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B7-0000/2011

az Európai Parlament állásfoglalása a Törökország által elért haladásról szóló 2011. évi 
jelentésről

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Törökország által elért haladásról szóló 2011. évi jelentésére 
(SEC(2011)1201),

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett, a bővítési 
stratégiáról és a 2011-2012-re vonatkozó legfontosabb kihívásokról szóló közleményére 
(COM(2011)0666),

– tekintettel a Törökország csatlakozás felé tett előrehaladásáról szóló 2006. szeptember 27-
i1, az EU és Törökország közötti kapcsolatokról szóló 2007. október 24-i2, a Törökország 
által elért haladásról szóló 2007. évi jelentésről szóló 2008. május 21-i3, a Törökország 
által elért haladásról szóló 2008. évi jelentésről szóló 2009. március 12-i4, a Törökország 
által elért haladásról szóló 2009. évi jelentésről szóló 2010. február 10-i5, és a 
Törökország által elért haladásról szóló 2010. évi jelentésről szóló 2011. február 17-i
állásfoglalására6,

– tekintettel a Törökországgal kapcsolatos, 2005. október 3-i tárgyalási keretre,

– tekintettel a Török Köztársasággal létrejött csatlakozási partnerség elveiről, prioritásairól 
és feltételeiről szóló, 2008. február 18-i 2008/157/EK tanácsi határozatra7 („csatlakozási 
partnerség”), valamint a csatlakozási partnerségről szóló korábbi, 2001., 2003. és 2006. 
évi tanácsi határozatokra,

– tekintettel a 2010. december 14-i és 2011. december 5-i tanácsi következtetésekre,

– tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel 2005. október 3-án, a tárgyalási keret Tanács által történő jóváhagyását követően 
megkezdődtek a Törökországgal folytatott csatlakozási tárgyalások, és mivel e 
tárgyalások megnyitása egy hosszú és nyitott kimenetelű, szigorú feltételességen és a 
reformok iránti elkötelezettségen alapuló folyamat kezdete,

B. mivel Törökország elkötelezte magát a reformok, a jószomszédi kapcsolatok és az 
Unióhoz való fokozatos közeledés mellett, és mivel ezekre az erőfeszítésekre olyan 

                                               
1 HL C 306. E, 2006.12.15., 284. o.
2 HL C 263. E, 2008.10.16., 452. o.
3 HL C 279. E, 2009.11.19., 57. o.
4 HL C 87. E, 2010.4.1., 139. o.
5 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0025.
6 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0090.
7 HL L 51., 2008.2.26., 4. o.
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lehetőségként kell tekinteni, amely lehetővé teszi Törökország számára a modernizálódást 
és demokratikus intézményeinek megerősítését és további fejlesztését,

C. mivel az EU-hoz mint közös értékeken, lojális együttműködésen és kölcsönös 
szolidaritáson nyugvó közösséghez való csatlakozás előfeltétele a 2006. decemberi 
Európai Tanács következtetéseivel összhangban továbbra is a koppenhágai 
kritériumoknak és az EU integrációs kapacitásának történő teljes körű megfelelés,

D. mivel a Bizottság a 2011. évben elért haladásról szóló jelentésében megállapította, hogy 
Törökországnak kiemelt szerepe van az Európai Unió biztonsága és jóléte szempontjából, 
hogy a Törökország által az Európai Unió számára jelentett előnyöket több döntő 
fontosságú területen előremutató menetrend és a tárgyalási folyamat hiteles megközelítése 
mellett lehet maradéktalanul kiaknázni, és hogy továbbra is alapvetően fontos, hogy 
Törökország folytassa a politikai kritériumokkal kapcsolatos reformokat, melyek terén 
további jelentős erőfeszítéseket kell tennie az alapvető jogok biztosítása érdekében, 

E. mivel Törökország – immár hatodik éve – nem hajtja végre az EK és Törökország közötti 
társulási szerződésben és annak kiegészítő jegyzőkönyvében szereplő rendelkezéseket,

F. mivel saját érdekében és a stabilitás javítása, a jószomszédi kapcsolatok és az előremutató 
politikai és gazdasági partnerségek előmozdítása céljából Törökországnak fokoznia kell a 
nyitott bilaterális kérdések megoldására irányuló erőfeszítéseit, ideértve a szomszédos 
országokkal fennálló határvitákat is, 

G. mivel Törökország gazdasága az elmúlt évtizedben háromszorosára nőtt, az elmúlt évben 
pedig majdnem 10%-kal növekedett, és a világ hét legnagyobb feltörekvő gazdaságának 
egyikeként tartják számon; mivel az Európai Unió és Törökország közötti kereskedelem 
értéke 2010-ben összesen 103 milliárd euróra rúgott, ezzel Törökország az Unió hetedik 
legfontosabb, az Unió pedig Törökország első számú kereskedelmi partnere lett, továbbá a 
törökországi közvetlen külföldi tőkebefektetések 80%-a az Európai Unióból érkezett; 
mivel az uniós vállalkozások több mint 13 000 céget hoztak létre Törökországban, 

H. mivel a Törökországgal folytatott, stabilitásról és demokráciáról szóló párbeszéd és 
együttműködés stratégiai fontossággal bír a tágabb értelemben vett Közel-Kelet 
szempontjából; mivel a szilárd világi államra épülő Törökország értékes példaként 
szolgálhat a demokratizálódó, társadalmi-gazdasági reformok és a demokratikus átmenet 
megvalósításán munkálkodó arab államoknak; mivel az EU és Törökország közötti, a kül-
és szomszédságpolitikáik összehangolásáról folytatott strukturált párbeszéd egyedülálló 
szinergiákat hozna létre, 

I. mivel Törökország az Unió a kaukázusi és Kaszpi-tengeri kőolaj- és földgázforrások felé 
vezető energiafolyosója, valamint Irak és annak fejlődő nyersolajpiaca stratégiai 
közelségében fekszik; mivel a Nabucco földgázvezeték az Unió energiabiztonsága 
szempontjából továbbra is kiemelt jelentőséggel bír;  mivel Törökország és Azerbajdzsán 
2011. október 25-én megállapodást kötött az azeri földgáz Törökország területén történő 
szállításáról, ennek révén pedig megnyílik a Déli Gázfolyosó, erősödik a Nabucco 
csővezeték és a jövőbeli török–görög–olasz rendszerösszekötő gázellátása, ezáltal pedig 
fokozódik az Unió energiabiztonsága, 
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Kölcsönös függőség és kötelezettségvállalás

1. hangsúlyozza, hogy az Európai Unió, tagállamai és Törökország kölcsönösen függenek 
egymástól; elismeri Törökország gazdasági és növekedési potenciálját, valamint az 
energiabiztonság terén betöltött fontos szerepét; hangsúlyozza, hogy e kölcsönös 
függőséget kiegészíti az Unió és Törökország kül- és biztonság-, valamint 
szomszédságpolitikája közötti lehetséges szinergiák képviselte érték, amely mindkét fél 
számára előnyöket és fokozottabb ösztönzést jelent; mindazonáltal úgy véli, hogy e 
kölcsönös függőség csak akkor vezethet pozitív eredményekhez, ha keretet kap, melynek 
formája a kölcsönös kötelezettségvállalás, a stratégia párbeszéd, a reformfolyamat és a 
reformok végrehajtása terén mutatott teljesítmény, Törökország szomszédos uniós 
államokkal ápolt jószomszédi kapcsolatai és a szilárd együttműködés;

2. támogatja a Bizottságot abban, hogy kidolgozza az Unió és Törökország közötti 
kapcsolatok új menetrendjét; álláspontja szerint újult erőfeszítéseket kell tenni a fejezetek 
megnyitása feltételeinek megteremtésére; ismételten hangsúlyozza, hogy Törökország 
kapcsolata a szomszédos tagállamokkal kulcsfontosságú tényező a tárgyalások és a 
párbeszéd felújításához; 

A koppenhágai kritériumok teljesülése

3. elismerését fejezi ki a választási folyamatot illetően a 2011 júniusában rendezett általános 
választások alkalmából, amelyeken magas volt a részvételi arány, és a nemzetközi 
megfigyelők dicsérőleg nyilatkoztak róla, mert demokratikusnak és plurálisnak találták, és 
élénk civil társadalmi tevékenység alakította; hangsúlyozza, hogy a választási törvényt át 
kell alakítani a parlamenti képviselethez szükséges 10%-os küszöb eltörlésével, amely a 
legmagasabb küszöb az Európa Tanács tagállamai körében, és nem jeleníti meg a török 
társadalom sokszínűségét;

4. elismeréssel veszi tudomásul, hogy a Török Köztársaság új kormánya uniós ügyekért 
felelős külön minisztérium létrehozásáról döntött, ami arról tanúskodik, hogy tudatában 
van az újult erőfeszítések, kötelezettségvállalás és párbeszéd rendkívüli fontosságának;

5. emlékeztet a török nagy nemzetgyűlés Törökország demokratikus rendszerének 
középpontjaként betöltött alapvető szerepére, ezért hangsúlyozza a nemzetgyűlés azon 
szerepét, hogy valamennyi politikai párt számára – a fékeken és ellensúlyokon alapuló –
platformot biztosítson a demokratikus párbeszédben való részvételhez és a nyílt 
reformfolyamat előmozdításához; 

6. emlékeztet arra, hogy folytatni kell a 2010. évi alkotmányos reformcsomag végrehajtását; 
teljes támogatásáról biztosítja Törökországot új, polgári alkotmánya kidolgozásában, ami 
a demokráciát, jogállamiságot, alapvető jogokat és szabadságjogokat, pluralizmust, 
integrációt és a török társadalom egységét előmozdító valódi alkotmányos reformra nyújt 
lehetőséget; örömmel veszi tudomásul az arra vonatkozó döntést, hogy az alkotmányügyi 
egyeztetőbizottságban egyenlően képviseltesse magát minden politikai erő, és az arra 
vonatkozó vállalást, hogy az alkotmány kidolgozását a lehető legszélesebb körű, a
társadalom minden rétegére kiterjedő konzultációra alapozzák, a civil társadalom szoros 
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bevonásával megvalósuló folyamat keretében; 

7. üdvözli a hadsereg civil ellenőrzésének javítására tett folyamatos erőfeszítéseket, 
különösen a 2010 decemberében elfogadott számvevőszéki törvényt, melynek célja a 
katonai kiadások civil ellenőrzésének biztosítása; 

8. hangsúlyozza, hogy az igazságszolgáltatási rendszer reformját Törökország modernizálási 
törekvéseinek előterébe kell helyezni, és hogy e reformnak korszerű, hatékony, teljesen 
független és pártatlan igazságszolgáltatási rendszert kell eredményeznie; üdvözli e 
tekintetben, hogy jogszabályt fogadtak el a bírói és ügyészi főtanácsról, valamint az 
alkotmánybíróságról, a Velencei Bizottsággal folytatott szoros konzultáció mellett; 
rámutat, hogy további intézkedésekre van szükség a főtanács első fokon hozott, 
előléptetéseket, más helyre történő áthelyezéseket és fegyelmi szankciókat érintő 
határozatainak bírósági felülvizsgálata lehetőségének megteremtése érdekében; 
megelégedéssel veszi tudomásul, hogy döntés született külön emberi jogi főigazgatóság 
létrehozásáról az igazságügy-minisztériumon belül; 

9. ismételten hangsúlyozza aggályait azzal kapcsolatban, hogy az igazságszolgáltatási 
eljárások normáit máig nem fejlesztették arra a szintre, hogy a tisztességes és gyors 
eljáráshoz való jogot, többek között az eljárás korai szakaszában a terhelő 
bizonyítékokhoz való hozzáférést és valamennyi gyanúsított számára az elégséges 
garanciákat biztosítsák; mélységes aggodalmának ad hangot az előzetes letartóztatások 
időtartama miatt, és amiatt, hogy e letartóztatások tényleges büntetéssé válnak eljárás 
lefolytatása nélkül; arra ösztönzi a török nagy nemzetgyűlést, hogy változtassa meg az 
előzetes letartóztatásról szóló törvényt, és az Európai Unióban alkalmazott előzetes 
letartóztatási időtartamok átlagával összhangban szabja meg az előzetes letartóztatás 
időtartamának felső határát; 

10. hangsúlyozza, hogy az állítólagos puccstervekkel – mint például az Ergenekon és a 
Sledgehammer – kapcsolatos nyomozásoknak bizonyítaniuk kell a török demokratikus 
intézmények és igazságszolgáltatás erejét és megfelelő, független, pártatlan és átlátható 
működését, valamint az alapvető jogok iránti szilárd és feltétlen elkötelezettségét;

11. ismételten hangsúlyozza aggályait amiatt, hogy büntetőeljárást indítanak olyan újságírók 
ellen, akik bizonyítékokat hoznak nyilvánosságra az emberi jogok megsértéséről, vagy 
szót emelnek egyéb közérdekű kérdésekben, hozzájárulva a plurális társadalmi vitához; 
úgy véli, hogy a vélemények kriminalizálása a legnagyobb akadálya az emberi jogok 
védelmének Törökországban, és elítéli a véleménynyilvánítás, a gyülekezés és az 
egyesülés szabadságának aránytalan korlátozását; 

12. arra ösztönzi Törökországot, hogy a vonatkozó jogszabályok módosítása, valamint a 
rendőrség és a bírák képzése révén tegyen eleget nemzetközi emberi jogi 
kötelezettségeinek; üdvözli e tekintetben, hogy döntés született a bírák és ügyészek 
munkahelyi képzéséről a véleménynyilvánítás szabadsága, a sajtószabadság és az Emberi 
Jogok Európai Bírósága alapvető szerepének témakörében; 

13. emlékeztet arra, hogy a véleménynyilvánítás szabadsága és a sajtószabadság a 
legfontosabb európai értékek körébe tartoznak, és hogy egy valóban demokratikus, szabad 
és plurális társadalomban biztosítani kell a véleménynyilvánítás tényleges szabadságát; 
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hangsúlyozza, hogy nagyon sürgősen változtatni kell azokon a jogszabályokon, amelyek 
lehetővé teszik a médiát érintő aránytalanul magas bírságok kiszabását – ami egyes 
esetekben megszűnésükhöz vagy az újságírók vagy szerkesztőik öncenzúrájához vezet –
és az internetről szóló 5651/2007. számú törvényen, amely korlátozza a 
véleménynyilvánítás szabadságát és a polgárok információhoz való hozzáférését, valamint 
lehetővé teszi internetes oldalak aránytalan mértékű és időtartamú betiltását;

14. támogatja a Bizottság új megközelítését, miszerint az igazságszolgáltatási, alapjogi, 
valamint a bel- és igazságügyi kérdésekkel a tárgyalások korai szakaszában kíván 
foglalkozni, a vonatkozó fejezetek egyértelmű és részletes cselekvési tervek alapján 
történő megnyitásával, és ugyanezen fejezetek legutolsók közötti, teljes mértékben 
meggyőző, jó eredmények alapján történő lezárásával; úgy véli, hogy mivel a törökországi 
igazságszolgáltatási rendszer folyamatos reformja és az emberi jogok és alapvető 
szabadságjogok rendkívüli fontossággal bírnak, újult erőfeszítéseket kell tenni az 
igazságszolgáltatásról és alapvető jogokról szóló 23. fejezetre vonatkozó átvilágítási 
jelentés elkészítése érdekében; 

15. üdvözli az előrelépést a korrupció elleni stratégia és cselekvési terv kidolgozása terén;
hangsúlyozza, hogy további előrelépésre van szükség a korrupció elleni jogalkotás és 
általános intézkedések terén, és kéri, hogy növeljék a korrupció elleni küzdelemben részt 
vevő intézmények erejét és függetlenségét; 

16. sürgeti azon alkotmányos rendelkezések teljes körű alkalmazását, amelyek biztosítják a 
tüntetések szervezéséhez való jogot, és kéri a belügyminisztériumot, hogy végezze el a 
gyülekezésről és tüntetésekről szóló törvény felülvizsgálatát;

17. örömmel veszi tudomásul az alapítványokról szóló 2008. februári törvény 2011 
augusztusában elfogadott módosítását és a nem muzulmán közösségek ingatlanainak 
visszaszolgáltatását érintő hatály kibővítését; emlékeztet azonban arra, hogy sürgősen 
folytatni kell az alapvető reformokat a gondolat-, a lelkiismeret- és a vallásszabadság 
terén, többek között lehetővé kell tenni, hogy a vallási közösségek jogi személyiséget 
szerezhessenek, meg kell szüntetni a papok képzésére vonatkozó korlátozásokat, el kell 
ismerni az alevi kultuszhelyeket, és az Emberi Jogok Európai Bírósága vonatkozó 
esetjogával összhangban lévő és a Velencei Bizottság véleményét tükröző jogi 
szabályozást kell kialakítani; 

18. emlékeztet arra, hogy az oktatás központi szerepet játszik a befogadó és sokszínű, a vallási 
közösségek és kisebbségek tiszteletén alapuló társadalom építésében; arra ösztönzi a török 
kormányt, hogy szenteljen különös figyelmet az iskolákban használt oktatási anyagoknak, 
melyeknek tükrözniük kell a török társadalom vallási pluralizmusát, meg kell szüntetniük 
az előítéleteket és elő kell mozdítaniuk a vallási közösségek teljes körű elfogadását, és 
hangsúlyozza, hogy tárgyilagos oktatási anyagokra van szükség;

19. arra ösztönzi a kormányt, hogy a nemek közötti egyenlőséget kezelje kiemelt 
fontosságúként a nők körében fennálló szegénység elleni fellépésre, valamint a nők 
társadalmi integrációjának és munkaerő-piaci részvételének növelésére irányuló reform-
erőfeszítések terén; megismétli azon javaslatát, hogy vezessenek be kvótarendszert annak 
biztosítására, hogy a nők érdemi arányban legyenek jelen az üzleti élet, az állami szektor 
és a politikai élet valamennyi szintjén; felhívja különösen a politikai pártokat, hogy 
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erősítsék a nők tevékeny politikai elköteleződését és részvételét;

20. örömmel veszi tudomásul, hogy Törökország 2011. november 24-én aláírta és ratifikálta 
az Európa Tanács nőkkel szembeni, illetve a családon belüli erőszak megelőzéséről és 
leküzdéséről szóló egyezményét; arra ösztönzi a kormányt, hogy továbbra is fokozza 
megelőző intézkedéseit a becsületgyilkosságok, a családon belüli erőszak és az erőltetett 
házasságok elleni küzdelem terén minden szinten, különösen a 4320. számú 
családvédelmi törvény érvényesítése és megerősítése révén, szigorúan ellenőrizve a 
törvény rendőrség és bíróság általi alkalmazását, ténylegesen ellenőrizve, hogy az 
önkormányzatok maradéktalanul eleget tesznek-e azon kötelezettségüknek, hogy a nők és 
kiskorúak számára elegendő menedékhelyet biztosítsanak, és létrehozva a 
menedékhelyeket elhagyó nőket és kiskorúakat segítő rendszert, amely pszichológiai 
támogatással, jogi segítségnyújtással és egészséggondozással segíti a társadalomba való 
újbóli beilleszkedésüket; üdvözli a családügyi és szociális minisztérium arra irányuló 
erőfeszítéseit, hogy növelje a menedékhelyek számát és javítsa minőségüket, valamint azt 
a minisztériumi határozatot, amely magánintézmények számára is engedélyezi, hogy 
menedékhelyeket hozzanak létre, további lehetőséget biztosítva a veszélyben lévő nők és 
kiskorúak számára;

21. sürgeti a kormányt, hogy jogszabályokkal és azok hatékony végrehajtásával biztosítsa a 
nemre, fajra, etnikai származásra, vallásra, meggyőződésre, fogyatékosságra, korra vagy 
szexuális irányultságra való tekintet nélküli egyenlő bánásmódot; felhívja a török 
kormányt, hogy igazítsa a török jogszabályokat az uniós vívmányokhoz, és fogadjon el 
jogszabályt egy hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelemmel és az egyenlőséggel 
foglalkozó testület létrehozásáról; megállapítja, hogy további fellépésre van szükség a 
homofóbia és a szexuális irányultságon alapuló mindenfajta megkülönböztetés, zaklatás 
vagy erőszak ellen; ismételten felhívja a török kormányt, hogy szólítsa fel a török 
fegyveres erőket, vessenek véget annak, hogy a homoszexualitást a „pszichoszexuális” 
betegségek közé sorolják;

22. felhívja Törökországot, hogy tanúsítson rugalmasságot, és fokozza a kurd kérdés politikai 
megoldására irányuló erőfeszítéseit, továbbá kéri valamennyi politikai erőt, hogy közösen 
munkálkodjanak a megerősített politikai párbeszéd céljainak teljesítésén és a kurd 
származású állampolgárok további politikai, kulturális és társadalmi-gazdasági 
integrációjához vezető folyamat elindításán; felhívja a török kormányt, hogy fokozza az 
ország dél-keleti részének további társadalmi-gazdasági fejlesztésére tett erőfeszítéseit; 
úgy véli, hogy az alkotmány reformja nagyon jól használható keretet kínál a demokratikus 
nyitás előmozdításához; emlékeztet arra, hogy politikai megoldás a kurd kérdésre csak 
nyílt és valóban demokratikus vita alapján születhet, és aggodalmának ad hangot a kurd 
kérdéssel foglalkozó írók és újságírók ellen nagy számban indított eljárások miatt és 
számos kurd politikus – helyi választásokon megválasztott polgármesterek, 
önkormányzati képviselőtestületi tagok és emberi jogi aktivisták – KCK-perrel 
kapcsolatban történt letartóztatása miatt;

23. hangsúlyozza, hogy a munka- és szakszervezeti jogokat össze kell hangolni az uniós 
normákkal és az ILO-egyezményekkel, mivel a munka- és szakszervezeti jogok teljes 
körű gyakorlása előtt álló akadályok megszüntetése biztosítani fogja, hogy a jelenlegi 
gyors gazdasági növekedéssel együtt a növekedés termelte javak szélesebb körben 
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kerüljenek elosztásra, ezáltal pedig tovább erősödjön a növekedési potenciál;

24. felhívja a török kormányt, hogy mozdítsa elő a fogyasztóvédelmi szervezetek teljes körű 
bevonását a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogalkotási és konzultációs folyamatba, és 
tegye meg a szükséges intézkedéseket a fogyasztói mozgalom támogatására és erősítésére; 
arra ösztönzi a fogyasztóvédelmi szervezeteket, hogy képviseleti erejük növelése 
érdekében fogjanak össze;

Jószomszédi kapcsolatok építése

25. határozottan támogatja a Ciprus újraegyesítéséről szóló, az ENSZ főtitkárának 
védnöksége alatt jelenleg folyó tárgyalásokat; hangsúlyozza, hogy a ciprusi kérdés tartós 
rendezése mára sürgetővé vált, és felszólítja Törökországot és az összes érintett felet, 
hogy tevékenyen és jó szándékkal vegyenek részt az átfogó megállapodás kidolgozásában; 
felhívja a török kormányt, hogy kezdje meg fegyveres erőinek kivonását Ciprusról és adja 
át Famagustát az ENSZ-nek az ENSZ Biztonsági Tanácsa 1984. évi 550. számú 
határozatának megfelelően; ezzel egyidejűleg felhívja a Ciprusi Köztársaságot, hogy uniós 
vámfelügyelet alatt nyissa meg a famagustai kikötőt annak érdekében, hogy kedvező 
légkör megteremtésével segítse az újraegyesítésről folyó tárgyalások sikeres lezárását, és 
hogy a ciprusi törököknek módjukban álljon törvényes, mindenki számára elfogadható 
módon közvetlenül kereskedni;

26. arra ösztönzi Törökországot, hogy fokozottabban támogassa a Cipruson eltűnt 
személyekkel foglalkozó bizottságot;

27. sajnálattal veszi tudomásul Törökország kijelentéseit, miszerint 2012 második felében 
befagyasztja a kapcsolatot az Európai Unió elnökségével, ha addig nem születik megoldás 
a ciprusi kérdésben; emlékeztet arra, hogy az Európai Unió alapelve a valamennyi 
tagállam közötti lojális együttműködés és kölcsönös szolidaritás, és hogy Törökországnak
tagjelöltként el kell köteleznie magát az Európai Unióval és tagállamaival ápolt 
kiegyensúlyozott kapcsolatok iránt; továbbá emlékeztet arra, hogy az Európai Unió 
Tanácsának elnökségéről az Európai Unióról szóló szerződés rendelkezik;

28. felszólítja Törökországot, hogy tegye lehetővé az Unió és a NATO közötti párbeszédet 
azzal, hogy visszavonja a Ciprusra is kiterjedő EU–NATO-együttműködés ellen emelt 
vétóját, ebből következően pedig felszólítja a Ciprusi Köztársaságot, hogy vonja vissza 
Törökország Európai Védelmi Ügynökségben való részvétele ellen emelt vétóját;

29. tudomásul veszi, hogy Törökország és Görögország továbbra is fokozott erőfeszítéseket 
tesz kétoldalú kapcsolataik javítása érdekében; sajnálatosnak tartja azonban, hogy a török 
nagy nemzetgyűlés által bejelentett casus bellit még mindig nem vonták vissza, és úgy 
véli, hogy a két ország közötti kétoldalú kapcsolatok fejlődésének e fenyegetés 
visszavonásához kell vezetnie;

30. hangsúlyozza, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezetének az EU, a 27 tagállam és az 
összes többi tagjelölt ország által aláírt tengerjogi egyezménye (UNCLOS) része a 
közösségi vívmányoknak; ezért felszólítja a török kormányt, hogy további késlekedés 
nélkül írja alá és ratifikálja az egyezményt; emlékeztet arra, hogy a Ciprusi Köztársaság 
kizárólagos gazdasági övezete a tengerjogi egyezmény értelmében teljes mértékben 



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

HU

törvényes;

31. arra ösztönzi Törökországot és Örményországot, hogy rendezzék kapcsolataikat a 
jegyzőkönyvek feltételek nélküli ratifikálásával és a határ megnyitásával;

Az EU és Törökország közötti együttműködés előmozdítása

32. sajnálattal veszi tudomásul, hogy Törökország nem teljesíti az EK és Törökország közötti 
társulási szerződés kiegészítő jegyzőkönyvének teljes mértékű, megkülönböztetéstől 
mentes végrehajtásának kötelezettségét minden tagállammal szemben; emlékeztet arra, 
hogy ez az elutasítás jelentős kihatással van a tárgyalások folyamatára, és felszólítja a 
török kormányt, hogy további késedelem nélkül teljes mértékben hajtsa végre a 
jegyzőkönyvet; 

33. ismételten hangsúlyozza, hogy határozottan elítéli az EU terrorista szervezetekről 
összeállított listáján szereplő PKK által továbbra is elkövetett erőszakos terrorista 
cselekményeket, és teljes szolidaritásáról biztosítja Törökországot; felhívja az uniós
tagállamokat, hogy a terrorizmus elleni küzdelem uniós koordinátorával szoros 
együttműködésben és az emberi jogok, alapvető szabadságjogok és a nemzetközi jog kellő 
figyelembevétele mellett fokozzák az együttműködést Törökországgal a terrorizmus elleni 
küzdelem terén, valamint a terrorizmus finanszírozásának forrásául szolgáló szervezett 
bűnözés terén; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy segítsék elő a megfelelő 
tájékoztató párbeszédet és információcserét Törökországgal a Törökország által 
benyújtott, jogi vagy eljárásjogi alapon nem támogatható kiadatási kérelmekről; 

34. megállapítja, hogy Törökország az egyetlen tagjelölt ország, amelyre nem terjed ki a 
vízumliberalizáció; hangsúlyozza annak fontosságát, hogy megkönnyítsék az 
üzletemberek, egyetemi oktatók, diákok és a civilszervezetek képviselőinek Európai 
Unióba való beutazását; támogatja a Bizottságnak és a tagállamoknak a vízumkódex 
végrehajtására, a vízumkövetelmények összehangolására és egyszerűsítésére, valamint a 
vízumkiadást segítő új törökországi központok létrehozására irányuló erőfeszítéseit; arra 
ösztönzi Törökországot, hogy további késedelem nélkül írja alá és hajtsa végre az EU és 
Törökország közötti visszafogadási megállapodást, és gondoskodjon arról, hogy a 
megállapodás hatálybalépéséig a meglévő kétoldalú megállapodások maradéktalanul 
végre legyenek hajtva; hangsúlyozza az Unió és Törökország között a migrációs ügyekben 
és a határellenőrzés tekintetében folytatott együttműködés fokozásának jelentőségét, ami 
azért is fontos, mert az illegális bevándorlók nagy százaléka Törökországon keresztül lép 
be az Unió területére; úgy véli, hogy a visszafogadási megállapodás hatálybalépését 
követően a Tanácsnak fel kell hatalmaznia a Bizottságot, hogy párbeszédet 
kezdeményezzen a vízumok tekintetében, és megállapítsa az ütemtervet;  

35. emlékeztet arra, hogy Törökország fontos szerepet tölt be az Unió kaukázusi és Kaszpi-
tengeri kőolaj- és földgázforrások felé vezető energiafolyosójaként, valamint Irak és 
annak fejlődő nyersolajpiaca stratégiai közelségében fekszik; hangsúlyozza a Nabucco és 
más földgázvezetékek, mint például a jövőbeli török–görög–olasz rendszerösszekötő 
stratégiai szerepét az Európai Unió energiabiztonsága szempontjából; meggyőződése, 
hogy tekintettel Törökország stratégiai szerepére és az uniós beruházásokhoz és az 
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Unióval folytatott további együttműködéshez is kínált lehetőségre, megfontolás tárgyává 
kellene tenni az energiával kapcsolatos 15. fejezetről szóló tárgyalások megnyitását az 
Unió és Törökország közötti, energiáról folytatott stratégiai párbeszéd támogatása 
céljából;

36. hangsúlyozza, hogy Törökország politikai és földrajzi értelemben is stratégiai szerepet tölt 
be az Európai Unió külpolitikája és szomszédságpolitikája szempontjából; emlékeztet 
arra, hogy Törökország fontos regionális szerepet játszik a Közel-Keleten, a Nyugat-
Balkánon, Afganisztánban és Pakisztánban, a Dél-Kaukázusban és Északkelet-Afrikában, 
és példaként szolgálhat demokratizálódó arab államok számára; támogatja Törökország 
határozott kiállását és elkötelezettségét a szíriai demokratikus erők mellett, és emlékeztet 
arra, hogy fontos szerepe van a szíriai menekültek védelmében; felhívja az Uniót és 
Törökországot, hogy erősítsék meg a fennálló, külpolitikai döntésekről és kölcsönös 
érdeket szolgáló célokról folytatott politikai párbeszédet; arra ösztönzi Törökországot, 
hogy fejlessze külpolitikáját az Európai Unióval folytatott párbeszéd és egyeztetés 
keretében, és fokozatosan igazítsa külpolitikáját az Unióéhoz, hogy ezáltal értékes 
szinergiák és előnyös hatás jöjjön létre;

37. emlékeztet Törökország azon törekvésére, hogy ösztönözze és segítse a demokratikus 
átmenetet és a társadalmi-gazdasági reformokat a déli szomszédságban; megjegyzi, hogy a 
török intézmények és nem kormányzati szervezetek ENP-eszközökben való részvétele 
egyedülálló szinergiahatásokat hozna létre, különösen olyan területeken mint az 
intézményépítés és a civil társadalom fejlesztése; véleménye szerint a gyakorlati 
együttműködést ki kell egészíteni az EU és Törökország közötti strukturált párbeszéddel, 
szomszédságpolitikáik összehangolása érdekében;

38. örömmel veszi tudomásul, hogy Törökország ratifikálta az ENSZ kínzás elleni 
egyezménye fakultatív jegyzőkönyvét;

39. ismételten felszólítja a török kormányt a Nemzetközi Büntetőbíróság alapokmányának 
aláírására és ratifikációra való benyújtására, ami tovább növelné Törökország globális 
multilaterális rendszerhez való hozzájárulását és e rendszer iránti elkötelezettségét;

40. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 
Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, az Európa 
Tanács főtitkárának, az Emberi Jogok Európai Bírósága elnökének, valamint a tagállamok 
és a Török Köztársaság kormányának és parlamentjének.


