 
korrekt, uafhængig, upartisk og gennemsigtig vis, og at de klart og ubetinget slutter op om 
respekten for de grundlæggende rettigheder;

11. gentager sin bekymring over praksissen med at retsforfølge journalister, som 
viderebringer beviser for overtrædelser af menneskerettighederne eller tager andre emne 
af offentlig interesse op som et bidrag til debatten i et pluralistisk samfund; anser 
kriminaliseringen af holdninger for at være en central hindring for beskyttelsen af 
menneskerettighederne i Tyrkiet og tager kraftigt afstand fra urimelig begrænsning af 
ytrings-, forenings- og forsamlingsfriheden; 

12. opfordrer indtrængende Tyrkiet til nøje at overholde sine internationale forpligtelser på 
menneskerettighedsområdet ved at ændre den relevante lovgivning og uddanne sine 
politifolk og dommere; udtrykker i denne forbindelse tilfredshed med beslutningen om at 
give dommere og anklagere efteruddannelse i emner som ytringsfrihed og pressefrihed 
samt Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols fundamentale rolle; 

13. minder om, at ytringsfrihed og mediepluralisme udgør centrale europæiske værdier, og at 
et sandt demokratisk, frit og pluralistisk samfund kræver sand ytringsfrihed; understreger 
det påtrængende behov for at reformere den lovgivning, som gør det muligt at pålægge 
medierne uforholdsmæssig store bøder - der i nogle tilfælde kan føre til lukning af 
medierne eller selvcensur fra journalisters eller deres redaktørers side - samt lov 
5651/2207 om internet, som begrænser ytringsfriheden, idet de indskrænker borgernes ret 
til information og gør det muligt at forbyde websteder i uforholdsmæssig stor udstrækning 
og varighed;

14. støtter Kommissionens nye fremgangsmåde med at takle spørgsmål i forbindelse med 
retssystemet og grundlæggende rettigheder samt retlige og indre anliggender tidligt i 
forhandlingsprocessen, at åbne dermed forbundne kapitler på basis af klare og detaljerede 
handlingsplaner og at afslutte disse kapitler som de sidste på grundlag af fuldstændig 
overbevisende gode opnåede resultater; er af den opfattelse, at der på grund at den 
afgørende betydning af fortsat reform af retssystemet i Tyrkiet og fuld overholdelse af 
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menneskerettigheder og grundlæggende rettigheder, navnlig ytringsfrihed og pressefrihed, 
bør iværksættes fornyede bestræbelser med henblik på screeningrapporten om kapitel 23 
om retssystemet og grundlæggende rettigheder; 

15. glæder sig over fremskridtet med udviklingen af en samlet strategi og handlingsplan for 
korruptionsbekæmpelse; understreger behovet for yderligere fremskridt inden for 
lovgivning og generelle forholdsregler mod korruption og opfordrer til, at styrken og 
uafhængigheden af de institutioner, som deltager i bekæmpelsen af korruption, forøges; 

16. efterlyser den fulde anvendelse af forfatningsmæssige bestemmelser til sikring af retten til 
at afholde demonstrationer og anmoder indenrigsministeriet om at færdiggøre reformen af 
loven om afholdelse af møder og demonstrationer;

17. udtrykker tilfredshed med vedtagelsen i august 2011 af den nye lovgivning til ændring af 
loven fra februar 2008 om fonde og udvidelsen af anvendelsesområdet for genetablering 
af ikke-muslimske samfundsgruppers ejendomsrettigheder; erindrer dog om det 
påtrængende behov for at fortsætte det vitale reformarbejde på området for tanke-, 
samvittigheds- og religionsfrihed, især ved at gøre det muligt for religionssamfund at få 
status som juridisk person, ved at fjerne alle begrænsninger for uddannelsen af gejstlige, 
ved at anerkende Alevi-steder for gudstjenester og ved at efterleve Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstols relevante domme og lade Venedigkommissionens 
holdninger afspejle sig i de juridiske rammer;  

18. henviser til, at uddannelse spiller en nøglerolle i processen for opbygningen af et inklusivt 
og mangfoldigt samfund baseret på respekt for religiøse samfund og minoriteter; opfordrer 
indtrængende den tyrkiske regering til at være særlig opmærksom på skolernes 
undervisningsmaterialer, som bør afspejle det tyrkiske samfunds religiøse mangfoldighed, 
nedbryde fordomme og fremme fuld accept af alle religiøse samfund, og understreger 
nødvendigheden af upartisk undervisningsmateriale;

19. opfordrer regeringen til at gøre ligestilling mellem kønnene til en prioritet i sine 
reformbestræbelser og bekæmpe fattigdom blandt kvinder samt øge kvindernes sociale 
inklusion og deltagelse i arbejdsmarkedet; gentager sit forslag om at gå videre med 
indførelsen af en kvoteordning med henblik på at sikre en passende repræsentation af 
kvinder på alle niveauer i erhvervslivet, i den offentlige sektor og i politik; opfordrer 
navnlig de politiske partier til at styrke kvindernes aktive engagement og deltagelse i det 
politiske liv;

20. glæder sig over, at Tyrkiet den 24. november 2011 har underskrevet og ratificeret 
Europarådets konvention om forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i 
hjemmet; opfordrer regeringen til fortsat at styrke sine præventive foranstaltninger på alle 
niveauer til bekæmpelsen af æresdrab, vold i hjemmet og fænomenet med 
tvangsægteskaber, især ved at håndhæve og styrke lov nr. 4320 om beskyttelse af familien 
og ved gennem politiet og domstolene at føre nøje tilsyn med dens gennemførelse, ved 
nøje at overvåge kommunernes forpligtelse til at oprette et tilstrækkelig antal krisecentre 
for kvinder og mindreårige i fare og ved at indføre en ordning med opfølgende støtte til
kvinder, der forlader krisecentrene, med henblik på at stille psykologisk og juridisk 
bistand samt sundhedsydelser til rådighed og hjælpe dem med at blive genintegreret i 
samfundet; glæder sig over indsatsen fra ministeriet for familie- og socialpolitik for at øge 
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antallet og kvaliteten af krisecentrene samt ministeriets beslutning om at tillade private 
foretagender at åbne krisecentre som en yderligere hjælp til udsatte kvinder og 
mindreårige;

21. opfordrer indtrængende regeringen til at sikre, at lighed uanset køn, race og etnisk 
oprindelse, religion eller overbevisning, handicap, alder og seksuel orientering garanteres i 
lovgivningen og reelt håndhæves; opfordrer Tyrkiets regering til at tilnærme den tyrkiske 
lovgivning til gældende EU-ret og vedtage lovgivning om oprettelse af et organ for 
ligestilling og bekæmpelse af diskrimination; bemærker, at der er behov for en yderligere 
indsats til bekæmpelse af homofobi og enhver form for diskrimination, chikane eller vold 
på grund af seksuel orientering;  gentager på ny sin opfordring til den tyrkiske regering 
om at beordre de tyrkiske væbnede styrker til at ophøre med at kategorisere 
homoseksualitet som en ”psykoseksuel lidelse”;

22. opfordrer Tyrkiet til at udvise modstandskraft og intensivere sine bestræbelser på at finde 
en politisk løsning på det kurdiske spørgsmål og anmoder alle politiske kræfter til sammen 
at arbejde hen imod målet om en styrkelse af den politiske dialog og indledningen af en 
proces med yderligere politisk, kulturel og socioøkonomisk inddragelse og deltagelse af 
borgere med kurdisk oprindelse; opfordrer Tyrkiets regering til at forstærke sine 
bestræbelser på yderligere at fremme den socioøkonomiske udvikling i det sydøstlige 
område; er af den opfattelse, at forfatningsreformen udgør en meget anvendelig ramme for 
en fremme af demokratisk åbning; henviser til, at en politisk løsning kun kan findes 
gennem en åben og sand demokratisk drøftelse af det kurdiske spørgsmål, og udtrykker 
bekymring over, at der i forbindelse med KCK-retssagen er blevet indledt et stort antal 
sager mod forfattere og journalister, der skriver om det kurdiske spørgsmål, og at flere 
kurdiske politikere, lokalt valgte borgmestre og medlemmer af kommunalbestyrelser samt 
menneskerettighedsforkæmpere er blevet fængslet;

23. understreger nødvendigheden af at tilnærme den retlige ramme for arbejdstager- og 
fagforeningsrettigheder til EU's standarder og ILO's konventioner, eftersom fjernelsen af 
samtlige hindringer for arbejdstager- fagforeningsrettigheder vil sikre, at de nuværende 
stærke økonomiske fremskridt går hånd i hånd med en bredere fordeling i det tyrkiske 
samfund af den velstand, som den økonomiske vækst bringer med sig, og dermed giver 
mere vækstpotentiale;

24. opfordrer den tyrkiske regering til at fremme forbrugerorganisationernes aktive og fulde 
deltagelse i den lovgivningsmæssige og politiske høringsproces om forbrugerbeskyttelse; 
opfordrer forbrugerorganisationerne til at samarbejde for at gøre dem mere 
repræsentative;

Opbygning af gode naboskabsforbindelser

25. støtter kraftigt de igangværende forhandlinger under ledelse af FN's generalsekretær om 
genforeningen af Cypern; understreger, at det nu er påtrængende nødvendigt at finde en 
retfærdig og holdbar løsning på Cypern-spørgsmålet, og opfordrer Cypern og alle 
implicerede parter til med god vilje at arbejde intensivt på at nå frem til en samlet aftale;  
opfordrer Tyrkiets regering til at begynde at trække sine tropper tilbage fra Cypern og at 
overføre Famagusta til De Forenede Nationer i overensstemmelse med FN's 
Sikkerhedsråds resolution 550(1984); opfordrer parallelt hermed Republikken Cypern til 
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at åbne havnen i Famagusta for EU's toldtilsyn som et bidrag til at fremme et godt 
forhandlingsklima, der kan føre til et positivt udfald af de igangværende forhandlinger om 
genforening og give tyrkiske cyprioter mulighed for på lovlig vis og med alles accept at 
kunne handle direkte; 

26. opfordrer Tyrkiet til at intensivere sin støtte til Komitéen for Forsvundne Personer på 
Cypern;

27. beklager Tyrkiets udtalelser om, at landet vil indefryse forbindelserne med EU's 
formandskab i anden halvdel af 2012, hvis ikke der inden da er blevet fundet en løsning på 
Cypern-spørgsmålet; erindrer om, at Den Europæiske Union er grundlagt på principperne 
om oprigtigt samarbejde og gensidig solidaritet mellem alle medlemslandene, og at 
Tyrkiet som ansøgerland må sikre harmoniske forbindelser med Den Europæiske Union 
og alle dens medlemsstater;  erindrer yderligere om, at formandskabet for Rådet for Den 
Europæiske Union er nedfældet i traktaten om Den Europæiske Union;

28. opfordrer Tyrkiet til gennem en ophævelse af sit veto om EU-NATO-samarbejdet, 
inklusive Cypern, at tillade en politisk dialog mellem EU og NATO;29. noterer sig 
den fortsatte intensiverede indsats fra Tyrkiets og Grækenlands side for at forbedre deres 
bilaterale forbindelser; finder det dog beklageligt, at den tyrkiske nationalforsamlings 
casus belli-trussel mod Grækenland endnu ikke er trukket tilbage, og mener, at 
forbedringen af de bilaterale forbindelser mellem de to lande bør føre til, at denne trussel 
trækkes tilbage;

30. understreger, at FN's havretskonvention (UNCLOS) er undertegnet af EU, dets 27 
medlemsstater og alle andre kandidatlande og udgør en del af den gældende EU-ret; 
opfordrer derfor den tyrkiske regering til at undertegne og ratificere den uden yderligere 
forsinkelse; henviser til, at Republikken Cyperns eksklusive økonomiske zone i henhold 
til UNCLOS er fuldt legitim;

31. opfordrer indtrængende Tyrkiet og Armenien til at normalisere deres indbyrdes 
forbindelse gennem en ubetinget ratificering af protokollerne og en åbning af grænserne;

Udvidelse af samarbejdet mellem EU og Tyrkiet

32. beklager Tyrkiets afvisning af at opfylde sin forpligtelse til over for alle medlemsstaterne 
at sikre en fuldstændig og ikke-diskriminerende gennemførelse af tillægsprotokollen til 
associeringsaftalen mellem EF og Tyrkiet; henviser til, at denne afvisning stadig i høj grad 
påvirker forhandlingsprocessen, og opfordrer den tyrkiske regering til straks at 
gennemføre protokollen fuldt ud; 

33. fordømmer igen på det kraftigste de fortsatte terroristiske voldshandlinger begået af PKK, 
som er opført på EU's liste over terrororganisationer; opfordrer EU-medlemsstaterne til i 
tæt samarbejde med EU's antiterrorkoordinator og Europol samt under nøje overholdelse 
af menneskerettighederne, de grundlæggende friheder og international lov at intensivere 
samarbejdet med Tyrkiet om bekæmpelsen af terror og bekæmpelsen af organiseret 
kriminalitet som kilde til finansiering af terror; opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at gøre det lettere at føre en hensigtsmæssig informativ dialog og 
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udveksling af oplysninger med Tyrkiet om tyrkiske anmodninger om udlevering, der ikke 
kan fremmes på legalt eller proceduremæssigt grundlag; 

34. bemærker, at Tyrkiet er det eneste ansøgerland, som ikke har visafrihed; understreger 
vigtigheden af at lette adgangen til EU for forretningsfolk, akademikere, studerende og 
repræsentanter for civilsamfundet; støtter Kommissionens og medlemsstaternes 
bestræbelser på at gennemføre visakodeksen gennem en harmonisering og forenkling af 
visakravene og ved at oprette nye visacentre i Tyrkiet; opfordrer indtrængende Tyrkiet til 
straks at underskrive og gennemføre tilbagetagelsesaftalen mellem EU og Tyrkiet og til at 
sikre, at de eksisterende bilaterale aftaler gennemføres fuldt ud, indtil denne aftale træder i 
kraft; understreger betydningen af at intensivere samarbejdet mellem EU og Tyrkiet om 
forvaltning af indvandring og grænsekontrol, også i betragtning af den store procentdel af 
illegale indvandrere, som kommer ind i EU via Tyrkiet; er af den opfattelse, at når først 
tilbagetagelsesaftalen er trådt i kraft, bør Rådet give Kommissionen mandat til at 
igangsætte visadialogen og fastlægge køreplanen; 

35. henviser til Tyrkiets centrale rolle som EU's energikorridor for olie- og gasressourcer fra 
Kaukasus og Det Kaspiske Hav og Tyrkiets strategiske nærhed til Irak og dets voksende 
marked for råolie; understreger den strategiske rolle, som Nabucco-rørledningen og andre 
gasrørledninger, såsom den fremtidige ITGI-gastransitkorridor (sammenkoblingsprojekt 
mellem Tyrkiet, Grækenland og Italien), spiller for EU's energiforsyningssikkerhed; er af 
den overbevisning, at der i betragtning af Tyrkiets strategiske rolle og potentiale, også for 
EU-investeringer og yderligere samarbejde med EU, bør igangsættes en refleksion over 
hensigtsmæssigheden af at åbne forhandlingerne om kapitel 15 om energi for at fremme 
den EU-tyrkiske dialog om energi; 

36. understreger Tyrkiets strategiske rolle, både politisk og geografisk, for EU's 
udenrigspolitik og dens naboskabspolitik; erindrer om Tyrkiets rolle som vigtig regional 
aktør i Mellemøsten, det vestlige Balkan, Afghanistan/Pakistan, det sydlige Kaukasus og 
Afrikas Horn samt Tyrkiets betydning som rollemodel for arabiske stater under 
demokratisering; støtter Tyrkiets faste holdning og forpligtelse over for de demokratiske 
kræfter i Syrien og minder om landets vigtige rolle for beskyttelsen af syriske flygtninge; 
opfordrer EU og Tyrkiet til at forstærke deres eksisterende politiske dialog om 
udenrigspolitiske valg og mål af gensidig interesse; opfordrer Tyrkiet til at udvikle sin 
udenrigspolitik inden for rammerne af en dialog og koordination med Den Europæiske 
Union og gradvis tilnærme sin udenrigspolitik til EU's, så der kan skabes værdifulde 
synergivirkninger og mulighederne for at øve indflydelse forstærkes;

37. minder om Ankaras ambition om at inspirere til og fremme overgangen til demokrati og 
socioøkonomiske reformer i det sydlige naboområde; konstaterer, at tyrkiske institutioners 
og ngo'ers deltagelse i ENP-instrumenter vil kunne give enestående synergivirkninger, 
navnlig på områder såsom institutionsopbygning og udvikling af civilsamfundet; mener, at 
det praktiske samarbejde bør suppleres af en struktureret dialog mellem EU og Tyrkiet for 
at koordinere deres respektive naboskabspolitikker;

38. ser med tilfredshed på Tyrkiets ratificering af den valgfri protokol til FN's konvention 
mod tortur (OPCAT);

39. opfordrer atter den tyrkiske regering til at undertegne og forelægge statutten for Den 
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Internationale Straffedomstol til ratifikation og således yderligere øge Tyrkiets bidrag til 
og inddragelse i det globale, multilaterale system;

40. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Unionens 
højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik/næstformand i 
Kommissionen, Europarådets generalsekretær, præsidenten for Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstol, medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Den 
Tyrkiske Republiks regering og parlament.


