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Euroopan parlamentin päätöslauselma Turkkia koskevasta vuoden 2011 
edistymiskertomuksesta

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission antaman Turkin edistymiskertomuksen 2011 
(SEC(2011)1201),

– ottaa huomion komission tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
"Laajentumisstrategia sekä vuosien 2011 ja 2012 tärkeimmät haasteet" 
(KOM(2011)0666),

– ottaa huomioon 27. syyskuuta 2006 Turkin liittymisvalmistelujen edistymisestä1, 
24. lokakuuta 2007 EU:n ja Turkin välisistä suhteista2, 21. toukokuuta 2008 Turkkia 
koskevasta vuoden 2007 edistymiskertomuksesta3, 12. maaliskuuta 2009 Turkkia 
koskevasta vuoden 2008 edistymiskertomuksesta4, 10. helmikuuta 2010 Turkkia 
koskevasta vuoden 2009 edistymiskertomuksesta5 ja 17. helmikuuta 2011 Turkkia 
koskevasta vuoden 2011 edistymiskertomuksesta6 antamansa aiemmat päätöslauselmat,

– ottaa huomioon 3. lokakuuta 2005 hyväksytyn Turkin neuvottelukehyksen,

– ottaa huomioon neuvoston 18. helmikuuta 2008 tekemän päätöksen 2008/157/EY Turkin 
tasavallan liittymiskumppanuuden periaatteista, ensisijaisista tavoitteista ja ehdoista 
(liittymiskumppanuus)7 sekä neuvoston aiemmat, vuosina 2001, 2003 ja 2006 tekemät 
liittymiskumppanuutta koskevat päätökset,

– ottaa huomioon 14. joulukuuta 2010 ja 5. joulukuuta 2011 annetut neuvoston päätelmät,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että liittymisneuvottelut Turkin kanssa aloitettiin 3. lokakuuta 2005 
neuvoston hyväksyttyä neuvottelukehyksen ja että liittymisneuvottelujen aloittaminen 
käynnisti pitkäjänteisen prosessin, jonka tulos on avoin ja joka perustuu tinkimättömään 
ehtojen täyttämiseen ja uudistustahtoon;

B. ottaa huomioon, että Turkki on sitoutunut uudistuksiin, hyviin naapuruussuhteisiin ja 
asteittaiseen mukautumiseen EU:n lainsäädäntöön ja että nämä toimet pitäisi nähdä Turkin 
mahdollisuutena nykyaikaistua sekä vahvistaa ja kehittää demokraattisia instituutioitaan;

                                               
1 EUVL C 306 E, 15.12.2006, s. 284.
2 EUVL C 263 E, 16.10.2008, s. 452.
3 EUVL C 271 E, 19.11.2009, s. 57.
4 EUVL C 87 E, 1.4.2010, s. 139
5 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0025.
6 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0090.
7 EUVL L 51, 26.2.2008, s. 4.
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C. ottaa huomioon, että Kööpenhaminan kriteerien täyttyminen kokonaisuudessaan ja EU:n 
integraatiokyvyn ylläpitäminen joulukuun 2006 Eurooppa-neuvoston päätelmien 
mukaisesti ovat edelleen Euroopan unioniin liittymisen perusta ja että EU on yhteisiin 
arvoihin ja kaikkien sen jäsenvaltioiden vilpittömään yhteistyöhön ja keskinäiseen 
solidaarisuuteen perustuva yhteisö;

D. ottaa huomioon, että komission antaman edistymiskertomuksen 2011 mukaan Turkki on 
avainasemassa Euroopan unionin turvallisuuden ja hyvinvoinnin kannalta ja että 
komission mielestä Turkin panos Euroopan unionissa useilla tärkeillä aloilla toteutuu 
täysin neuvotteluprosessia koskevan myönteisen strategian ja uskottavan lähestymistavan 
avulla; toteaa komission pitävän olennaisen tärkeänä, että Turkki jatkaa poliittisia 
kriteereitä koskevia uudistuksiaan ja että se pyrkii ponnekkaammin varmistamaan 
perusoikeuksien toteutumisen; 

E. ottaa huomioon, että Turkki ei ole vieläkään, kuudentena perättäisenä vuotena, pannut 
täytäntöön EY–Turkki-assosiaatiosopimuksen ja sen lisäpöytäkirjan määräyksiä;

F. katsoo, että Turkin on oman etunsa vuoksi sekä vakauden vahvistamiseksi ja hyvien 
naapuruussuhteiden ja myönteisen poliittisen ja taloudellisen kumppanuuden 
edistämiseksi pyrittävä aktiivisemmin ratkaisemaan vielä ratkaisematta olevat 
kahdenväliset kysymykset, mukaan lukien rajakiistat, lähinaapuriensa kanssa; 

G. ottaa huomioon, että Turkin talouskasvu on kolminkertaistunut viimeisten kymmenen 
vuoden aikana, että talous on kasvanut lähes 10 prosenttia viime vuonna ja että Turkin 
katsotaan kuuluvan maailman seitsemän voimakkaimman talouskasvun maahan; toteaa, 
että Euroopan unionin ja Turkin välisen kaupan kokonaisarvo oli 103 miljardia euroa 
vuonna 2010 ja että Turkki oli siten unionin seitsemänneksi suurin kauppakumppani; 
toteaa, että EU oli Turkin suurin kauppakumppani ja että 80 prosenttia Turkkiin 
kohdistuvista suorista ulkomaisista investoinneista on lähtöisin Euroopan unionista; ottaa 
huomioon, että EU:n yritykset ovat käynnistäneet yli 13 000 liiketoiminnan alaa Turkissa; 

H. pitää laajemman Lähi-idän vakautta ja demokratiaa koskevaa vuoropuhelua ja yhteistyötä 
Turkin kanssa strategisesti tärkeänä; katsoo, että vakaalle sekulaariselle pohjalle 
rakennettu Turkki voisi olla tärkeä esikuva arabivaltioiden demokratiakehitykselle niiden 
siirtyessä demokratiaan ja niiden toteuttaessa sosiaalis-taloudellisia uudistuksia; katsoo, 
että EU:n ja Turkin välinen ulko- ja naapuruuspolitiikan koordinointia koskeva 
rakenteellinen vuoropuhelu voisi tuottaa ainutlaatuista synergiaa; 

I. toteaa, että Turkki on Kaukasian ja Kaspian öljy- ja kaasuvaroja koskeva EU:n 
energiakäytävä sekä strategisesti lähellä Irakia ja sen kehittyviä raakaöljymarkkinoita; 
ottaa huomioon, että Nabucco-maakaasuputkihanke kuuluu edelleen EU:n tärkeimpiin 
energiavarmuuteen liittyviin painopistealueisiin; panee merkille, että Turkki ja 
Azerbaidžan sopivat 25. lokakuuta 2011 Azerbaidžanin kaasun kuljetuksesta Turkin 
alueella, mikä avaa eteläisen kaasukäytävän sekä lisäämään kaasutoimituksia Nabucco-
kaasuputkeen ja tulevaan eteläiseen kaasunsiirtokäytävään ITGI:iin (Turkin, Kreikan ja 
Italian välinen yhdysputki); 
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Keskinäinen riippuvuus ja molemminpuoliset sitoumukset

1. painottaa, että Euroopan unioni, sen jäsenvaltiot ja Turkki ovat toisistaan riippuvaisia; 
myöntää, että Turkilla on talous- ja kasvupotentiaalia ja että sillä on huomattava merkitys 
energiavarmuuden kannalta; korostaa, että tällaista keskinäistä riippuvuutta täydentää 
unionin ja Turkin ulko-, turvallisuus- ja naapuruuspolitiikan mahdollinen synergia, joka 
hyödyttää molempia osapuolia ja kasvattaa kummankin vaikutusvaltaa; katsoo kuitenkin, 
että tällainen keskinäinen riippuvuus voi tuottaa myönteisiä tuloksia ainoastaan, jos sen 
lähtökohtana on molemminpuolinen sitoumus, strateginen vuoropuhelu, joka perustuu 
uudistusprosessiin ja uudistusten täytäntöönpanoon, Turkin ja sitä ympäröivien EU:n 
jäsenvaltioiden välisiin hyviin suhteisiin sekä vakaaseen yhteistyöhön;

2. tukee komissiota EU:n ja Turkin suhteita koskevan strategian päivittämisessä; katsoo, että 
on panostettava voimakkaammin neuvottelulukujen avaamiselle suotuisten olosuhteiden 
luomiseen; on vahvasti sitä mieltä, että Turkin ja sitä ympäröivien EU:n jäsenvaltioiden 
suhteet ovat neuvottelujen ja vuoropuhelun uudelleen aloittamisen kannalta 
avainasemassa; 

Kööpenhaminan kriteerien täyttäminen

3. on tyytyväinen Turkin vaaliprosessiin, joka liittyi kesäkuussa 2011 järjestettyihin yleisiin 
vaaleihin, joissa oli korkea äänestysprosentti ja joita kansainväliset tarkkailijat kiittelivät 
demokraattisiksi, moniarvoisiksi ja elinvoimaiselle kansalaisyhteiskunnalle 
tunnusomaisiksi; pitää tärkeänä vaalilain uudistamista ja parlamentaarista edustusta 
koskevan10 prosentin äänikynnyksen poistamista, koska se on korkein kynnysarvo 
Euroopan neuvoston jäsenvaltioiden joukossa eikä heijasta Turkin yhteiskunnan 
moniarvoisuutta;

4. on tyytyväinen Turkin tasavallan uuden hallituksen päätökseen perustaa EU-asioiden 
ministeriö, koska se osoittaa tietoisuutta siitä, että uudet toimet, sitoutuminen ja 
vuoropuhelu ovat äärimmäisen tärkeitä;

5. muistuttaa Turkin kansalliskokouksen tärkeästä roolista Turkin demokraattisen 
järjestelmän keskuksena ja korostaa, että Turkin kansalliskokouksella on siksi tärkeä rooli 
kaikkien poliittisten puolueiden, valvontaan perustuvana foorumina, ja painottaa 
kansalliskokouksen panosta demokraattiseen vuoropuheluun ja kaikenkattavan 
uudistusprosessin edistämiseen;

6. muistuttaa, että on tarpeen jatkaa vuoden 2010 perustuslakiuudistuspaketin 
täytäntöönpanoa koskevaa työtä; ilmaisee täyden tukensa Turkin uuden perustuslain 
laadintaprosessille; koska se tarjoaa mahdollisuuden todelliseen perustuslain 
uudistukseen, jolla edistetään demokratian, oikeusvaltioperiaatteen, perusoikeuksien ja 
-vapauksien, moniarvoisuuden, osallisuuden ja yhtenäisyyden toteutumista Turkin 
yhteiskunnassa; panee tyytyväisenä merkille päätöksen kaikkien poliittisten voimien 
tasapuolisesta edustuksesta perustuslaillisessa sovittelukomiteassa ja vaatimuksen 
perustaa perustuslainlaadintaprosessi kaikkien yhteiskuntasektoreiden mahdollisimman 
laajaan kuulemiseen tiiviisti kansalaisyhteiskuntaan nojautuvassa prosessissa; 



RE\887615FI.doc 5/10 PE473.875v02-00

FI

7. on tyytyväinen jatkuviin pyrkimyksiin parantaa siviilihenkilöiden suorittamaa armeijan 
valvontaa erityisesti tilintarkastusoikeutta koskevan lain antamiseen joulukuussa 2010, 
jonka nojalla siviilihenkilöt voivat valvoa armeijan varainkäyttöä;

8. painottaa, että oikeusjärjestelmän uudistuksen on oltava Turkin uudistuspyrkimysten 
kärjessä ja että kyseisen uudistuksen on johdettava nykyaikaiseen, tehokkaaseen, täysin 
riippumattomaan ja puolueettomaan oikeusjärjestelmään; on siksi tyytyväinen 
tuomareiden ja syyttäjien korkeaa neuvostoa (korkea neuvosto) ja 
perustuslakituomioistuinta koskevan lain antamiseen tiiviissä yhteistyössä Venetsian 
komission kanssa; painottaa, että on tarpeen toteuttaa lisätoimia, jotta voidaan varmistaa 
mahdollisuus tarkistaa oikeudellisesti kaikki korkean neuvoston tekemät ensimmäisen 
asteen päätökset ylennyksistä, siirroista toiseen paikkaan ja kuritoimenpiteistä; on 
tyytyväinen oikeusministeriön päätökseen perustaa ihmisoikeuksien pääosasto; 

9. on edelleen huolestunut siitä, että oikeudenkäyntimenettelyjä koskevia sääntöjä ei ole 
parannettu riittävästi sen varmistamiseksi, että oikeus oikeudenmukaiseen ja 
kohtuullisessa ajassa tapahtuvaan oikeudenkäyntiin toteutuu, mukaan lukien oikeus saada 
tutustua raskauttaviin todisteisiin oikeudenkäynnin varhaisvaiheessa ja riittävien takeiden 
turvaaminen kaikille epäillyille; on erittäin huolestunut oikeudenkäyntiä edeltävän 
tutkintavankeuden kestosta, joka on johtanut siihen, että tutkintavankeudesta on tullut itse 
asiassa rangaistus ilman oikeudenkäyntiä; kehottaa Turkin kansalliskokousta uudistamaan 
tutkintavankeutta koskevan lainsäädännön ja määräämään tutkintavankeuden 
enimmäiskeston Turkissa Euroopan unionin keskimääräisen tutkintavankeusajan 
mukaisesti; 

10. painottaa, että tutkimukset väitetyistä sotilaskaappausyrityksistä, esimerkiksi Ergenekon ja 
Sledgehammer -tapaukset, osoittavat oikeastaan, että Turkin demokraattiset instituutiot ja 
oikeuslaitos ovat vahvoja ja riippumattomia, että ne toimivat asianmukaisesti, 
riippumattomasti, puolueettomasti ja avoimesti ja ovat vakaasti ja ehdottomasti 
sitoutuneet perusoikeuksien kunnioittamiseen; 

11. on edelleen huolestunut syytteiden nostamisesta sellaisia toimittajia vastaan, jotka 
tiedottavat ihmisoikeuksien loukkauksia koskevista todisteista tai tuovat muita yleisen 
edun mukaisia kysymyksiä esiin herättääkseen niistä keskustelua moniarvoisessa 
yhteiskunnassa; pitää mielipiteiden kriminalisointia keskeisenä esteenä ihmisoikeuksien 
suojelulle Turkissa ja paheksuu sanan-, yhdistymis- ja kokoontumisvapauden suhteetonta 
rajoittamista; 

12. kehottaa Turkin viranomaisia noudattamaan tiukasti tähän asiaan liittyviä kansainvälisiä 
ihmisoikeusvelvoitteitaan muuttamalla asianomaista lainsäädäntöään sekä kouluttamalla 
poliisi- ja oikeuslaitoksensa henkilöstöä; pitää myönteisenä tähän liittyvää päätöstä tarjota 
tuomareille ja syyttäjille sananvapautta, lehdistön vapautta ja Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen perustavaa roolia koskevaa jatkokoulutusta; 

13. muistuttaa, että sananvapaus ja tiedotusvälineiden moniarvoisuus ovat Euroopan unionin 
keskeisiä arvoja ja että aidosti demokraattinen, vapaa ja moniarvoinen yhteiskunta 
edellyttää todellista sananvapautta; korostaa, että olisi tarkistettava viipymättä 
lainsäädäntöä, joka mahdollistaa kohtuuttomien sakkojen langettamisen tiedotusvälineille 
– mikä on joissakin tapauksissa johtanut niiden lakkauttamiseen tai niiden toimittajien tai 
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kustantajien itsesensuuriin; vaatii, että myös internetiä koskevaa lakia 5651/2007 on 
uudistettava, koska se rajoittaa sananvapautta ja kansalaisten oikeutta saada tietoa sekä 
mahdollistaa liian laajan ja liian kauan kestävän verkkosivustojen kieltämisen;

14. tukee komission uutta lähestymistapaa, joka koskee puuttumista oikeusjärjestelmään, 
perusoikeuksiin sekä oikeus- ja sisäasioihin liittyviin kysymyksiin neuvottelujen 
varhaisvaiheessa siten, että asianomaiset neuvotteluluvut avataan selkeiden ja 
yksityiskohtaisten toimintasuunnitelmien pohjalta ja että kyseiset neuvotteluluvut 
suljetaan viimeisimpinä täysin vakuuttavien tulosten perusteella; pitää äärimmäisen 
tärkeänä Turkin oikeusjärjestelmän uudistamisen jatkamista ja että ihmisoikeuksia ja 
perusvapauksia, erityisesti sananvapautta ja lehdistönvapautta noudatetaan täysin; katsoo 
näin ollen, että on tehostettava toimia lukua 23 – oikeuslaitos ja perusoikeudet – koskevan 
seurantakertomuksen laatimiseksi; 

15. on tyytyväinen kattavan korruptionvastaisen strategian ja toimintasuunnitelman 
kehittämisessä saavutettuun edistykseen; korostaa, että on tarpeen kehittää edelleen 
korruptionvastaista lainsäädäntöä ja korruptionvastaisia yleisiä toimia, ja kehottaa 
vahvistamaan korruption torjuntaa osallistuvia instituutioita ja niiden riippumattomuutta;

16. kehottaa panemaan täysimääräisesti täytäntöön perustuslain määräykset, joilla taataan 
oikeus mielenosoituksiin, ja pyytää sisäministeriötä saattamaan päätökseen kokouksia ja 
mielenosoituksia koskevan lain tarkistamisen;

17. panee tyytyväisenä merkille elokuussa 2011 annetun uuden lain, jolla muutetaan 
helmikuussa 2008 annettua lakia säätiöistä ja laajennetaan muiden kuin muslimiyhteisöjen 
omistusoikeuksien palauttamista koskevan lain soveltamisalaa; muistuttaa kuitenkin, että 
on viipymättä jatkettava ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapautta koskevia 
elintärkeitä uudistuksia erityisesti siten, että uskonnolliset yhteisöt voivat saada 
oikeushenkilöllisyyden, ja poistamalla kaikki pappien koulutusta koskevat rajoitukset, 
tunnustamalla aleviittien jumalanpalveluspaikat ja kunnioittamalla asianomaisia Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen tuomioita sekä ottamalla Venetsia-komission lausunnot 
huomioon lainsäädännössä; 

18. muistuttaa, että koulutus on avainasemassa sellaisen osallistavan ja monimuotoisen 
yhteiskunnan rakentamisessa, joka perustuu uskonnollisten yhteisöjen ja vähemmistöjen 
kunnioittamiseen; kehottaa Turkin hallitusta kiinnittämään erityistä huomiota koulujen 
opetusaineistoon, jonka olisi heijastettava Turkin yhteiskunnan uskonnollista 
monimuotoisuutta, poistettava ennakkoluuloja ja edistettävä kaikkien uskonnollisten 
yhteisöjen täyttä hyväksymistä, ja painottaa puolueettoman oppimateriaalin tarvetta;

19. kehottaa hallitusta asettamaan uudistuspyrkimyksissään sukupuolten tasa-arvon 
ensisijaiseen asemaan ja torjumaan naisten köyhyyttä ja parantamaan naisten sosiaalista 
osallisuutta ja työmarkkinoille osallistumista; kehottaa jälleen ottamaan käyttöön 
kiintiöjärjestelmän, jonka avulla varmistetaan naisten tarkoituksenmukainen edustus 
liiketoiminnan, julkisen sektorin ja politiikan kaikilla tasoilla; kehottaa erityisesti 
poliittisia puolueita vahvistamaan naisten aktiivista sitoutumista ja osallistumista 
politiikkaan;
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20. panee tyytyväisenä merkille, että Turkki on allekirjoittanut ja ratifioinut naisiin 
kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan estämistä ja torjumista koskevan 
24. marraskuuta 2011 tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen; kehottaa hallitusta 
tehostamaan ennaltaehkäiseviä toimia kaikilla tasoilla kunniamurhien, perheväkivallan ja 
pakkoavioliittojen torjumiseksi; katsoo, että olisi toteutettava erityisesti toimia perheen 
suojelua koskevan lain 4320 soveltamiseksi ja vahvistamiseksi; katsoo, että poliisin ja 
oikeuslaitoksen avulla olisi valvottava lain noudattamista, valvoa sitä, että kunnat 
täyttävät velvoitteensa ja perustavat riittävästi asuntoja naisille ja alaikäisille lapsille, jotka 
ovat vaarassa sekä perustavat seurantajärjestelmän turvapaikan jättäviä naisia ja alaikäisiä 
varten, jotta he voivat saada asianmukaista psykologista tukea, oikeusapua, 
terveydenhoitoa sekä apua yhteiskuntaan sopeutumisessa; on tyytyväinen perhe- ja 
sosiaalipolitiikan ministeriön pyrkimyksiin lisätä turvakotien määrää ja parantaa niiden 
laatua ja ministeriön päätökseen antaa myös yksityisille tahoille luvan perustaa 
turvakoteja, joihin vaarassa olevat naiset ja alaikäiset lapset voivat turvautua; 

21. kehottaa Turkin hallitusta huolehtimaan siitä, että kaikkien tasapuolinen kohtelu 
sukupuolesta, rodusta tai etnisestä alkuperästä, uskonnosta tai vakaumuksesta, 
vammaisuudesta, iästä tai sukupuolisesta suuntautumisesta riippumatta taataan 
lainsäädännöllä, joka todella myös pannaan täytäntöön; kehottaa Turkin hallitusta 
sovittamaan Turkin lainsäädäntöä EU:n säännöstöön ja antamaan lakeja syrjinnän 
torjumista ja tasa-arvon edistämistä koskevan toimikunnan perustamisesta; toteaa, että on 
tarpeen toteuttaa lisätoimia homofobian ja kaikenlaisen sukupuoliseen suuntautumiseen 
perustuvan syrjinnän, häirinnän ja väkivallan torjumiseksi; kehottaa toistamiseen Turkin 
hallitusta antamaan Turkin asevoimille määräyksen lopettaa homoseksuaalisuuden 
luokittamisen "psykoseksuaaliseksi" sairaudeksi;

22. kehottaa Turkkia joustavuuteen ja tehostamaan toimiaan kurdikysymystä koskevan 
poliittisen ratkaisun löytämiseksi ja pyytää kaikkia poliittisia voimia työskentelemään 
yhdessä tehokkaampaan poliittiseen vuoropuheluun pyrkimiseksi sekä kurdisyntyperää 
olevien kansalaisten poliittisen, kulttuurisen, sekä yhteiskunnallisen ja taloudellisen 
osallisuuden ja osallistumisen vahvistamiseksi; kehottaa Turkin hallitusta tehostamaan 
toimiaan yhteiskunnallisen ja taloudellisen kehityksen edistämiseksi maan 
kaakkoisosassa; katsoo, että perustuslain uudistus tarjoaa erittäin hyödyllisen kehyksen 
demokratiakehityksen edistämiselle; muistuttaa, että poliittinen ratkaisu voidaan perustaa 
ainoastaan kurdikysymystä koskevalle avoimelle ja aidosti demokraattiselle keskustelulle, 
ja on huolestunut useista kurdikysymystä käsitteleviin kirjailijoihin ja toimittajiin 
kohdistetuista syytteistä sekä useiden kurdipoliitikkojen, paikallisesti valittujen 
pormestareiden ja kunnanvaltuustojen jäsenten sekä ihmisoikeuksien puolustajien 
pidätyksistä niin kutsutun KCK-oikeudenkäynnin yhteydessä; 

23. painottaa, että on tarpeen luoda työ- ja ammattiyhdistysoikeuksia koskeva EU:n normien 
ja ILOn yleissopimusten mukainen oikeudellinen kehys, koska kaikkien työ- ja 
ammattiyhdistysoikeuksien harjoittamista koskevien esteiden poistamisella varmistetaan 
nykyisen vahvan taloudellisen edistyksen nivominen talouskasvun synnyttämän 
vaurauden laajempaan leviämiseen Turkin yhteiskunnassa ja siten suuremman 
kasvupotentiaalin edistäminen;
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24. kehottaa Turkin hallitusta edistämään kuluttajajärjestöjen aktiivista ja täysimääräistä 
osallistumista kuluttajansuojaa koskeviin lainsäädännöllisiin ja poliittisiin 
kuulemisprosesseihin ja toteuttamaan kaikki tarvittavat toimet kuluttajaliikkeen 
tukemiseksi ja vahvistamiseksi; kehottaa kuluttajajärjestöjä yhdistämään voimansa 
edustavuutensa parantamiseksi;

Hyvien naapuruussuhteiden luominen

25. tukee painokkaasti Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerin johdolla käytäviä 
neuvotteluita Kyproksen yhdistymisestä; korostaa, että Kyproksen kysymyksen 
oikeudenmukainen ja toteuttamiskelpoinen ratkaisu on nyt tehtävä viipymättä ja kehottaa 
Turkkia ja kaikkia asianomaisia osapuolia työskentelemään tehokkaasti ja 
hyväntahtoisesti kattavan sopimuksen aikaansaamiseksi; kehottaa Turkin hallitusta 
aloittamaan joukkojensa poisvetämisen Kyprokselta ja siirtämään Famagustan hallinnon 
Yhdistyneille kansakunnille Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston 
päätöslauselman 550 (1984) mukaisesti; kehottaa samalla Kyproksen tasavaltaa avaamaan 
Famagustan sataman EU:n tullivalvonnan alaisuudessa edistääkseen myönteisen 
ilmapiirin luomista onnistuneen ratkaisun löytämiseksi meneillään olevissa 
jälleenyhdistymistä koskevissa neuvotteluissa ja sallimaan Kyproksen turkkilaisten suoran 
kaupankäynnin laillisella, kaikille hyväksyttävällä tavalla;

26. kehottaa Turkkia tukemaan voimakkaammin Kyproksen kadonneiden henkilöiden 
komiteaa; 

27. pitää valitettavina Turkin lausuntoja, että se jäädyttäisi suhteensa Euroopan unionin 
puheenjohtajavaltioon vuoden 2012 toisella puoliskolla, jos Kyproksen kysymystä ei ole 
ratkaistu siihen mennessä; muistuttaa, että Euroopan unioni perustuu kaikkien sen 
jäsenvaltioiden vilpittömän yhteistyön ja keskinäisen solidaarisuuden periaatteille ja että 
Turkin on ehdokasvaltiona sitouduttava rauhanomaisiin suhteisiin Euroopan unionin ja 
kaikkien sen jäsenvaltioiden kanssa; muistuttaa lisäksi, että Euroopan unionin neuvoston 
puheenjohtajavaltiosta määrätään Euroopan unionista tehdyssä sopimuksessa;

28. kehottaa Turkkia sallimaan poliittisen vuoropuhelun EU:n ja Naton välillä jättämällä veto-
oikeutensa käyttämättä EU:n ja Naton Kypros-yhteistyötä koskevassa asiassa ja kehottaa 
siksi Kyprosta jättämään veto-oikeutensa käyttämättä, kun on kyse Turkin osallistumisesta 
Euroopan puolustusviraston toimintaan;

29. panee merkille Turkin ja Kreikan kahdenvälisten suhteiden parantamiseen tähtäävien 
toimien lisääntymisen; pitää kuitenkin valitettavana, että Turkin kansalliskokouksen 
Kreikkaa vastaan julistamaa "casus belli" -uhkaa ei ole vielä kumottu, ja uskoo, että 
kyseisten maiden kahdenvälisten suhteiden parantumisen olisi johdettava tällaisen uhan 
kumoamiseen;

30. korostaa, että EU, sen 27 jäsenvaltiota ja kaikki muut ehdokasvaltiot ovat allekirjoittaneet 
Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen (UNCLOS) ja että se on osa 
yhteisön säännöstöä; kehottaa siksi Turkin hallitusta allekirjoittamaan ja ratifioimaan sen 
viipymättä; vaatii Kyproksen tasavallan yksinomaisen talousvyöhykkeen täyttä 
legitimiteettiä YK:n merioikeusyleissopimuksen mukaisesti;



RE\887615FI.doc 9/10 PE473.875v02-00

FI

31. kehottaa Turkkia ja Armeniaa normalisoimaan suhteensa ratifioimalla pöytäkirjat ilman 
ennakkoehtoja ja avaamalla rajan;

EU:n ja Turkin yhteistyön edistäminen

32. pitää valitettavana, että Turkki on kieltäytynyt noudattamasta velvoitettaan soveltaa 
kaikilta osin ja syrjimättömällä tavalla EY–Turkki-assosiaatiosopimuksen lisäpöytäkirjan 
määräyksiä; muistuttaa, että tämä kieltäytyminen vaikuttaa edelleen syvästi 
neuvotteluprosessiin, ja kehottaa Turkin hallitusta panemaan pöytäkirjan täysimääräisesti 
ja viipymättä täytäntöön; 

33. tuomitsee jälleen jyrkästi PKK:n jatkuvan terrorismiväkivallan; toteaa, että PKK kuuluu 
terroristiorganisaatioita koskevaan EU:n luetteloon ja ilmaisee tässä asiassa täyden 
solidaarisuutensa Turkille; kehottaa EU:n jäsenvaltioita tiiviissä yhteistyössä EU:n 
terrorisminvastaisen toiminnan koordinaattorin ja Europolin kanssa ja ottaen 
asianmukaisesti huomioon ihmisoikeudet, perusvapaudet ja kansainvälisen lainsäädännön 
tehostamaan yhteistyötä Turkin kanssa terrorismin ja terrorismin rahoituslähteenä 
toimivan järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
helpottamaan tarkoituksenmukaista tietoon perustuvaa vuoropuhelua ja tiedonvaihtoa 
Turkin kanssa Turkin esittämistä karkotuspyynnöistä, joita ei voida edentää oikeudellisista 
tai menettelyllisistä syistä; 

34. panee merkille, että Turkki on ainoa ehdokasvaltio, jolla ei ole viisumivapautta; pitää 
tärkeänä liikemiesten, tutkijoiden, opiskelijoiden ja kansalaisyhteiskunnan jäsenten pääsyn 
helpottamista Euroopan unioniin; tukee komission ja jäsenvaltioiden pyrkimyksiä, jotka 
koskevat viisumisäännöstön täytäntöönpanoa, viisumivaatimusten yhdenmukaistamista ja 
yksinkertaistamista sekä uusien viisumikeskusten perustamista Turkkiin; kehottaa Turkkia 
allekirjoittamaan ja panemaan täytäntöön EU:n ja Turkin välisen takaisinottosopimuksen 
viipymättä ja varmistamaan, että nykyisiä kahdenvälisiä sopimuksia sovelletaan kaikilta 
osin, kunnes edellä mainittu sopimus tulee voimaan; korostaa, että EU:n ja Turkin on 
lisättävä maahanmuuton hallintaa ja rajavalvontaa koskevaa yhteistyötään ottaen muun 
muassa huomioon, että Turkin kautta EU:n alueelle tulevien laittomien maahanmuuttajien 
prosenttiosuus on suuri; katsoo, että neuvoston olisi annettava komissiolle valtuudet 
aloittaa viisumivapautta koskeva vuoropuhelu ja määritellä asiaa koskeva 
etenemissuunnitelma, kun takaisinottosopimus tulee voimaan; 

35. muistuttaa Turkin keskeisestä roolista Kaukasian ja Kaspian öljy- ja kaasuvaroja 
koskevana EU:n energiakäytävänä ja siitä, että Turkki on strategisesti lähellä Irakia ja sen 
kehittyviä raakaöljymarkkinoita; painottaa Nabucco-maakaasuputken ja muiden 
kaasuputkien, kuten tulevan kaasunsiirtokäytävän ITGIn (Turkin, Kreikan ja Italian 
välinen yhdysputki) strategisen roolin merkitystä Euroopan unionin energiavarmuuden 
kannalta; katsoo, että Turkin strategisen roolin ja potentiaalin huomioon ottaen myös 
EU:n investointien ja muun EU:n kanssa tehtävän yhteistyön huomioon, olisi aloitettava 
keskustelu mahdollisesta energiaa koskevaa lukua 15 koskevien neuvottelujen 
aloittamisesta EU:n ja Turkin välisen energiaa koskevan strategisen vuoropuhelun 
edistämistä silmällä pitäen;

36. painottaa Turkin poliittisesti ja maantieteellisesti strategista roolia Euroopan unionin ulko-
ja naapuruuspolitiikan kannalta; muistuttaa Turkin roolista tärkeänä alueellisena toimijana 
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Lähi-idässä, Länsi-Balkanilla, Afganistanissa/Pakistanissa, Etelä-Kaukasiassa ja Afrikan 
sarvessa sekä Turkin roolista arabimaiden demokratisoitumisen esikuvana; tukee Turkin 
päättäväistä asennetta ja sitoutumista Syyrian demokraattisiin voimiin ja muistuttaa 
Turkin tärkeästä roolista Syyrian pakolaisten suojelussa; kehottaa EU:ta ja Turkkia 
vahvistamaan nykyistä poliittista vuoropuheluaan, joka koskee ulkopolitiikan valintoja ja 
molempien edun mukaisia tavoitteita; kehottaa Turkkia kehittämään ulkopolitiikkaansa 
vuoropuhelussa ja yhteistyössä Euroopan unionin kanssa ja sovittamaan asteittain 
ulkopolitiikkaansa yhteen EU:n ulkopolitiikan kanssa arvokkaan synergian luomiseksi ja 
myönteisiä vaikutuksia koskevien mahdollisuuksien vahvistamiseksi;

37. muistuttaa, että Turkki pyrkii edistämään eteläisten naapurimaiden siirtymistä 
demokratiaan ja tukemaan niiden yhteiskunnallisia ja taloudellisia uudistuksia; panee 
merkille, että Turkin instituutioiden ja valtioista riippumattomien järjestöjen 
osallistuminen tuottaisi ainutlaatuisia synergiavaikutuksia erityisesti institutionaalisten 
rakenteiden ja kansalaisyhteiskunnan kehittämiselle; katsoo, että käytännön yhteistyötä 
olisi täydennettävä EU:n ja Turkin välisellä rakenteellisella vuoropuhelulla, jotta voidaan 
koordinoida EU:n ja Turkin naapuruuspolitiikkaa;

38. panee tyytyväisenä merkille, että Turkki on ratifioinut YK:n kidutuksen vastaisen 
yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan (OPCAT);

39. kehottaa jälleen Turkin hallitusta allekirjoittamaan Kansainvälisen rikostuomioistuimen 
perussäännön ja jättämään sen ratifioitavaksi; katsoo, että tämä vahvistaisi entisestään 
Turkin panosta ja sitoutumista maailmanlaajuiseen monenväliseen järjestelmään;

40. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, unionin 
ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle / komission 
varapuheenjohtajalle, Euroopan neuvoston pääsihteerille, Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen presidentille, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille 
sekä Turkin tasavallan hallitukselle ja parlamentille. 


