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B7-0000/2011

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την έκθεση προόδου του 2011 για 
την Τουρκία

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την έκθεση προόδου της Τουρκίας για το 2011 που συνέταξε η Επιτροπή 
(SEC(2011)1201),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο με τίτλο «Στρατηγική διεύρυνσης και κυριότερες προκλήσεις για την περίοδο 
2011-2012» COM(2011)0666,

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του της 27ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με 
την πρόοδο της Τουρκίας στην πορεία προς την ένταξη1, της 24ης Οκτωβρίου 2007 
σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ - Τουρκίας2, της 21ης Μαΐου 2008 σχετικά με την έκθεση 
προόδου της Τουρκίας για το 20037, της 12ης Μαρτίου 2009 σχετικά με την έκθεση 
προόδου της Τουρκίας για το 20084, της 10ης Φεβρουαρίου 2010 σχετικά με την έκθεση 
προόδου της Τουρκίας για το 20095 και της 17ης Φεβρουαρίου 2011 σχετικά με την 
έκθεση προόδου της Τουρκίας για το 20106 ,

– έχοντας υπόψη το διαπραγματευτικό πλαίσιο της 3ης Οκτωβρίου 2005 για την Τουρκία,

– έχοντας υπόψη την απόφαση 2008/157/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 2008 
για τις αρχές, τις προτεραιότητες και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στην 
εταιρική σχέση για την προσχώρηση της Τουρκικής Δημοκρατίας7 («εταιρική σχέση για 
την προσχώρηση»), καθώς και τις προηγούμενες αποφάσεις του Συμβουλίου του 2001, 
του 2003 και του 2006 σχετικά με την εταιρική σχέση για την προσχώρηση,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2010 και της 5ης

Δεκεμβρίου 2011,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 3 Οκτωβρίου 2005 άρχισαν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις 
με την Τουρκία μετά την έγκριση του διαπραγματευτικού πλαισίου από το Συμβούλιο και 
ότι η έναρξη των διαπραγματεύσεων αυτών αποτέλεσε την αφετηρία μιας μακράς και 
ανοικτής διαδικασίας, η οποία βασίζεται στην αυστηρή εκπλήρωση προϋποθέσεων και 
στην δέσμευση για πραγματοποίηση μεταρρυθμίσεων,

                                               
1 ΕΕ C 306 E, 15.12.2006, σ. 284.
2 ΕΕ C 263 E, 16.10.2008, σ. 452.
3 ΕΕ C279E, 19.11.2009, σ.57
4 ΕΕ C87E, 1.4.2010, σ.139
5 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0025
6 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0090
7 ΕΕ L 51, 26.2.2008, σ. 4.
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B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία έχει αναλάβει δέσμευση για μεταρρυθμίσεις, σχέσεις 
καλής γειτονίας και βαθμιαία ευθυγράμμιση με την ΕΕ, καθώς και ότι οι προσπάθειες 
αυτές πρέπει να θεωρούνται ως μια ευκαιρία για την ίδια την Τουρκία να εκσυγχρονιστεί, 
και να εδραιώσει και βελτιώσει περαιτέρω τους δημοκρατικούς της θεσμούς, 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλήρης τήρηση όλων των κριτηρίων της Κοπεγχάγης καθώς 
και η ικανότητα ενσωμάτωσης στην ΕΕ, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2006, εξακολουθούν να αποτελούν τη βάση για την 
προσχώρηση στην ΕΕ, η οποία είναι μια κοινότητα που βασίζεται σε κοινές αξίες, 
ειλικρινή συνεργασία και αμοιβαία αλληλεγγύη μεταξύ όλων των κρατών μελών της,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Έκθεση Προόδου για το 2011 η Επιτροπή κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι η Τουρκία αποτελεί ουσιαστικής σημασίας χώρα για την ασφάλεια και 
την ευημερία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι η συμβολή της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση σε σειρά καίριων τομέων θα είναι απολύτως ουσιαστική με ένα θετικό 
θεματολόγιο και μια αξιόπιστη προσέγγιση στη διαπραγματευτική διαδικασία και ότι 
εξακολουθεί να είναι απαραίτητο να συνεχίσει η Τουρκία τις μεταρρυθμίσεις της σχετικά 
με τα πολιτικά κριτήρια δεδομένου ότι απαιτούνται σημαντικές περαιτέρω προσπάθειες 
για τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία δεν έχει εφαρμόσει ακόμη, για έκτη συνεχή χρονιά, τις 
διατάξεις που απορρέουν από τη συμφωνία σύνδεσης ΕΚ-Τουρκίας και το πρόσθετο 
πρωτόκολλό της,

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία, προς το δικό της συμφέρον, και με στόχο την 
ενίσχυση της σταθερότητας και την προώθηση σχέσεων καλής γειτονίας καθώς και μιας 
θετικής πολιτικής και οικονομικής εταιρικής σχέσης, χρειάζεται να εντείνει τις 
προσπάθειές της για των επίλυση των ανοικτών διμερών προβλημάτων, 
συμπεριλαμβανομένων και των συνοριακών διενέξεων, με τους άμεσους γείτονές της,   

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέγεθος της τουρκικής οικονομίας έχει τριπλασιασθεί κατά 
την τελευταία δεκαετία και έχει αναπτυχθεί κατά 10% σχεδόν κατά τον τελευταίο χρόνο, 
θεωρείται δε μια από τις επτά μεγαλύτερες αναδυόμενες οικονομίες στον κόσμο·  ότι το 
εμπόριο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας ανήλθε συνολικά το 2010 στα 
103 δισεκατομμύρια ευρώ με την Τουρκία ως τον έβδομο μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο 
της Ένωσης και την Ένωση ως τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της Τουρκίας, με το 80% 
των Ξένων Άμεσων Επενδύσεων στην Τουρκία να προέρχεται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση·  ότι οι επιχειρήσεις της ΕΕ έχουν δημιουργήσει περισσότερες των 13.000 
επιχειρήσεων στην Τουρκία, 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διάλογος και η συνεργασία με την Τουρκία για την 
σταθερότητα και την δημοκρατία στην ευρύτερη Μέση Ανατολή έχουν στρατηγική 
σημασία· ότι η Τουρκία, οικοδομημένη σε ένα σταθερό κοσμικό κράτος, θα μπορούσε να 
αποτελέσει αξιόλογο παράδειγμα για τον εκδημοκρατισμό των Αραβικών κρατών κατά 
την ολοκλήρωση της διαδικασίας τους μετάβασης στη δημοκρατία και των κοινωνικο-
οικονομικών τους μεταρρυθμίσεων· ότι ο διαρθρωτικός διάλογος μεταξύ της ΕΕ και της 
Τουρκίας για το συντονισμό των αντίστοιχων πολιτικών τους στον τομέα των εξωτερικών 
σχέσεων και των σχέσεων καλής γειτονίας θα μπορούσε να αποδώσει μοναδικές 
συνεργασίες, 
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Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία αποτελεί τον ενεργειακό διάδρομο της ΕΕ για τους 
πόρους πετρελαίου και αερίου του Καυκάσου και της Κασπίας και έχει στρατηγική 
γειτνίαση με το Ιράκ και την αναπτυσσόμενη αγορά του αργού πετρελαίου· ότι ο αγωγός 
Nabucco παραμένει μια από τις μεγαλύτερες προτεραιότητες της ΕΕ για την ενεργειακή 
ασφάλεια· ότι η Τουρκία και το Αζερμπαϊτζάν συνήψαν συμφωνία στις 25 Οκτωβρίου 
2011 σχετικά με τη διέλευση του αζερικού αερίου σε τουρκικό έδαφος γεγονός που θα 
ανοίξει τον Νότιο διάδρομο φυσικού αερίου, θα ενισχύσει τον εφοδιασμό σε αέριο του 
αγωγού Nabucco και του μελλοντικού διαδρόμου φυσικού αερίου μεταξύ Τουρκίας-
Ελλάδας-Ιταλίας (διασύνδεση Τουρκίας-Ελλάδας-Ιταλίας ITGI), ενισχύοντας κατ’ αυτόν 
τον τρόπο την ασφάλεια εφοδιασμού σε ενέργεια της Ένωσης, 

Αλληλεξάρτηση και Αμοιβαία Δέσμευση

1. τονίζει την αλληλεξάρτηση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της 
και της Τουρκίας· αναγνωρίζει τις οικονομικές και αναπτυξιακές δυνατότητες της 
Τουρκίας και του αντίστοιχου ρόλου της για την ασφάλεια του εφοδιασμού σε ενέργεια· 
υπογραμμίζει ότι αυτή η αλληλεξάρτηση συμπληρώνεται με την αξία πιθανών συνεργειών 
μεταξύ των πολιτικών της Ένωσης και της Τουρκίας στον τομέα των εξωτερικών 
υποθέσεων και της ασφάλειας καθώς και της πολιτικής γειτονίας με οφέλη και 
ενισχυμένες δυνατότητες άσκησης επιρροής για αμφοτέρους· πιστεύει, ωστόσο, ότι αυτή 
η αλληλεξάρτηση μπορεί να παραγάγει μόνο θετικά αποτελέσματα εάν τοποθετείται σε 
ένα πλαίσιο αμοιβαίας δέσμευσης, στρατηγικού διαλόγου, απόδοσης στη διαδικασία 
μεταρρυθμίσεων και στην εκτέλεση των μεταρρυθμίσεων, καλών σχέσεων της Τουρκίας 
με τα γειτονικά της κράτη μέλη της ΕΕ και σταθερής συνεργασίας,

2. εκφράζει την υποστήριξή του προς την Επιτροπή ως προς την εκπόνηση νέου 
θεματολογίου για τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας· είναι της άποψης ότι πρέπει να επενδυθούν 
νέες προσπάθειες για τη δημιουργία των προϋποθέσεων για το άνοιγμα κεφαλαίων· 
επιμένει ότι οι σχέσεις της Τουρκίας με τα γειτονικά της κράτη μέλη αποτελούν καίριο 
παράγοντα για την ανανέωση των διαπραγματεύσεων και του διαλόγου, 

Τήρηση των κριτηρίων της Κοπεγχάγης

3. συγχαίρει την Τουρκία για την εκλογική διαδικασία, με την ευκαιρία των γενικών 
εκλογών του Ιουνίου 2011, στις οποίες σημειώθηκε υψηλό ποσοστό συμμετοχής και 
επαινέθηκαν από διεθνείς παρατηρητές ως δημοκρατικές, πλουραλιστικές και 
διαμορφωμένες από μια δραστήρια κοινωνία των πολιτών· τονίζει τη σημασία 
μεταρρύθμισης του εκλογικού νόμου με την κατάργηση του ελάχιστου ποσοστού του 
10% για την εκπροσώπηση στο Κοινοβούλιο, το οποίο είναι το μεγαλύτερο από 
οιαδήποτε άλλη χώρα μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης ποσοστό και δεν 
αντιπροσωπεύει τον πλουραλισμό της τουρκικής κοινωνίας,

4. χαιρετίζει την απόφαση της νέας κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας να συστήσει 
Υπουργείο Ευρωπαϊκών Υποθέσεων γεγονός που αντανακλά την συνειδητοποίηση του 
ότι έχουν καίρια σημασία οι ανανεωμένες προσπάθειες, η δέσμευση και ο διάλογος,  

5. υπενθυμίζει το θεμελιώδη ρόλο της Μεγάλης Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης ως το κέντρο 
του δημοκρατικού συστήματος της Τουρκίας και υπογραμμίζει ως εκ τούτου το ρόλο της 
στην προσφορά ενός βήματος για όλα τα πολιτικά κόμματα, το οποίο βασίζεται σε ένα 
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σύστημα ελέγχων και ισορροπιών, για τη συνεισφορά τους στο δημοκρατικό διάλογο και 
την προαγωγή μιας μεταρρυθμιστικής διαδικασίας χωρίς αποκλεισμούς,  

6. υπενθυμίζει την ανάγκη να συνεχισθεί το έργο σχετικά με την εφαρμογή της δέσμης του 
2010 για την μεταρρύθμιση του Συντάγματος· εκφράζει την πλήρη υποστήριξή του στην 
διαδικασία εκπόνησης ενός νέου πολιτικού Συντάγματος για την Τουρκία ως μια ευκαιρία 
για πραγματική συνταγματική μεταρρύθμιση που θα προωθεί τη δημοκρατία, το κράτος 
δικαίου, τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες, τον πλουραλισμό, μια τουρκική 
κοινωνία με ενότητα και χωρίς αποκλεισμούς· χαιρετίζει την απόφαση να εξασφαλισθεί 
ίση εκπροσώπηση σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις στην Επιτροπή Συνταγματικής 
Συμφιλίωσης και τη δέσμευση να βασισθεί η διαδικασία εκπόνησης στη μεγαλύτερη 
δυνατή διαβούλευση όλων των τμημάτων της κοινωνίας στο πλαίσιο μιας διαδικασίας 
στην οποία θα συμμετέχει στενά η κοινωνία των πολιτών,  

7. χαιρετίζει τις συνεχείς προσπάθειες για βελτίωση της εποπτείας των στρατιωτικών 
δυνάμεων από τις πολιτικές αρχές, ιδιαίτερα την έγκριση του Νόμου για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο το Δεκέμβριο 2010 προκειμένου να εξασφαλισθεί η εποπτεία των στρατιωτικών 
δαπανών από τις πολιτικές αρχές,

8. τονίζει ότι η μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος πρέπει να έχει απόλυτη 
προτεραιότητα στις προσπάθειες εκσυγχρονισμού της Τουρκίας και ότι η μεταρρύθμιση 
αυτή πρέπει να οδηγήσει σε ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό, πλήρως ανεξάρτητο και 
αμερόληπτο δικαστικό σύστημα· επιδοκιμάζει, εν προκειμένω, την έγκριση νομοθεσίας 
για το Ύπατο Συμβούλιο Δικαστών και Εισαγγελέων (το Ύπατο Συμβούλιο) και το 
Συνταγματικό Δικαστήριο σε στενή συνεννόηση με την Επιτροπή της Βενετίας·  
επισημαίνει την ανάγκη να αναληφθούν περαιτέρω ενέργειες προκειμένου να 
εξασφαλισθεί η δυνατότητα δικαστικής αναθεώρησης για όλες τις πρωτοβάθμιες 
αποφάσεις του Ύπατου Συμβουλίου για προαγωγές, μεταθέσεις σε άλλη τοποθεσία και 
διοικητικές κυρώσεις· χαιρετίζει την απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης να συσταθεί 
γενική διεύθυνση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 

9. επαναλαμβάνει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι δικαστικοί διαδικαστικοί κανόνες 
δεν έχουν ακόμη βελτιωθεί επαρκώς ώστε να εξασφαλίζουν το δικαίωμα σε δίκαιη και 
έγκαιρη δίκη, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος για πρόσβαση σε επιβαρυντικά 
στοιχεία στις αρχικές φάσεις των διαδικασιών και επαρκείς εγγυήσεις για όλους τους 
υπόπτους· εκφράζει μεγάλη ανησυχία για τη διάρκεια της προσωρινής κράτησης, με την 
τελευταία να αποτελεί εκ των πραγμάτων τιμωρία χωρίς τη διεξαγωγή δίκης·   παροτρύνει 
την Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας να μεταρρυθμίσει την νομοθεσία για την 
προσωρινή κράτηση ευθυγραμμίζοντας την ανώτατη περίοδο προσωρινής κράτησης με 
την μέση περίοδο προσωρινής κράτησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 

10. τονίζει ότι οι έρευνες για τα καταγγελλόμενα σχέδια πραξικοπήματος, όπως στις 
υποθέσεις «Εργκένεκον» και «Βαριοπούλα», πρέπει να δείξουν την ισχύ και την σωστή, 
ανεξάρτητη, αμερόληπτη και διαφανή λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών της 
Τουρκίας και του δικαστικού σώματος καθώς και την σταθερή, άνευ προϋποθέσεων 
δέσμευσή τους για το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων,

11. επαναλαμβάνει την ανησυχία του για την πρακτική της άσκησης ποινικών διώξεων κατά 
δημοσιογράφων οι οποίοι φέρνουν στο φως της δημοσιότητας στοιχεία σχετικά με 
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παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων κα άλλα θέματα δημοσίου ενδιαφέροντος  στα 
πλαίσια της συμβολής τους στη συζήτηση μιας πλουραλιστικής κοινωνίας·   θεωρεί ότι η 
ποινικοποίηση των απόψεων αποτελεί βασικό εμπόδιο στην προστασία των δικαιωμάτων 
του ανθρώπου στην Τουρκία και εκφράζει τη λύπη του για το δυσανάλογο περιορισμό 
στις ελευθερίες της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι, 

12. παροτρύνει την Τουρκία να τηρήσει αυστηρά τις διεθνείς υποχρεώσεις της στον τομέα 
των δικαιωμάτων του ανθρώπου τροποποιώντας εν προκειμένω τη σχετική της νομοθεσία 
και προβλέποντας την εκπαίδευση αστυνομικών και δικαστικών· χαιρετίζει εν 
προκειμένω την απόφαση για την παροχή σε δικαστικούς και εισαγγελείς 
ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης σχετικά με την ελευθερία έκφρασης και την ελευθερία του 
Τύπου καθώς και το θεμελιώδη ρόλο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων,   

13. υπενθυμίζει ότι η ελευθερία έκφρασης και ο πλουραλισμός των μέσων ευρίσκονται στο 
επίκεντρο των ευρωπαϊκών αξιών και ότι σε μια πραγματικά δημοκρατική, ελεύθερη και 
πλουραλιστική κοινωνία απαιτείται πραγματική ελευθερία έκφρασης· υπογραμμίζει ότι 
είναι ιδιαίτερα επείγουσα η μεταρρύθμιση της νομοθεσίας που αφήνει περιθώρια για την 
επιβολή δυσανάλογα μεγάλων προστίμων στα μέσα ενημέρωσης- τα οποία οδηγούν 
μερικές φορές στο κλείσιμό τους ή στην αυτολογοκρισία των δημοσιογράφων ή των 
εκδοτών τους- και του νόμου 5651/2007 για το διαδίκτυο, ο οποίος περιορίζει την 
ελευθερία έκφρασης, επιβάλλει περιορισμούς στο δικαίωμα πρόσβασης των πολιτών στην 
ενημέρωση και επιτρέπει απαγορεύσεις ιστοσελίδων δυσανάλογης εμβέλειας και 
διάρκειας,

14. εκφράζει την υποστήριξή του στην νέα προσέγγιση της Επιτροπής για την αντιμετώπιση 
ζητημάτων που αφορούν δικαιώματα Έννομης Προστασίας και Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων και δικαστικές και εσωτερικές υποθέσεις σε αρχικό στάδιο της διαδικασίας 
διαπραγματεύσεων, με το άνοιγμα των σχετικών κεφαλαίων επί τη βάσει σαφών και 
λεπτομερών προγραμμάτων δράσης, και το κλείσιμο τέτοιων κεφαλαίων όπως των 
τελευταίων επί τη βάσει απόλυτα πειστικού καλού ιστορικού επιδόσεων· πιστεύει ότι, 
δεδομένης της τεράστιας σημασίας που έχει η συνεχής μεταρρύθμιση του δικαστικού 
συστήματος στην Τουρκία και ο πλήρης σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
θεμελιωδών ελευθεριών, ιδιαίτερα της ελευθερίας έκφρασης και της ελευθερίας του 
Τύπου, πρέπει να καταβληθούν νέες προσπάθειες για την έκδοση της έκθεσης ελέγχου 
σχετικά με το Κεφάλαιο 23 περί Δικαιωμάτων Έννομης Προστασίας και Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων, 

15. χαιρετίζει την πρόοδο στην ανάπτυξη μιας συνολικής στρατηγικής κατά της διαφθοράς 
και προγράμματος δράσης· υπογραμμίζει την ανάγκη για περαιτέρω πρόοδο στην 
νομοθεσία και τα γενικά μέτρα κατά της διαφθοράς και απευθύνει έκκληση για αύξηση 
στην ισχύ και ανεξαρτησία των θεσμών που συμμετέχουν στην καταπολέμηση της 
διαφθοράς, 

16. παροτρύνει για την πλήρη εφαρμογή των Συνταγματικών διατάξεων που θα εξασφαλίζουν 
το δικαίωμα πραγματοποίησης διαδηλώσεων και ζητεί από το υπουργείο εσωτερικών να 
ολοκληρώσει την αναθεώρηση της νομοθεσίας σχετικά με τις συγκεντρώσεις και τις 
διαδηλώσεις,
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17. χαιρετίζει την έγκριση νέας νομοθεσίας τον Αύγουστο του 2011 που τροποποιεί τον Νόμο 
του Φεβρουαρίου του 2008 σχετικά με τα ιδρύματα και διευρύνει την εμβέλεια της 
αποκατάστασης των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας των μη μουσουλμανικών κοινοτήτων· 
υπενθυμίζει, ωστόσο, την επείγουσα ανάγκη να συνεχισθούν ζωτικές μεταρρυθμίσεις 
στον τομέα της ελευθερίας σκέψης, συνείδησης και θρησκείας, και συγκεκριμένα να 
δοθεί η δυνατότητα στις θρησκευτικές κοινότητες να έχουν νομική προσωπικότητα, 
καταργώντας όλους τους περιορισμούς στην κατάρτιση του κλήρου, αναγνωρίζοντας τους 
τόπους άσκησης θρησκευτικής λατρείας των Αλεβητών και εφαρμόζοντας τις διάφορες 
αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και αντανακλώντας 
τις γνώμες της Επιτροπής της Βενετίας στο νομικό πλαίσιο, 

18. υπενθυμίζει ότι η εκπαίδευση διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο στη διαδικασία 
οικοδόμησης μιας πολύμορφης και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίας η οποία βασίζεται στο 
σεβασμό των θρησκευτικών κοινοτήτων και των μειονοτήτων· παροτρύνει την τουρκική 
κυβέρνηση να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στο εκπαιδευτικό υλικό στα σχολεία, το οποίο 
πρέπει να αντανακλά την θρησκευτική πολυμορφία της τουρκικής κοινωνίας, να 
εξαλείφει τις προκαταλήψεις και να προαγάγει την πλήρη αποδοχή όλων των 
θρησκευτικών κοινοτήτων, και τονίζει την ανάγκη για διδακτική υλικό χωρίς 
προκαταλήψεις, 

19. ενθαρρύνει την κυβέρνηση να θέσει την ισότητα των φύλων ως προτεραιότητα στις 
μεταρρυθμιστικές της προσπάθειες αντιμετωπίζοντας την φτώχεια των γυναικών και 
αυξάνοντας την κοινωνική ένταξη και συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας· 
επαναλαμβάνει την πρότασή του για την καθιέρωση συστήματος αποκλειστικών 
ποσοστώσεων προκειμένου να εξασφαλίζεται ουσιαστική παρουσία των γυναικών σε όλα 
τα επίπεδα στις επιχειρήσεις, στο δημόσιο τομέα και στην πολιτική·  καλεί συγκεκριμένα 
τα πολιτικά κόμματα να ενισχύσουν την ενεργό δέσμευση των γυναικών και τη 
συμμετοχή τους στην πολιτική,

20. επιδοκιμάζει την υπογραφή και κύρωση από την Τουρκία της «Σύμβασης του Συμβουλίου 
της Ευρώπης σχετικά με την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών 
και την Ενδοοικογενειακή Βία» στις 24 Νοεμβρίου 2011· παροτρύνει την κυβέρνηση να 
συνεχίσει τις προληπτικές προσπάθειές της σε όλα τα επίπεδα για την καταπολέμηση των 
φόνων για λόγους τιμής, της ενδοοικογενειακής βίας και του φαινομένου των 
αναγκαστικών γάμων, ιδιαίτερα με την επιβολή και την ενίσχυση του Νόμου Αριθ. 4320 
σχετικά με την Προστασία της Οικογένειας και με τον εκ του σύνεγγυς έλεγχο της 
εφαρμογής του από την αστυνομία και το δικαστικό σώμα, με την αποτελεσματική 
παρακολούθηση της πλήρους τήρησης από τους δήμους της υποχρέωσής τους να 
παρέχουν επαρκή κέντρα περίθαλψης των γυναικών και των ανηλίκων που ευρίσκονται 
σε κίνδυνο, και με την θέσπιση συστήματος παροχής συνδρομής σε γυναίκες και 
ανηλίκους μετά την αναχώρησή τους από τα κέντρα αυτά, προκειμένου να τους παρέχεται 
η κατάλληλη ψυχολογική υποστήριξη, δικαστική συνδρομή και ιατρική μέριμνα καθώς 
και βοήθεια για την επανένταξή τους στην κοινωνία· χαιρετίζει τις προσπάθειες του 
Υπουργείου για την Οικογένεια και τις Κοινωνικές Πολιτικές να αυξήσει τον αριθμό και 
την ποιότητα των κέντρων περίθαλψης και την απόφαση του Υπουργείου να επιτρέψει σε 
ιδιωτικές οντότητες να ανοίξουν επίσης κέντρα περίθαλψης ως ένα πρόσθετο καταφύγιο 
για τις γυναίκες και τους ανηλίκους που ευρίσκονται σε κίνδυνο,
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21. παροτρύνει την κυβέρνηση να εγγυηθεί, διά του νόμου και της ουσιαστικής επιβολής του, 
την ισότητα ανεξαρτήτως φύλου, σεξουαλικής ταυτότητας, φυλετικής ή εθνοτικής 
καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου 
προσανατολισμού· καλεί την τουρκική κυβέρνηση να ευθυγραμμίσει την τουρκική 
νομοθεσία με το κοινοτικό κεκτημένο της ΕΕ και να εγκρίνει νομοθεσία που θα 
καθιερώνει ένα συμβούλιο ισότητας και κατά των διακρίσεων· επισημαίνει την ανάγκη 
για την ανάληψη περαιτέρω δράσης κατά της ομοφοβίας και οιουδήποτε τύπου 
διακρίσεων, παρενόχλησης ·η άσκησης βίας για λόγους γενετήσιου προσανατολισμού· 
επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την τουρκική κυβέρνηση να δώσει εντολή στις 
τουρκικές ένοπλες δυνάμεις να σταματήσουν να χαρακτηρίζουν την ομοφυλοφιλία ως 
«ψυχοσεξουαλική» διαταραχή,

22. καλεί την Τουρκία να επιδείξει προσαρμοστικότητα και να εντείνει τις προσπάθειές της 
για πολιτική λύση στο Κουρδικό ζήτημα και καλεί όλες τις πολιτικές δυνάμεις να 
συνεργασθούν με στόχο την ενίσχυση του πολιτικού διαλόγου καθώς και στα πλαίσια 
διαδικασίας για περαιτέρω πολιτική, πολιτιστική και κοινωνικο-οικονομική ένταξη και 
συμμετοχή των πολιτών κουρδικής καταγωγής· καλεί την κυβέρνηση της Τουρκίας να 
εντείνει τις προσπάθειές της για την περαιτέρω προαγωγή της κοινωνικο-οικονομικής 
ανάπτυξης στο Νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας· είναι της άποψης ότι η Συνταγματική 
μεταρρύθμιση παρέχει ένα χρήσιμο πλαίσιο για την προώθηση του δημοκρατικού 
ανοίγματος· υπενθυμίζει ότι μια πολιτική λύση μπορεί να οικοδομηθεί μόνο επάνω σε μια 
ανοικτή και πραγματικά δημοκρατική συζήτηση για το Κουρδικό ζήτημα και εκφράζει 
ανησυχία για τον μεγάλο αριθμό υποθέσεων κατά συγγραφέων και δημοσιογράφων που 
γράφουν για το Κουρδικό ζήτημα και τη σύλληψη πολλών Κούρδων πολιτικών, 
εκλεγμένων δημάρχων και μελών δημοτικών συμβουλίων και υπερασπιστών των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε συνδυασμό με τη δίκη της Ένωσης Κοινοτήτων Κουρδιστάν 
(KCK),

23. τονίζει την ανάγκη να ευθυγραμμισθεί το νομοθετικό πλαίσιο για τα δικαιώματα των 
εργαζομένων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων στα πρότυπα της ΕΕ και των 
συμβάσεων της ΔΟΕ, εφόσον η άρση όλων των φραγμών στην πλήρη άσκηση των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων θα διασφαλίσει ότι 
η τρέχουσα ισχυρή οικονομική πρόοδος θα συμβαδίσει με την ευρύτερη διάδοση στην 
τουρκική κοινωνία της ευημερίας που είναι αποτέλεσμα της οικονομικής ανάπτυξης, 
δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό περισσότερες δυνατότητες ανάπτυξης,

24. καλεί την τουρκική κυβέρνηση να προαγάγει την ενεργό, πλήρη συμμετοχή οργανώσεων 
καταναλωτών στην νομοθετική διαδικασία και στη διαδικασία διαβουλεύσεων για τη 
διαμόρφωση πολιτικής σχετικά με την προστασία των καταναλωτών και να λάβει όλα τα 
αναγκαία μέτρα για τη στήριξη και ενίσχυση του κινήματος των καταναλωτών· 
ενθαρρύνει τις οργανώσεις καταναλωτών να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να αυξήσουν 
την αντιπροσωπευτικότητά τους,

Οικοδόμηση σχέσεων καλής γειτονίας

25. στηρίζει ανεπιφύλακτα τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις για την επανένωση της Κύπρου 
υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών· τονίζει ότι επείγει πλέον 
μια δίκαιη και βιώσιμη διευθέτηση του Κυπριακού και καλεί την Τουρκία και όλα τα 
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ενδιαφερόμενα μέρη να εργασθούν εντατικά και με καλή πίστη για μια συνολική 
συμφωνία· καλεί την κυβέρνηση της Τουρκίας να αρχίσει την απόσυρση των 
στρατευμάτων της από την Κύπρο και να μεταβιβάσει την περιοχή αυτή στη διοίκηση των 
Hνωμένων Eθνών σύμφωνα με το Ψήφισμα 550 (1984) του Συμβουλίου Ασφαλείας των 
Ηνωμένων Εθνών· καλεί παράλληλα την Κυπριακή Δημοκρατία να ανοίξει το λιμάνι της 
Αμμοχώστου υπό την εποπτεία των τελωνειακών αρχών της ΕΕ προκειμένου να 
προωθηθεί ένα θετικό κλίμα για την επιτυχή περάτωση των τρεχουσών 
διαπραγματεύσεων για την επανένωση και να επιτραπεί στους Τουρκοκυπρίους να 
εμπορεύονται απευθείας με νόμιμο και αποδεκτό από όλους τρόπο,

26. ενθαρρύνει την Τουρκία να εντείνει την στήριξή της προς την Επιτροπή Αγνοουμένων της 
Κύπρου,

27. εκφράζει την απογοήτευσή του για τις δηλώσεις της Τουρκίας ότι θα παγώσει τις σχέσεις 
με την προεδρεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2012 εάν δεν 
έχει εξευρεθεί μέχρι τότε λύση για το Κυπριακό·  υπενθυμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
βασίζεται στις αρχές της ειλικρινούς συνεργασίας και αμοιβαίας αλληλεγγύης μεταξύ 
όλων των κρατών μελών της και ότι ως υποψήφια χώρα η Τουρκία πρέπει να αναλάβει τη 
δέσμευση για ήρεμες σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα τα κράτη μέλη της· 
υπενθυμίζει περαιτέρω ότι η Προεδρεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προβλέπεται από τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση·

28. καλεί την Τουρκία να αφήσει περιθώρια για πολιτικό διάλογο μεταξύ της ΕΕ και του 
ΝΑΤΟ αίροντας το βέτο της για τη συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ με συμμετοχή της Κύπρου και 
καλεί στη συνέχεια την Κυπριακή Δημοκρατία να άρει το βέτο της για τη συμμετοχή της 
Τουρκίας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας, 

29. σημειώνει τις συνεχείς εντατικές προσπάθειες που καταβάλλουν Τουρκία και Ελλάδα για 
τη βελτίωση των διμερών τους σχέσεων· θεωρεί, ωστόσο, λυπηρό το γεγονός ότι η απειλή 
του casus belli (αιτία πολέμου) που διακήρυξε η Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας 
κατά της Ελλάδας δεν έχει ακόμη αποσυρθεί και πιστεύει ότι η βελτίωση των διμερών 
σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών πρέπει να οδηγήσει στην απόσυρση αυτής της απειλής, 

30. υπογραμμίζει ότι η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας 
(UNCLOS) έχει υπογραφεί από την ΕΕ, τα 27 κράτη μέλη και όλες τις άλλες υποψήφιες 
χώρες και ότι αποτελεί τμήμα του κοινοτικού κεκτημένου· καλεί, ως εκ τούτου, την 
τουρκική κυβέρνηση να υπογράψει και να κυρώσει τη σύμβαση αυτή χωρίς περαιτέρω 
καθυστερήσεις· υπενθυμίζει την πλήρη νομιμότητα της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης 
της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με την σύμβαση UNCLOS, 

31. παροτρύνει την Τουρκία και την Αρμενία να προβούν σε εξομάλυνση των σχέσεών τους 
με την κύρωση, χωρίς προϋποθέσεις, των πρωτοκόλλων και με το άνοιγμα των συνόρων,

Προώθηση της συνεργασίας ΕΕ-Τουρκίας

32. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την άρνηση της Τουρκίας να εκπληρώσει την 
υποχρέωσή της για πλήρη, χωρίς διακρίσεις εφαρμογή του πρόσθετου πρωτοκόλλου της 
συμφωνίας σύνδεσης ΕΚ-Τουρκίας έναντι όλων των κρατών μελών· υπενθυμίζει ότι αυτή 
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η άρνηση εξακολουθεί να επηρεάζει βαθειά τη διαδικασία διαπραγματεύσεων, και καλεί 
την τουρκική κυβέρνηση να εφαρμόσει το πρωτόκολλο στο ακέραιο χωρίς περαιτέρω 
καθυστερήσεις, 

33. επαναλαμβάνει ότι καταδικάζει σταθερά και απερίφραστα τη συνεχιζόμενη τρομοκρατική 
βία του PKK, το οποίο συγκαταλέγεται στον κατάλογο της ΕΕ με τις τρομοκρατικές 
οργανώσεις και εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη του στην Τουρκία· καλεί τα κράτη μέλη 
της ΕΕ, σε στενό συντονισμό με τον συντονιστή της ΕΕ για την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας και την Europol και έχοντας υπόψη τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις 
θεμελιώδεις ελευθερίες και το διεθνές δίκαιο, να εντείνουν τη συνεργασία με την Τουρκία 
στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας και στον αγώνα κατά του οργανωμένου εγκλήματος 
ως πηγής χρηματοδότησης της τρομοκρατίας· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
διευκολύνουν τον επαρκή ενημερωτικό διάλογο με την Τουρκία και την ανταλλαγή 
πληροφοριών με την Τουρκία σχετικά με αιτήσεις έκδοσης της Τουρκίας, οι οποίες δεν 
μπορούν να υποστηριχθούν για νομικούς ή διαδικαστικούς λόγους, 

34. επισημαίνει ότι η Τουρκία είναι η μόνη υποψήφια χώρα που δεν επωφελείται από την 
ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων· τονίζει τη σημασία να διευκολυνθεί η 
πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τους επιχειρηματίες, τους ακαδημαϊκούς, τους 
σπουδαστές και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών· στηρίζει τις προσπάθειες της 
Επιτροπής και των κρατών μελών για την εφαρμογή του κώδικα θεωρήσεων, 
εναρμονίζοντας και απλοποιώντας τις απαιτήσεις θεώρησης και δημιουργώντας νέα 
κέντρα διευκόλυνσης χορήγησης θεωρήσεων στην Τουρκία· παροτρύνει την Τουρκία να 
υπογράψει και να εφαρμόσει τη συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας για την επανεισδοχή χωρίς 
περαιτέρω καθυστέρηση και να διασφαλίσει ότι, έως ότου τεθεί σε εφαρμογή η εν λόγω 
συμφωνία, εφαρμόζονται πλήρως οι υπάρχουσες διμερείς συμφωνίες· υπογραμμίζει τη 
σημασία της εντατικοποίησης της συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας στους 
τομείς της διαχείρισης της μετανάστευσης και των συνοριακών ελέγχων, δεδομένου, 
μεταξύ άλλων, του μεγάλου ποσοστού παράνομων μεταναστών που εισέρχονται στο 
έδαφος της ΕΕ μέσω της Τουρκίας· είναι της άποψης ότι, μόλις αρχίσει να ισχύει η 
συμφωνία επανεισδοχής, το Συμβούλιο θα πρέπει να αναθέσει στην Επιτροπή την έναρξη 
διαλόγου για τις θεωρήσεις και τον ορισμό του χάρτη πορείας, 

35. υπενθυμίζει τον κεντρικό ρόλο της Τουρκίας ως του ενεργειακού διαδρόμου της ΕΕ για 
τους πόρους πετρελαίου και αερίου του Καυκάσου και της Κασπίας καθώς και την 
στρατηγική γειτνίαση της Τουρκίας με το Ιράκ και την αναπτυσσόμενη αγορά του αργού 
πετρελαίου· τονίζει το στρατηγικό ρόλο του αγωγού Nabucco και άλλων αγωγών φυσικού 
αερίου, όπως του μελλοντικού διαδρόμου φυσικού αερίου ITGI (Διασύνδεση Τουρκίας -
Ελλάδας-Ιταλίας) για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης· πιστεύει ότι, λαμβάνοντας υπόψη το στρατηγικό ρόλο και τις δυνατότητες της 
Τουρκίας, και για επενδύσεις της ΕΕ και περαιτέρω συνεργασία με την ΕΕ, θα πρέπει να 
αρχίσει προβληματισμός σχετικά με την σκοπιμότητα να ανοίξουν διαπραγματεύσεις για 
το Κεφάλαιο 15 σχετικά με την ενέργεια με στόχο την προώθηση του στρατηγικού 
διαλόγου με την Τουρκία για την ενέργεια,

36. τονίζει το στρατηγικό ρόλο της Τουρκίας, από πολιτική και γεωγραφική άποψη, για την 
εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την πολιτική της γειτονίας· υπενθυμίζει 
το ρόλο της Τουρκίας ως σημαντικού περιφερειακού παράγοντα στην Μέση Ανατολή, τα 
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Δυτικά Βαλκάνια, το Αφγανιστάν/Πακιστάν, το Νότιο Καύκασο και το Κέρας της 
Αφρικής καθώς και τον ρόλο της Τουρκίας ως παράδειγμα για τον εκδημοκρατισμό των 
Αραβικών Κρατών· στηρίζει την σταθερή στάση και δέσμευση της Τουρκίας προς τις 
δημοκρατικές δυνάμεις της Συρίας και υπενθυμίζει το σημαντικό ρόλο της για την 
προστασία των Σύριων προσφύγων· καλεί την ΕΕ και την Τουρκία να ενισχύσουν τον 
υφιστάμενο πολιτικό τους διάλογο για τις επιλογές εξωτερικής πολιτικής και τους 
στόχους κοινού ενδιαφέροντος· ενθαρρύνει την Τουρκία να αναπτύξει την εξωτερική της 
πολιτική στο πλαίσιο διαλόγου και συντονισμού με την Ευρωπαϊκή Ένωση και να 
ευθυγραμμίσει προοδευτικά την εξωτερική της πολιτική με εκείνη της ΕΕ με στόχο τη 
δημιουργία αξιόλογων συνεργιών, και να ενισχύσει τις δυνατότητες για θετικό αντίκτυπο,

37. υπενθυμίζει την φιλοδοξία της Άγκυρας να εμπνεύσει και να συνδράμει στην 
δημοκρατική μετάβαση και τις κοινωνικοοικονομικές μεταρρυθμίσεις στους Νότιους 
Γείτονές της· επισημαίνει ότι η συμμετοχή τουρκικών θεσμών και μη κυβερνητικών 
οργανώσεων στα μέσα της ΕΠΓ θα έχουν μοναδικά συνεργικά αποτελέσματα, ιδίως σε 
τομείς όπως οικοδόμηση θεσμών και ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών· θεωρεί ότι η 
πρακτική συνεργασία πρέπει να συμπληρωθεί με δομημένο διάλογο μεταξύ της ΕΕ και 
της Τουρκίας προκειμένου να συντονισθούν οι αντίστοιχες πολιτικές τους γειτονίας·

38. επιδοκιμάζει την κύρωση από την Τουρκία του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου της 
σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων (OPCAT),

39. καλεί και πάλι την τουρκική κυβέρνηση να υπογράψει και να υποβάλει προς κύρωση το 
καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, αυξάνοντας έτσι περαιτέρω τη 
συμβολή και τη δέσμευσή της Τουρκίας στο παγκόσμιο πολυμερές σύστημα,

40. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την 
Επιτροπή, την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και 
πολιτικής ασφαλείας/Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου 
της Ευρώπης, τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τις 
κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και την κυβέρνηση και το 
κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Τουρκίας.


