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Euroopa Parlamendi resolutsioon Türgi 2011. aasta eduaruande kohta

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni 2011. aasta eduaruannet Türgi kohta (SEK(2011)1201),

– võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule „Laienemisstrateegia 
ja peamised ülesanded 2011. ja 2012. aastal” (KOM(2011)0666),

– võttes arvesse oma 27. septembri 2006. aasta resolutsiooni Türgi edusammude kohta 
ühinemise suunas1, 24. oktoobri 2007. aasta resolutsiooni ELi ja Türgi vaheliste suhete 
kohta2, 21. mai 2008. aasta resolutsiooni Türgi 2007. aasta eduaruande kohta3, 12. märtsi 
2009. aasta resolutsiooni Türgi 2008. aasta eduaruande kohta4, 10. veebruari 2010. aasta 
resolutsiooni Türgi 2009. aasta eduaruande kohta5 ja 17. veebruari 2011. aasta 
resolutsiooni Türgi 2010. aasta eduaruande kohta6,

– võttes arvesse Türgiga peetavate läbirääkimiste raamistikku, mis võeti vastu 3. oktoobril 
2005. aastal,

– võttes arvesse nõukogu 18. veebruari 2008. aasta otsust 2008/157/EÜ, millega sätestatakse 
Türgi Vabariigiga loodud ühinemispartnerluse põhimõtted, prioriteedid ja tingimused7

(„ühinemispartnerlus”), ning nõukogu varasemaid 2001., 2003. ja 2006. aasta otsuseid 
ühinemispartnerluse kohta,

– võttes arvesse nõukogu 14. detsembri 2010. aasta ja 5. detsembri 2011. aasta järeldusi,

– võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et ühinemisläbirääkimisi Türgiga alustati 3. oktoobril 2005. aastal pärast seda, 
kui nõukogu oli läbirääkimiste raamistiku heaks kiitnud, ning arvestades, et need 
läbirääkimised on rangel tingimuslikkusel ja reformimise lubadustel põhineva pikaajalise 
ja prognoosimatu tulemusega protsessi lähtepunktiks;

B. arvestades, et Türgi on kohustunud teostama reforme, arendama heanaaberlikke suhteid 
ning viima end järk-järgult vastavusse ELi nõuetega, ning arvestades, et neid pingutusi 
tuleks käsitada Türgi võimalusena ennast moderniseerida ning demokraatlikke 
institutsioone tugevdada ja parandada;

                                               
1 ELT C 306 E, 15.12.2006, lk 284.
2 ELT C 263 E, 16.10.2008, lk 452.
3 ELT C 297E, 19.11.2009, lk 57.
4 ELT C 87 E, 1.4.2010, lk 139.
5 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0025.
6 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0090.
7 ELT L 51, 26.2.2008, lk 4.
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C. arvestades, et kooskõlas Euroopa Ülemkogu 2006. aasta detsembri kohtumise järeldustega 
on täielik vastavus kõigile Kopenhaageni kriteeriumidele ja ELi integreerimisvõime 
endiselt ELiga kui ühistel väärtustel, siiral koostööl ja kõikide liikmesriikide vastastikusel 
solidaarsusel põhineva ühendusega liitumise alus;

D. arvestades, et oma 2011. aasta eduaruandes järeldas komisjon, et Türgi on Euroopa Liidu 
julgeoleku ja jõukuse seisukohast määrava tähtsusega riik, et Türgi panus ELis paljudes 
tähtsates valdkondades on täielikult toimiv vaid positiivse tegevuskava ning usaldusväärse 
ja aktiivse ühinemisperspektiivi abil ning olulisena püsib asjaolu, et Türgi jätkaks 
reformidega poliitiliste ühinemiskriteeriumide osas, kuid vaja on veelgi rohkem pingutada 
põhiõiguste tagamiseks; 

E. arvestades, et Türgi ei ole siiani, juba kuuendat aastat järjest, rakendanud EÜ-Türgi 
assotsieerimislepingu ja selle lisaprotokolli sätteid,

F. arvestades, et Türgi peab oma huvides ja stabiilsuse tugevdamiseks ning heanaaberlike 
suhete ja positiivse poliitilise ja majandusliku partnerluse edendamiseks rohkem 
pingutama, et lahendada kahepoolsed küsimused, sealhulgas piirivaidlused, oma 
lähinaabritega; 

G. arvestades, et Türgi majanduse kogumaht on viimase kümne aasta jooksul kolm korda 
suurenenud ning möödunud aastal kasvas see peaaegu 10% ning teda peetakse üheks 
maailma seitsme kõige kiiremini areneva majanduse hulka kuuluvaks maaks; arvestades, 
et Euroopa Liidu ja Türgi kui liidu suuruselt seitsmenda kaubanduspartneri vaheline 
kaubavahetus oli 2010. aastal 103 miljardit eurot ja liit oli Türgi suurim kaubanduspartner, 
kus 80% välismaistest otseinvesteeringutest Türgisse tegi Euroopa Liit; arvestades, et ELi 
ettevõtjad on Türgis loonud üle 13 000 ettevõtte; 

H. arvestades, et Türgiga peetav dialoog ja koostöö stabiilsuse ja demokraatia valdkonnas 
Lähis-Idas laiemalt on strateegiline; arvestades, et Türgi, mille aluseks on tugev ilmalik 
riik, võib demokratiseeruvatele araabia riikidele olla väärtuslik eeskuju demokraatliku 
ülemineku ja sotsiaal-majanduslike reformide teostamisel; arvestades, et ELi ja Türgi 
vaheline struktureeritud dialoog mõlema poole välis- ja naabruspoliitika koordineerimise 
teemal võiks anda ainulaadse sünergia; 

I. arvestades, et Türgi on Kaukaasia ja Kaspia mere nafta- ja gaasivarude ELi energiakoridor 
ja et Türgi asub Iraagi strateegilises läheduses ja tema toornafta turg on arenguteel; 
arvestades, et Nabucco torujuhe jääb üheks ELi kõige tähtsamaks energiajulgeoleku 
prioriteediks; arvestades, et Türgi ja Aserbaidžaan sõlmisid 25. oktoobril 2011 lepingu 
Aserbaidžaani gaasi transiidiks läbi Türgi, mis avab Lõunapoolse gaasikoridori, 
kindlustab gaasitarned Nabucco torujuhtmele ja tugevdab tulevase ITGI (Türgi-Kreeka-
Itaalia ühendusjuhe) gaasitransiidikoridori strateegilist rolli Euroopa Liidu 
energiajulgeolekus; 

Vastastikune sõltuvus ja vastastikused kohustused

1. rõhutab Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning Türgi vastastikust sõltuvust; tunnistab 
Türgi majanduslikku ja kasvupotentsiaali ning selle rolli energiajulgeolekus; rõhutab, et 
sellist vastastikust sõltuvust täiendab liidu ja Türgi välis- ja julgeolekupoliitika ning 
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naabruspoliitika vahelise potentsiaalse sünergia väärtus, mis toob kasu mõlemale poolele 
ja suurendab nende mõjujõudu; on siiski veendunud, et selline vastastikune sõltuvus võib 
anda positiivseid tulemusi ainult juhul, kui selle lähtekohaks on vastastikused kohustused, 
strateegiline dialoog, reformiprotsessid ja reformide rakendamine, Türgi head suhted 
naabruses asuvate ELi liikmesriikidega ja tugev koostöö;

2. toetab komisjoni tööd ELi ja Türgi suhete uuendatud tegevuskava väljatöötamisel; on 
seisukohal, et peatükkide avamise tingimuste loomiseks tuleb teha täiendavaid 
jõupingutusi; rõhutab, et Türgi suhted naabruses asuvate liikmesriikidega on määrava 
tähtsusega läbirääkimistele ja dialoogile uue kuju andmisel; 

Kopenhaageni kriteeriumide täitmine

3. avaldab Türgile kiitust valimisprotsessi korraldamise eest juunis 2011 toimunud 
üldvalimistel, kus oli kõrge valimisprotsent ja mida rahvusvahelised vaatlejad kiitsid kui 
demokraatlikke, pluralistlikke ja aktiivse kodanikuühiskonna kujundatud valimisi; rõhutab 
valimisseaduse reformi tähtsust, et välja jätta parlamenti pääsemise 10% miinimumkünnis, 
mis on kõige kõrgem künnis Euroopa Nõukogu liikmete hulgas ja mis ei esinda Türgi 
ühiskonna pluralismi;

4. suhtub positiivselt Türgi Vabariigi uue valitsuse otsusesse luua ELi asjade ministeerium, 
mis näitab teadlikkust uute jõupingutuste, kohustuste ja dialoogi absoluutsest tähtsusest;

5. tuletab meelde Türgi Suure Rahvuskogu kui Türgi demokraatliku süsteemi keskpunkti 
fundamentaalset rolli ning rõhutab seetõttu Türgi Suure Rahvuskogu rolli kõikidele 
poliitilistele parteidele kontrollimisel ja tasakaalul põhineva platvormi loomisel, et nad 
saaksid anda oma osa demokraatlikku dialoogi ja kaasava reformiprotsessi edendamisse; 

6. tuletab meelde, et tuleb jätkata tööd 2010. aasta põhiseaduse reformi paketi 
rakendamiseks; avaldab täielikku toetust Türgi uue tsiviilseadustiku koostamise 
protsessile, mis annab võimaluse läbi viia tegelik põhiseaduslik reform, mis edendab 
Türgi ühiskonnas demokraatiat, õigusriigi põhimõtteid, põhiõigusi ja –vabadusi, 
pluralismi, kaasavust ja ühtsust; on rahul otsusega, milles käsitletakse kõikide poliitiliste 
jõudude võrdset esindatust põhiseaduslikus lepituskomitees, ja lubadusega rajada 
põhiseaduse koostamine kodanikuühiskonna tiheda koostööprotsessi raames võimalikult 
laiale konsulteerimisele kõikide ühiskonna osadega; 

7. tunneb heameelt selle üle, et jätkuvalt püütakse paremaks muuta tsiviilkontrolli sõjaväe 
üle, ja eriti Türgi riigikontrolliseaduse vastuvõtmise üle detsembris 2010, et tagada 
tsiviilkontroll sõjaväe kulutuste üle;

8. rõhutab, et kohtusüsteemi reform peab olema Türgi kaasajastamisega seotud tegevuses 
esikohal ja et sellise reformi tulemuseks peab olema kaasaegne, tõhus, täielikult sõltumatu 
ja erapooletu kohtusüsteem; tunnustab sellega seoses kohtunike ja prokuröride kõrget 
nõukogu ja konstitutsioonikohut käsitlevate õigusaktide vastuvõtmist, konsulteerides 
põhjalikult Veneetsia komisjoniga; rõhutab, et tuleb veel rohkem pingutada, et oleks 
tagatud võimalus kohtulikult läbi vaadata kõik kõrge nõukogu esimese instantsi otsused 
edutamiste, teise kohta üleviimiste ja distsiplinaarkaristuste kohta; tunneb heameelt 
justiitsministeeriumi otsuse üle luua inimõiguste peadirektoraat; 
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9. kordab muret selle pärast, et kohtulikud menetlusnormid ei ole veel piisavalt paremaks 
muutunud, et tagada õigus õiglasele ja õigeaegsele kohtulikule arutamisele, sealhulgas 
õigus tutvuda inkrimineerivate tõenditega menetluse varajases etapis ja piisavad tagatised 
kõikidele kahtlustatavatele; on väga mures kohtueelse kinnipidamise kestuse üle, millest 
on saamas tegelikult karistamine ilma kohtupidamiseta; soovitab tungivalt Türgi Suurel 
Rahvuskogul reformida kohtueelse kinnipidamisega seotud õigusakte ja viia Türgis 
maksimaalne kohtueelse kinnipidamise kestus vastavusse Euroopa Liidu keskmise 
kohtueelse kinnipidamise kestusega; 

10. rõhutab, et väidetavate riigipöördekatsete, nagu „Ergenekoni” ja „Sledgehammeri” 
juhtumid, uurimised peavad näitama Türgi demokraatlike institutsioonide ja 
kohtusüsteemi nõuetekohast, sõltumatut, erapooletut ja läbipaistvat toimimist ning nende 
kindlat ja tingimusteta pühendumust põhiõiguste austamisele;

11. kordab, et on mures kriminaalmenetluse algatamise tava pärast ajakirjanike suhtes, kes 
edastavad tõendeid inimõiguste rikkumiste kohta või tõstatavad muid avaliku huvi 
küsimusi osana aruteludest pluralistliku ühiskonna üle; peab arvamusavalduste 
kriminaliseerimist üheks põhitakistuseks inimõiguste kaitsmisel Türgis ja mõistab hukka 
sõna-, ühinemis- ja kogunemisvabaduse ebaproportsionaalsed piirangud; 

12. nõuab tungivalt, et Türgi ametivõimud täidaksid kõrvalekaldumatult oma rahvusvahelisi 
kohustusi inimõiguste vallas ning muudaksid oma asjakohaseid õigusakte ja koolitaksid 
politseijõude ja kohtunikke; tunneb selles suhtes heameelt otsuse üle korraldada 
kohtunikele ja prokuröridele täienduskoolitus sõna- ja meediavabaduse teemal ning 
Euroopa Inimõiguste Kohtu fundamentaalse rolli teemal; 

13. tuletab meelde, et sõnavabadus ja meediapluralism on Euroopa väärtuste tuum ja et 
tõeliselt demokraatlik, vaba ja pluralistlik ühiskond vajab tegelikku sõnavabadust; 
rõhutab, et on tungiv vajadus reformida meediale ebaproportsionaalselt suurte trahvide 
määramist võimaldavaid õigusakte – mille tagajärjeks on mõnel juhul väljaande 
sulgemine või ajakirjanike või nende toimetajate enesetsensuur –, ja seadust 5651/2007 
interneti kohta, mis piirab sõnavabadust ja kodanike õigust teavet saada ning võimaldab 
veebisaitide keelamist ebaproportsionaalses ulatuses ja pikaks ajaks;

14. avaldab toetust komisjoni uuele lähenemisviisile probleemide lahendamisel, mis on seotud 
kohtusüsteemi ja põhiõigustega ning justiits- ja siseasjadega, läbirääkimisprotsessi 
varajases etapis selliselt, et avatakse asjaomased peatükid selgete ja üksikasjalike 
tegevuskavade alusel, ja suletakse sellised peatükid kõige viimasena täielikult 
usaldusväärsete tulemuste alusel; on veendunud, et arvestades Türgi kohtusüsteemi 
jätkuva reformi erakordset tähtsust ja täielikku inimõiguste ja põhivabaduste, eelkõige 
sõna- ja meediavabaduse austamist, tuleb kasutusele võtta tõhusamad meetmed 23. 
peatüki (kohtusüsteem ja põhiõigused) läbivaatamise aruande esitamiseks; 

15. tunneb heameelt põhjaliku korruptsioonivastase strateegia ja tegevuskava arendamise üle;
rõhutab, et korruptsioonivastaste õigusaktide ja üldmeetmete valdkonnas tuleb rohkem 
edu saavutada, ja nõuab nende institutsioonide suutlikkuse ja sõltumatuse suurendamist, 
mis on kaasatud korruptsioonivastasesse võitlusse; 

16. nõuab tungivalt põhiseaduslike sätete täielikku täitmist, mis tagavad õiguse 
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meeleavalduste korraldamiseks, ja palub siseministeeriumil viia lõpule kogunemiste ja 
meeleavalduste seaduse läbivaatamine;

17. tervitab 2011. aasta augustis vastu võetud uut õigusakti, millega muudetakse 2008. aasta 
veebruari sihtasutuste seadust ja laiendatakse mittemoslemi kogukondade omandiõiguste 
taastamist; tuletab meelde tungivat vajadust jätkata üliolulist reformi mõtte-, 
südametunnistuse- ja usuvabaduse vallas, eelkõige võimaldades usukogukondadel 
registreeruda juriidiliseks isikuks, kõrvaldades kõik piirangud vaimulike koolitamiselt, 
tunnustades aleviitide pühakodasid ning täites Euroopa Inimõiguste Kohtu asjakohaseid 
otsuseid ja kajastades Veneetsia komisjoni arvamusi seadusandlikus raamistikus; 

18. tuletab meelde, et haridusel on keskne roll mitmekesise osalusühiskonna ülesehitamisel, 
mille aluseks on usukogukondade ja -vähemuste austamine; nõuab tungivalt, et Türgi 
valitsus pööraks erilist tähelepanu koolide õppematerjalidele, mis peaksid kajastama Türgi 
ühiskonna usulist mitmekesisust, kaotama eelarvamused ja soodustama kõigi 
usukogukondade täielikku aktsepteerimist, ning rõhutab vajadust erapooletute 
õppematerjalide järele;

19. julgustab Türgi valitsust kehtestama üheks reformipüüdluste prioriteediks soolise 
võrdõiguslikkuse, et võidelda naiste vaesusega, suurendada naiste sotsiaalset kaasatust ja 
osalust tööturul; kordab oma ettepanekut jätkata kvoodisüsteemi kehtestamist, et tagada 
naiste märkimisväärne esindatus ettevõtluse, avaliku sektori ja valitsemise kõigil 
tasanditel; kutsub eeskätt parteisid suurendama naiste aktiivset kaasatust ja osalust 
poliitikas;

20. kiidab heaks Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla ja perevägivalla tõkestamise ja 
sellega võitlemise konventsiooni allkirjastamise ja ratifitseerimise Türgi poolt 24. 
novembril 2011; nõuab tungivalt, et Türgi valitsus tugevdaks oma ennetusmeetmeid 
aumõrvade, perevägivalla ja sundabielude vastase võitluse kõigil tasanditel, eelkõige 
jõustades ja tugevdades perekonnakaitseseadust nr 4320 ja kontrollides hoolikalt seaduse 
rakendamist politsei ja kohtuvõimude poolt, kontrollides tõhusalt, et omavalitsused 
täidaksid täiel määral kohustust pakkuda ohus olevatele naistele ja alaealistele piisaval 
hulgal varjupaiku, ning kehtestades süsteemi naiste ja laste abistamiseks pärast nende 
varjupaigast lahkumist, et pakkuda neile nõuetekohast psühholoogilist tuge, õigusabi ja 
tervishoiuteenuseid ning aidata neid ühiskonda taasintegreerumisel; kiidab heaks pere- ja 
sotsiaalpoliitika ministeeriumi jõupingutused varjupaikade arvu suurendamiseks ja nende 
kvaliteedi parandamiseks ning avaldab tunnustust ministeeriumi otsusele lubada ka 
eraõiguslikel üksustel avada varjupaiku, pakkudes ohus olevatele naistele ja alaealistele 
lisaväljapääsu;

21. nõuab tungivalt, et valitsus hoolitseks selle eest, et võrdõiguslikkus oleks soost, rassilisest 
või etnilisest päritolust, usutunnistusest või veendumustest, puudest, vanusest või 
seksuaalsest sättumusest olenemata õigusega tagatud ja tulemuslikult jõustatud; kutsub 
Türgi valitsust üles viima Türgi õigusakte kooskõlla ELi õigustikuga ja võtma vastu 
seadust, millega luuakse diskrimineerimisvastase võitluse ja võrdõiguslikkuse amet; 
märgib vajadust võtta edasisi meetmeid homofoobia ja mis tahes diskrimineerimise, 
ahistamise või vägivalla vastu, mille põhjuseks on seksuaalne sättumus; kordab oma 
üleskutset Türgi valitsusele anda Türgi relvajõududele korraldus lõpetada 
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homoseksuaalsuse klassifitseerimine nn psühhoseksuaalse haigusena;

22. kutsub Türgit üles ilmutama vastupidavust ja hoogustama jõupingutusi kurdi probleemile 
poliitilise lahenduse leidmiseks ning palub kõigil poliitilistel jõududel töötada käsikäes 
tugevdatud poliitilise dialoogi saavutamise nimel ja kurdi päritolu kodanike jätkuva 
poliitilise, kultuurilise ja sotsiaalmajandusliku kaasamise ja osalemise huvides; kutsub 
Türgi valitsust üles rohkem pingutama riigi kaguosa sotsiaalmajandusliku arengu 
toetamise nimel; on seisukohal, et põhiseaduslik reform loob väga vajaliku raamistiku 
demokraatliku avanemise soodustamiseks; tuletab meelde, et poliitilise lahenduse aluseks 
saab olla üksnes avatud ja tõeliselt demokraatlik kurdi probleemi arutelu, ning väljendab 
muret arvukate kohtuasjade pärast, mis on algatatud kurdi küsimust käsitlevate kirjanike 
ja ajakirjanike vastu ja selle pärast, et seoses nn KCK (Koma Civakên Kurdistan -
Kurdistani kogukondade liit) kohtuprotsessiga on kinni peetud mitmed kurdi poliitikud, 
kohalikel valimistel valitud linnapead ja linnavolikogude liikmed ning inimõiguste 
kaitsjad; 

23. rõhutab, et töö- ja ametiühinguõigusi käsitlev õiguslik raamistik tuleb viia kooskõlla ELi 
ja ILO standarditega, sest takistuste kõrvaldamine töö- ja ametiühinguõiguste täielikult 
täitmiselt tagab selle, et praeguse tuntava majanduseduga kaasneb majanduskasvu loodava 
jõukuse laiem jaotumine Türgi ühiskonnas, mis omakorda suurendab kasvupotentsiaali;

24. kutsub Türgi valitsust üles toetama tarbijaorganisatsioonide aktiivset ja täielikku 
kaasamist tarbijakaitset käsitlevasse seadusloomesse ja poliitilistesse konsultatsioonidesse, 
ja võtma kõik vajalikud meetmed tarbijakaitseliikumise toetamiseks ja tugevdamiseks; 
julgustab tarbijaorganisatsioone oma jõude ühendama, et olla paremini esindatud;

Heanaaberlike suhete arendamine

25. toetab kindlalt ÜRO peasekretäri egiidi all toimuvaid läbirääkimisi Küprose 
taasühendamise üle; rõhutab, et Küprose küsimusele õiglase ja elujõulise lahenduse 
leidmisega ei tohi viivitada, ning kutsub Türgit ja kõiki asjaomaseid osalisi kõikehõlmava 
kokkuleppe nimel intensiivselt töötama ja head tahet ilmutama; kutsub Türgi valitsust 
alustama oma vägede väljaviimist Küproselt ja andma Famagusta üle ÜRO-le kooskõlas 
ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga nr 550(1984); kutsub samas Küprose Vabariiki 
üles avama ELi tollijärelevalve all Famagusta sadama, et toetada taasühendamise 
teemaliste läbirääkimiste edukaks lõpetamiseks vajalikku positiivset õhkkonda ja 
võimaldada Küprose türklastel kaubelda vahetult ja kõigile vastuvõetaval ja seaduslikul 
teel;

26. ergutab Türgit intensiivistama oma toetust komisjonile, kes tegeleb Küprosel kadunud 
isikutega;

27. avaldab kahetsust Türgi väite üle, mille kohaselt Türgi külmutab suhted Euroopa Liidu 
eesistujariigiga 2012. aasta II poolel, kui selleks ajaks ei ole Küprose küsimus lahendatud; 
tuletab meelde, et Euroopa Liidu aluspõhimõteteks on kõigi liikmesriikide siiras koostöö 
ja vastastikune solidaarsus ning et kandidaatriigina kohustub Türgi hoidma rahumeelseid 
suhteid Euroopa Liidu ja kõigi selle liikmesriikidega; tuletab lisaks meelde, et Euroopa 
Liidu Nõukogu eesistumine on sätestatud Euroopa Liidu lepingus;
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28. kutsub Türgit üles tühistama vetot ELi ja NATO koostöölt, millesse kaasatakse Küpros, ja 
võimaldama seeläbi ELi ja NATO vahelist poliitilist dialoogi, ning kutsub seejärel üles 
Küprose Vabariiki tühistama vetot Türgi osalemiselt Euroopa Kaitseagentuuri töös;

29. võtab teadmiseks Türgi ja Kreeka kestvad intensiivistatud pingutused, et parandada oma 
kahepoolseid suhteid; peab siiski kahetsusväärseks, et Türgi Suure Rahvuskogu 
kuulutatud casus belli ähvardust Kreeka vastu ei ole siiani tühistatud, ning on veendunud, 
et kahe riigi vaheliste suhete paranemine toob kaasa selle ähvarduse tühistamise;

30. rõhutab, et Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni mereõiguse konventsioon, millele on alla 
kirjutanud EL, 27 liikmesriiki ja kõik teised kandidaatriigid, on ELi õigustiku osa; kutsub 
seetõttu Türgi valitsust üles konventsiooni täies mahus ja edasiste viivitusteta 
allkirjastama ja ratifitseerima; tuletab meelde, et vastavalt ÜRO mereõiguse 
konventsioonile on Küprose Vabariigi majandusvöönd täielikult õiguspärane;

31. nõuab tungivalt, et Türgi ja Armeenia normaliseeriksid oma suhted, ratifitseerides 
eeltingimusi seadmata protokollid ja avades ühispiiri;

ELi-Türgi koostöö süvendamine

32. mõistab hukka Türgi keeldumise täita oma kohustust rakendada täielikult ja 
mittediskrimineerivalt Euroopa Ühenduse ja Türgi vahelise assotsieerimislepingu 
lisaprotokolli kõigi liikmesriikide suhtes; tuletab meelde, et see keeldumine mõjutab 
jätkuvalt ja märkimisväärselt läbirääkimiste kulgu, ning kutsub Türgi valitsust üles 
protokolli täielikult ja viivitamata rakendama; 

33. mõistab veel kord kindlalt ja karmilt hukka terroriorganisatsioonide ELi nimekirja kantud 
Kurdistani Töölispartei (PKK) jätkuvad terroristlikud vägivallateod ning väljendab oma 
täielikku solidaarsust Türgiga; kutsub ELi liikmesriike üles tihendama Türgiga tehtavat 
koostööd terrorismivastase võitluse alal ja terrorismi rahastamise allikaks oleva 
organiseeritud kuritegevuse vastase võitluse alal, tehes samas tihedat koostööd ELi 
terrorismivastase võitluse koordinaatori ja Europoliga ning austades inimõigusi, 
põhivabadusi ja rahvusvahelist õigust; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles hõlbustama 
asjakohase informatiivse dialoogi pidamist ja teabevahetust Türgiga Türgi esitatavate 
väljaandmistaotluste kohta, mida ei saa õiguslikel või menetluslikel põhjustel rahuldada; 

34. märgib, et Türgi on ainus kandidaatriik, kus ei tegelda viisanõude kaotamisega; rõhutab, et 
on oluline lihtsustada ettevõtjate, teadlaste, üliõpilaste ja kodanikuühiskonna esindajate 
pääsu Euroopa Liitu; toetab komisjoni ja liikmesriikide jõupingutusi viisaeeskirja 
rakendamiseks, viisanõuete ühtlustamiseks ja lihtsustamiseks ning uute 
viisalihtsustuskeskuste avamiseks Türgis; nõuab tungivalt, et Türgi allkirjastaks ja 
rakendaks edasiste viivitusteta ELi-Türgi tagasivõtulepingu ning tagaks, et kuni selle 
lepingu jõustumiseni rakendataks täiel määral kehtivaid kahepoolseid lepinguid; rõhutab, 
et oluline on tõhustada ELi ja Türgi koostööd rände juhtimisel ja piiride kontrollimisel, 
muu hulgas arvestades Türgi kaudu ELi territooriumile sisenevate ebaseaduslike 
sisserändajate suurt osakaalu; on seisukohal, et kui tagasivõtuleping jõustub, peaks 
nõukogu volitama komisjoni algatama viisadialoogi ja koostama tegevuskava; 

35. tuletab meelde, et Türgil on Kaukaasia ja Kaspia mere nafta- ja gaasivarude transiidil ELi 
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energiakoridoris keskne osa, et Türgi asub Iraagi strateegilises läheduses ja tema toornafta 
turg on arenguteel; rõhutab Nabucco torujuhtme ja teiste gaasijuhtmete, sealhulgas 
tulevase ITGI (Türgi-Kreeka-Itaalia ühendusjuhe) gaasitransiidikoridori strateegilist rolli 
Euroopa Liidu energiajulgeolekus; on arvamusel, et võttes arvesse Türgi strateegilist rolli 
ja potentsiaali muu hulgas ELi investeeringute ja ELiga tehtava edasise koostöö osas 
tuleks hakata kaaluma vajadust alustada läbirääkimisi energeetikapeatüki (15. peatükk) 
üle;

36. rõhutab, et Türgi etendab nii poliitiliselt kui geograafiliselt strateegilist osa Euroopa Liidu 
välis- ja naabruspoliitika jaoks; tuletab meelde, et Türgi on oluline piirkondlik toimija 
Lähis-Idas, Lääne-Balkani riikide, Afganistani ja Pakistani, Lõuna-Kaukaasia riikide ja 
Aafrika Sarve riikide jaoks ning araabia riikide demokratiseerimise eeskuju; toetab Türgi 
kindlat seisukohta ja pühendumust Süüria demokraatlike jõudude suhtes ning tuletab 
meelde Türgi olulist osa Süüria põgenike kaitsel; kutsub ELi ja Türgit üles tõhustama 
käimasolevat poliitilist dialoogi ühistes huvides olevate välispoliitiliste valikute ja 
eesmärkide teemal; julgustab Türgit töötama välja oma välispoliitika Euroopa Liiduga 
peetava dialoogi ja tehtava koostöö raamistikus ning viima oma välispoliitika järkjärgult 
kooskõlla ELi omaga, et tekitada väärtuslikku sünergiat ja suurendada positiivse mõju 
võimalusi;

37. tuletab meelde Türgi soovi innustada lõunanaabruses üleminekut demokraatiale ja
sotsiaal-majanduslike reformide läbiviimist ning olla selles abiks; märgib, et Türgi 
institutsioonide ja vabaühenduste osalemine naabruspoliitika vahendites looks unikaalse 
sünergia, eelkõige sellistes valdkondades nagu institutsioonide ja kodanikuühiskonna 
väljaarendamine; leiab, et praktilist koostööd peaks täiendama struktureeritud dialoog ELi 
ja Türgi vahel, et kooskõlastada mõlema naabruspoliitikat;

38. tervitab ÜRO piinamisvastase konventsiooni fakultatiivse protokolli ratifitseerimist Türgi 
poolt;

39. kutsub taas Türgi valitsust üles allkirjastama Rahvusvahelise Kriminaalkohtu statuuti ja 
esitama selle ratifitseerimiseks, mis suurendaks veelgi Türgi panust globaalsesse 
mitmepoolsesse süsteemi ja osalust selles;

40. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, 
Euroopa Nõukogu peasekretärile, Euroopa Inimõiguste Kohtu presidendile, liikmesriikide 
valitsustele ja parlamentidele ning Türgi Vabariigi valitsusele ja parlamendile.


