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Europos Parlamento rezoliucija dėl 2011 m. Turkijos pažangos ataskaitos

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos ataskaitą dėl Turkijos pažangos 2011 m. (SEC(2011)1201),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai „2011-2012 m. 
plėtros strategija ir pagrindiniai uždaviniai“ (COM(2011)0666),

– atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas: 2006 m. rugsėjo 27 d. rezoliuciją dėl 
Turkijos pažangos rengiantis narystei1, 2007 m. spalio 24 d. rezoliuciją dėl ES ir Turkijos 
santykių2, 2008 m. gegužės 21 d. rezoliuciją dėl Turkijos 2007 m. pažangos ataskaitos3, 
2009 m. kovo 12 d. rezoliuciją dėl 2008 m. Turkijos pažangos ataskaitos4, 2010 m. vasario 
10 d. rezoliuciją dėl Turkijos pažangos 2009 m. ataskaitos5, ir į 2011 m. vasario 17 d. 
rezoliuciją dėl 2010 m. Turkijos pažangos ataskaitos6,

– atsižvelgdamas į 2005 m. spalio 3 d. derybų su Turkija programą,

– atsižvelgdamas į 2008 m. vasario 18 d. Tarybos sprendimą 2008/157/EB dėl principų, 
prioritetų ir sąlygų, įvardytų Stojimo partnerystės su Turkijos Respublika programoje7

(Stojimo partnerystė), ir į ankstesnius 2001, 2003 ir 2006 m. Tarybos sprendimus dėl 
Stojimo partnerystės,

– atsižvelgdamas į 2010 m. gruodžio 14 d. ir 2011 m. gruodžio 5 d. Tarybos išvadas,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi derybos dėl stojimo su Turkija buvo pradėtos 2005 m. spalio 3 d., Tarybai 
pritarus derybų programai, ir kadangi šių derybų pradžia yra ilgalaikio proceso, kuris 
grindžiamas griežtomis sąlygomis ir įsipareigojimu vykdyti reformas ir kurio rezultatas 
dar nežinomas, atskaitos taškas,

B. kadangi Turkija įsipareigojo vykdyti reformas, puoselėti gerus kaimyninius santykius ir 
laipsniškai suartėti su ES ir kadangi šias pastangas taip pat reikėtų vertinti kaip galimybę 
pačiai Turkijai tapti modernia valstybe ir sutvirtinti bei toliau tobulinti savo demokratines 
institucijas,

C. kadangi, remiantis 2006 m. gruodžio mėn. posėdžiavusios Europos Vadovų Tarybos 

                                               
1 OL C 306 E, 2006.12.15, p.284
2 OL C 263 E, 2008.10.16, p.452
3 OL C279 E, 2009.11.19, p.57
4 OL C87 E, 2010.4.1, p.139
5 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0025
6 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0090
7 OL L 51, 2008 2 26, p. 4.
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išvadomis, narystės ES, kuri yra bendromis vertybėmis, nuoširdžiu bendradarbiavimu ir 
visų valstybių narių solidarumu pagrįsta bendrija, pagrindas ir toliau yra visiškas visų 
Kopenhagos kriterijų laikymasis ir ES gebėjimas priimti naujas nares,

D. kadangi Komisija savo 2011 m. pažangos ataskaitoje padarė išvadą, kad Turkija yra viena 
iš svarbiausių šalių užtikrinant Europos Sąjungos saugumą ir gerovę, kad Turkijos įnašas į 
Europos Sąjungos veiklą tam tikrose esminėse srityse bus visapusiškai veiksmingas, jeigu 
šalis vykdys pozityvią darbotvarkę ir laikysis įtikinamo požiūrio į derybų procesą, ir kad 
vis dar labai svarbu, kad Turkija tęstų reformas, susijusias su politiniais narystės 
kriterijais, ir dėtų nemažas tolesnes pastangas pagrindinėms teisėms užtikrinti, 

E. kadangi Turkija jau šešeri metai iš eilės vis neįgyvendina EB ir Turkijos asociacijos 
susitarime ir jo papildomame protokole nustatytų sąlygų,

F. kadangi savo pačios labui ir didesnio stabilumo bei gerų kaimyninių santykių ir teigiamos 
politinės ir ekonominės partnerystės puoselėjimo vardan Turkija turi dėti daugiau 
pastangų spręsdama dar neišspręstus dvišalius klausimus, įskaitant ginčus dėl sienų, su 
savo artimiausiomis kaimynėmis, 

G. kadangi Turkijos ekonomika per pastarąjį dešimtmetį išaugo trigubai, o pastaraisiais 
metais augo beveik 10 proc., ir yra laikoma viena iš septynių didžiausių 
besiformuojančios rinkos ekonomikos šalių pasaulyje; kadangi 2010 m. Europos Sąjungos 
ir Turkijos prekybos apimtis iš viso siekė 103 mlrd. EUR ir Turkija buvo septinta pagal 
dydį Sąjungos prekybos partnerė, o Sąjunga – Turkijos didžiausia prekybos partnerė (80 
proc. tiesioginių užsienio investicijų Turkijoje sudarė Europos Sąjungos investicijos), 
kadangi ES įmonės sukūrė daugiau kaip 13 000 verslo įmonių Turkijoje, 

H. kadangi dialogas ir bendradarbiavimas su Turkija dėl stabilumo ir demokratijos visame 
Artimųjų Rytų regione yra strategiškai svarbūs; kadangi Turkija, suformuota kaip tvirta 
pasaulietinė valstybė, galėtų būti vertingas pavyzdys demokratizuojant Arabų valstybes ir 
užbaigiant jų perėjimą į demokratiją ir įvykdant socialines bei ekonomines reformas; 
kadangi struktūrizuotas ES ir Turkijos dialogas dėl jų atitinkamos užsienio ir kaimynystės 
politikos suderinimo galėtų sukurti unikalią sinergiją, 

I. kadangi Turkija yra ES energijos tiekimo koridorius, padedantis pasiekti Kaukazo ir 
Kaspijos regionų naftos ir dujų išteklius, ir yra strategiškai arti Irako ir jo besivystančios 
žaliavinės naftos rinkos; kadangi dujotiekis „Nabucco“ vis dar yra vienas iš ES didžiausių 
energetinio saugumo prioritetų; kadangi Turkija 2011 m. spalio 25 d. sudarė susitarimą su 
Azerbaidžanu dėl pastarojo dujų tranzito per Turkiją, pagal kurį pradės veikti pietinis dujų 
tiekimo koridorius, bus padidinta dujų tiekimo apimtis „Nabucco“ dujotiekiu ir būsimuoju 
dujų tranzito koridoriumi ITGI (jungiančio Turkiją, Graikiją ir Italiją) ir taip sustiprintas 
Sąjungos energetinis saugumas, 

Tarpusavio priklausomybė ir abipusis įsipareigojimas

1. pabrėžia, kad Europos Sąjunga bei jos valstybės narės ir Turkija yra vienos nuo kitų 
priklausomos; pripažįsta Turkijos ekonominį ir augimo potencialą ir jos svarbų vaidmenį 
užtikrinant energetinį saugumą; pabrėžia, kad tokią tarpusavio priklausomybę papildo 
galima vertinga sinergija tarp Sąjungos ir Turkijos užsienio ir saugumo politikos bei 
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kaimynystės politikos, kuri suteiktų naudos ir didesnį svertą ir ES, ir Turkijai; tačiau 
mano, kad tokia priklausomybė gali duoti teigiamų rezultatų tik tuo atveju, jei ji yra 
susieta su abipusiu įsipareigojimu, strateginiu dialogu, konkrečiais rezultatais vykdant 
reformas ir tų reformų įgyvendinimu, Turkijos gerais santykiais su kaimyninėmis ES 
valstybėmis narėmis ir tvirtu bendradarbiavimu;

2. išreiškia paramą Komisijai rengiant naują ES ir Turkijos santykių darbotvarkę; mano, kad 
reikėtų iš naujo siekti, jog būtų sudarytos sąlygos pradėti derybas dėl skyrių; primygtinai 
teigia, kad Turkijos santykiai su kaimyninėmis ES valstybėmis narėmis yra labai svarbus 
derybų ir dialogo atnaujinimo veiksnys; 

Kopenhagos kriterijų vykdymas

3. taria pagiriamąjį žodį Turkijai už rinkimų procesą – 2011 m. birželio mėn. surengtus 
visuotinius rinkimus, kurie pasižymėjo dideliu rinkėjų aktyvumu ir tarptautinių stebėtojų 
buvo įvertinti kaip demokratiniai, pliuralistiniai ir aktyvios pilietinės visuomenės 
suformuoti rinkimai; pabrėžia, kad būtina persvarstyti rinkimų įstatymą, t. y. panaikinti 
minimalią 10 proc. atstovavimo parlamente ribą, kuri yra aukščiausia riba iš visų Europos 
Tarybos narių ir neatspindi Turkijos visuomenės pliuralizmo;

4. palankiai vertina naujos Turkijos Respublikos vyriausybės sprendimą įsteigti ES reikalų 
ministeriją, nes tai atspindi itin didelės naujų pastangų, įsipareigojimo ir dialogo svarbos 
suvokimą;

5. primena esminį Turkijos Didžiosios Nacionalinės Asamblėjos (TDNA) – Turkijos 
demokratinės sistemos ašies – vaidmenį, taigi pabrėžia ir jos vaidmenį suteikiant valdžių 
padalijimo principu pagrįstą platformą visoms politinėms partijoms, kad jos galėtų 
prisidėti prie demokratinio dialogo ir skatintų visa apimantį reformų procesą; 

6. primena būtinybę tęsti darbą dėl 2010 m. konstitucinės reformos įstatymų paketo 
įgyvendinimo; išreiškia visapusišką paramą naujos pilietinės Turkijos konstitucijos 
rengimo procesui, nes tai yra galimybė įgyvendinti tikrą konstitucinę reformą, skatinančią 
demokratiją, teisinės valstybės principą, pagrindines teises ir laisves, pliuralizmą ir 
Turkijos visuomenės sanglaudą ir vienybę; palankiai vertina sprendimą užtikrinti vienodą 
visų politinių jėgų atstovavimą Konstitucijos derinimo komitete ir pažadą rengiant 
konstituciją kuo plačiau konsultuotis su visų visuomenės sluoksnių atstovais vykdant 
pilietinę visuomenę glaudžiai įtraukiantį procesą; 

7. palankiai vertina nuolatines pastangas gerinti civilinę karo pajėgų priežiūrą, ypač 2010 m. 
gruodžio mėn. priėmus įstatymą dėl Audito Rūmų siekiant užtikrinti civilinę karinių 
išlaidų priežiūrą;

8. pabrėžia, kad Turkijai siekiant tapti modernia valstybe jos pastangos pirmiausia turėtų būti 
sutelktos į teismų sistemos reformą, o šia reforma turi būti sukurta moderni, veiksminga, 
visiškai nepriklausoma ir nešališka teismų sistema; šiuo atžvilgiu džiaugiasi tuo, kad 
glaudžiai konsultuojantis su Venecijos komisija buvo priimti įstatymai dėl Aukštosios 
teisėjų ir prokurorų tarybos (Aukštoji taryba) ir dėl Konstitucinio teismo; atkreipia dėmesį 
į tai, kad reikia imtis tolesnių veiksmų siekiant užtikrinti visų Aukštosios tarybos 
pirmosios instancijos sprendimų dėl pareigų paaukštinimo, perkėlimo į kitą vietą ir 
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drausminių priemonių teisminės peržiūros galimybę; palankiai vertina Teisingumo 
ministerijos sprendimą įsteigti Žmogaus teisių generalinį direktoratą; 

9. dar kartą išreiškia susirūpinimą dėl to, kad teismų procesinės normos dar nepagerėjo tiek, 
kad būtų užtikrinta teisė į teisingą ir savalaikį bylos nagrinėjimą, taip pat teisė susipažinti 
su kaltinamaisiais įrodymais ankstyvaisiais bylos nagrinėjimo etapais ir pakankamos 
garantijos visiems įtariamiesiems; išreiškia didelį susirūpinimą dėl kardomojo kalinimo 
trukmės, kai pastarasis faktiškai tampa bausme be teismo proceso; ragina TDNA pakeisti 
įstatymus dėl kardomojo kalinimo numatant maksimalius kardomojo kalinimo 
laikotarpius Turkijoje pagal vidutinius kardomojo kalinimo laikotarpius Europos 
Sąjungoje; 

10. pabrėžia, kad tariamų perversmų planų, pvz., „Ergenekon“ ir „Sledgehammer“ atvejų, 
tyrimas turi parodyti Turkijos demokratinių institucijų ir teismų sistemos tvirtumą ir 
tinkamą, nepriklausomą, nešališką ir skaidrų veikimą bei jų tvirtą ir besąlyginį 
įsipareigojimą gerbti pagrindines teises;

11. dar kartą išreiškia susirūpinimą dėl baudžiamųjų bylų kėlimo žurnalistams, kurie perduoda 
informaciją apie žmogaus teisių pažeidimus arba kelia kitus visuomenei svarbius 
klausimus siekdami paskatinti pliuralistinės visuomenės debatus; mano, kad nuomonių
laikymas nusikaltimu yra viena iš svarbiausių žmogaus teisių apsaugos kliūčių Turkijoje, 
ir apgailestauja dėl neproporcingo saviraiškos, asociacijų ir susirinkimų laisvių 
apribojimo; 

12. ragina Turkiją griežtai laikytis savo tarptautinių su žmogaus teisėmis susijusių 
įsipareigojimų ir iš dalies pakeisti atitinkamus įstatymus bei organizuoti mokymus 
policijai ir teismams; šiuo atžvilgiu palankiai vertina sprendimą organizuoti mokymus 
teisėjams ir prokurorams darbo vietoje dėl saviraiškos laisvės, spaudos laisvės ir esminio 
Europos Žmogaus Teisių Teismo vaidmens; 

13. primena, kad saviraiškos laisvė ir žiniasklaidos pliuralizmas yra vienos iš pagrindinių 
Europos vertybių ir kad tikrai demokratiškai, laisvai ir pliuralistinei visuomenė reikia 
tikros saviraiškos laisvės; pabrėžia, kad būtina kuo skubiau pakeisti įstatymus, pagal 
kuriuos leidžiama taikyti neproporcingai dideles nuobaudas žiniasklaidai (kai kuriais 
atvejais žiniasklaidos priemonės turi nutraukti veiklą arba žurnalistai ar jų redaktoriai turi 
taikyti savicenzūrą), ir Įstatymą Nr. 5651/2007 dėl interneto, pagal kurį apribojama 
saviraiškos laisvė, piliečių teisė susipažinti su informacija ir leidžiama neproporcingu 
mastu ir neproporcingam laikotarpiui uždrausti interneto svetaines;

14. išreiškia paramą naujam Komisijos metodui nagrinėti klausimus, susijusius su teismų 
sistema ir pagrindinėmis teisėmis, taip pat su teisingumu ir vidaus reikalais, ankstyvuoju 
derybų proceso etapu ir pradėti derybas dėl su šiais klausimais susijusių skyrių pagal 
aiškius ir detalius veiksmų planus, o jas baigti pačias paskutines remiantis visiškai 
įtikinamais gerais veiklos rezultatais; mano, kad atsižvelgiant į nepaprastą teismų sistemos 
tęstinės reformos ir visiško žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių, visų pirma saviraiškos 
laisvės ir spaudos laisvės, paisymo Turkijoje svarbą turėtų būti dedamos naujos pastangos 
siekiant parengti patikros ataskaitą dėl 23 skyriaus (Teismai ir pagrindinės teisės); 

15. džiaugiasi pažanga, padaryta rengiant išsamią kovos su korupcija strategiją ir veiksmų 
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planą; pabrėžia, kad būtina tolesnė pažanga įstatymų ir bendrųjų kovos su korupcija 
priemonių srityje, ir ragina padidinti kovos su korupcija srityje dirbančių institucijų 
pajėgumus ir nepriklausomumą; 

16. ragina taikyti visas Konstitucijos nuostatas, pagal kurias užtikrinama teisė rengti 
demonstracijas, ir prašo Vidaus reikalų ministerijos užbaigti įstatymo dėl mitingų ir 
demonstracijų persvarstymą;

17. džiaugiasi 2011 m. rugpjūčio mėn. priimtais naujais teisės aktais, kuriais iš dalies 
keičiamas 2008 m. fondų įstatymas ir išplečiama ne musulmonų bendruomenių 
nuosavybės teisių atkūrimo aprėptis; tačiau primena, kad skubiai būtina tęsti esminę 
reformą minties, sąžinės ir religijos laisvės srityje, visų pirma sudarant galimybės 
religinėms bendruomenėms gauti juridinio asmens statusą, panaikinant visus dvasininkų 
mokymo apribojimus, pripažįstant Alevių bendruomenės religinių apeigų vietas ir 
laikantis atitinkamų Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimų bei įdiegiant Venecijos 
komisijos išvadas į teisinę bazę; 

18. primena, kad švietimas atlieka esminį vaidmenį formuojant įtraukią ir įvairią visuomenę, 
grindžiamą pagarba religinėms bendruomenėms ir mažumoms; ragina Turkijos vyriausybę 
kreipti ypatingą dėmesį į mokyklose naudojamą mokomąją medžiagą, kurioje turėtų 
atsispindėti Turkijos visuomenės religinis pliuralizmas, būti naikinami stereotipai ir 
skatinamas visiškas visų religinių bendruomenių pripažinimas, ir pabrėžia, kad reikia 
nešališkos mokymo medžiagos;

19. ragina vyriausybę vykdant reformą, kuria siekiama kovoti su skurdu tarp moterų ir didinti 
jų socialinę įtrauktį bei dalyvavimą darbo rinkoje, lyčių lygybę laikyti prioritetu; dar kartą 
siūlo tęsti pastangas įvesti numatytų kvotų sistemą, kad būtų užtikrintas tinkamas moterų 
dalyvavimas visais lygmenimis versle, viešajame sektoriuje ir politikoje; visų pirma 
ragina politines partijas stiprinti aktyvų moterų dalyvavimą politikoje;

20. sveikina Turkiją 2011 m. lapkričio 24 d. pasirašius ir ratifikavus Europos Tarybos
konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos bei kovos su juo; ragina 
vyriausybę toliau stiprinti prevencinę veiklą visais lygmenimis, kovojant su nužudymais 
dėl garbės, smurtu šeimoje ir priverstinės santuokos reiškiniu, visų pirma užtikrinant 
Įstatymo Nr. 4320 dėl šeimos apsaugos vykdymą ir jį tobulinant, atidžiai stebint, kaip jį 
taiko policija ir teismai, veiksmingai stebint, ar savivaldybės visiškai laikosi 
įsipareigojimo suteikti prieglobstį pavojuje esančioms moterims ir nepilnamečiams, ir 
sukuriant tolesnės pagalbos moterims ir nepilnamečiams, palikusiems pagalbos centrus, 
sistemą siekiant suteikti jiems tinkamą psichologinę paramą, juridinę pagalbą bei 
sveikatos priežiūrą ir padėti jiems vėl integruotis į visuomenę; palankiai vertina Šeimos ir 
socialinės politikos ministerijos pastangas didinti pagalbos centrų skaičių ir kokybę ir 
ministerijos sprendimą leisti privatiems subjektams atidaryti pagalbos centrus kaip 
papildomą išteklių moterims ir nepilnamečiams, kuriems kyla pavojus;

21. ragina vyriausybę užtikrinti, kad įstatymais būtų garantuojama ir veiksmingai 
įgyvendinama lygybė nepaisant biologinės ir socialinės lyties, rasinės ar etninės kilmės, 
religijos ar įsitikinimų, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos; ragina Turkijos 
vyriausybę suderinti Turkijos įstatymus su ES acquis communautaire ir priimti įstatymus, 
kuriais įsteigiama kovos du diskriminacija ir lygybės valdyba; pažymi, kad reikia imti 
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tolesnių veiksmų dėl homofobijos ir bet kokios rūšies diskriminacijos, priekabiavimo arba 
smurto dėl seksualinės orientacijos; dar kartą ragina Turkijos vyriausybę nurodyti 
Turkijos ginkluotosioms pajėgoms daugiau homoseksualumo nelaikyti „psichoseksualine 
liga“;

22. ragina Turkiją parodyti atsparumą ir dėti daugiau pastangų siekiant politinio sprendimo 
kurdų klausimu ir prašo visų politinių jėgų dirbti išvien siekiant glaudesnio politinio 
dialogo ir didesnės politinės, kultūrinės, socialinės ir ekonominės sanglaudos bei kurdų 
kilmės piliečių dalyvavimo; ragina Turkijos vyriausybę stiprinti pastangas toliau skatinti 
socialinį ir ekonominį vystymąsi Pietryčių regione; mano, kad konstitucinė reforma yra 
labai naudingas pagrindas atsivėrimui demokratijai skatinti; primena, kad politinis 
sprendimas gal būti pasiektas tik po atvirų ir tikrai demokratiškų diskusijų kurdų 
klausimu, ir išreiškia susirūpinimą dėl to, kad buvo iškelta daug bylų rašytojams ir 
žurnalistams, rašantiems kurdų klausimu, ir suimta keletas kurdų politikų, vietos lygmeniu 
išrinktų merų ir savivaldybių tarybų narių bei žmogaus teisių gynėjų ryšium su Kurdistano 
bendruomenių sąjungos byla;

23. prabrėžia, kad reikia suderinti darbo ir profsąjungų teisių teisinę bazę su ES standartais ir 
TDO konvencijomis, nes panaikinus visas darbo ir profsąjungų teisių taikymo kliūtis bus 
užtikrinta, kad dabartinę sparčią ekonomikos pažangą lydėtų platesnė ekonominio augimo 
sukurtos gerovės sklaida Turkijos visuomenėje, taigi būtų kuriamas dar didesnis augimo 
potencialas; 

24. ragina Turkijos vyriausybę skatinti aktyvų ir visapusišką vartotojų organizacijų 
dalyvavimą teisėkūros ir konsultavimosi vartotojų apsaugos politikos klausimais procese 
ir imtis visų reikiamų priemonių vartotojų judėjimui remti ir stiprinti; ragina vartotojų 
organizacijas suvienyti pajėgas ir sustiprinti savo atstovaujamumą;

Gerų kaimyninių santykių kūrimas

25. tvirtai remia šiuo metu vykstančias Jungtinių Tautų Generalinio Sekretoriaus remiamas 
derybas dėl Kipro sujungimo; pabrėžia, kad sąžiningas ir įgyvendinamas Kipro klausimo 
sprendimas dabar yra neatidėliotinas ir ragina Turkiją ir visas susijusias šalis intensyviai ir 
geranoriškai dirbti siekiant išsamaus susitarimo; ragina Turkijos vyriausybę pradėti savo 
pajėgų išvedimą iš Kipro ir perduoti Famagustos uosto klausimą Jungtinėms Tautoms 
pagal Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 550 (1984); taip pat ragina Kipro 
Respubliką atverti Famagustos uostą taikant ES muitinės priežiūrą, kad būtų sukurta 
teigiama atmosfera sėkmingam šiuo metu vykstančių derybų dėl sujungimo sprendimui ir 
leisti Kipre gyvenantiems turkams užsiimti teisėta tiesiogine prekyba visiems priimtinu 
būdu;

26. ragina Turkiją aktyviau remti Dingusių asmenų komitetą Kipre;

27. apgailestauja dėl Turkijos pareiškimų, kad ji įšaldys santykius su Europos Sąjungai 
pirmininkaujančia valstybe 2012 m. antrąjį pusmetį, jei iki to laiko nebus rastas Kipro 
klausimo sprendimas; primena, kad Europos Sąjunga grindžiama nuoširdaus 
bendradarbiavimo ir visų valstybių narių tarpusavio solidarumo principais, ir kad Turkija, 
būdama šalis kandidatė, turi įsipareigoti palaikyti ramius santykius su Europos Sąjunga ir 
visomis jos valstybėmis narėmis; be to, primena, kad pirmininkavimas Europos Sąjungos 
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Tarybai numatytas Europos Sąjungos sutartyje;

28. ragina Turkiją sudaryti sąlygas politiniam ES ir NATO dialogui panaikindama savo veto 
dėl ES ir NATO bendradarbiavimo įskaitant Kiprą, taigi ragina ir Kipro Respubliką 
panaikinti savo veto dėl Turkijos dalyvavimo Europos gynybos agentūroje;

29. atkreipia dėmesį į nuolatines intensyvesnes Turkijos ir Graikijos pastangas gerinti 
dvišalius santykius; tačiau apgailestauja, kad Turkijos Didžiosios Nacionalinės 
Asamblėjos paskelbtas grasinimas karu (lot. casus belli) dar nebuvo atšauktas ir mano, 
kad pagerėjus šių dviejų šalių dvišaliams santykiams Turkija šį grasinimą atsiims; 

30. pabrėžia, kad Jungtinių Tautų jūrų teisės konvenciją (angl. UNCLOS) pasirašė ES, 27 
valstybės narės ir visos kitos šalys kandidatės, ir kad ši konvencija įeina į acquis 
communautaire; todėl ragina Turkijos vyriausybę ilgiau nedelsiant ją pasirašyti ir 
ratifikuoti; primena, kad pagal UNCLOS Kipro Respublikos išskirtinė ekonominė zona 
yra visiškai teisėta;

31. ragina Turkiją ir Armėniją imtis normalizuoti savo santykius be išankstinių sąlygų 
ratifikuojant protokolus ir atveriant sieną;

ES ir Turkijos bendradarbiavimo stiprinimas

32. laiko smerktinu Turkijos atsisakymą vykdyti savo įsipareigojimą visiškai ir 
nediskriminuojant įgyvendinti EB ir Turkijos asociacijos susitarimo papildomą protokolą 
visų valstybių narių atžvilgiu; primena, kad šis atsisakymas ir toliau smarkiai veikia 
derybų procesą, ir ragina Turkijos vyriausybę ilgiau nebedelsiant įgyvendinti visą 
protokolą; 

33. dar kartą griežtai ir tvirtai smerkia tebesitęsiantį Kurdistano darbininkų partijos, kuri jau 
įtraukta į teroristinių organizacijų ES sąrašą, vykdomą smurtą ir išreiškia visišką 
solidarumą su Turkija; ragina ES valstybes nares, glaudžiai bendradarbiaujant su ES 
kovos su terorizmu koordinatoriumi ir Europolu ir deramai paisant žmogaus teisių, 
pagrindinių laisvių ir tarptautinės teisės normų, intensyvinti bendradarbiavimą su Turkija 
kovojant su terorizmu ir su organizuotu nusikalstamumu, kuris yra terorizmo finansavimo 
šaltinis; ragina Komisiją ir valstybes nares sudaryti sąlygas tinkamam informatyviam 
dialogui ir keitimuisi informacija su Turkija dėl šios pateiktų ekstradicijos prašymų, kurie 
negali būti toliau tvarkomi dėl teisinių ar procesinių priežasčių; 

34. pažymi, kad Turkija yra vienintelė šalis kandidatė, kurioje neliberalizuota vizų išdavimo 
tvarka; pabrėžia, kad svarbu sudaryti palankesnes sąlygas verslininkams, akademikams, 
studentams ir pilietinės visuomenės atstovams išvykti į Europos Sąjungą; remia Komisijos 
ir valstybių narių pastangas įgyvendinti vizų kodeksą, suderinti ir supaprastinti vizų 
išdavimo reikalavimus ir įsteigi naujus vizų išdavimo pagal supaprastintą tvarką centrus 
Turkijoje; ragina Turkiją nedelsiant pasirašyti ir įgyvendinti ES ir Turkijos readmisijos 
susitarimą ir užtikrinti, kad, kol įsigalios šis susitarimas, būtų visapusiškai įgyvendinami 
esami dvišaliai susitarimai; pabrėžia ES ir Turkijos bendradarbiavimo sprendžiant 
migracijos valdymo ir sienų kontrolės klausimus intensyvinimo svarbą, inter alia, 
atsižvelgiant į didelę neteisėtų imigrantų, į ES teritoriją patenkančių per Turkiją, dalį; 
mano, kad įsigaliojus readmisijos susitarimui Taryba turėtų įgalioti Komisiją pradėti 
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dialogą vizų klausimais ir nustatyti gaires; 

35. primena, kad Turkija yra labai svarbi kaip ES energijos koridorius į Kaukazo ir Kaspijos 
regionų naftos ir dujų išteklius ir yra strategiškai arti Irako ir jo besivystančios žaliavinės 
naftos rinkos; pabrėžia strateginį „Nabucco“ dujotiekių ir kitų dujotiekių, pavyzdžiui 
būsimojo dujų tranzito koridoriaus ITGI (jungiančio Turkiją, Graikiją ir Italiją), vaidmenį 
Europos Sąjungos energetiniam saugumui užtikrinti; mano, kad atsižvelgiant į strateginį 
Turkijos vaidmenį ir potencialą, taip pat ES investicijoms ir tolesniam bendradarbiavimui 
su ES, turėtų būti pradėta svarstyti, ar nevertėtų pradėti derybas dėl 15 skyriaus dėl 
energetikos siekiant paskatinti ES ir Turkijos strateginį dialogą dėl energetikos;

36. pabrėžia strateginį Turkijos vaidmenį – politiniu ir geografiniu požiūriu – Europos 
Sąjungos užsienio politikai ir kaimynystės politikai; primena, kad Turkija atlieka svarbų 
regioninį vaidmenį Artimuosiuose Rytuose, Vakarų Balkanuose, Afganistane ir Pakistane, 
Pietų Kaukaze, Somalio pusiasalyje ir yra demokratizacijos pavyzdys Arabų valstybėms; 
remia tvirtą Turkijos poziciją ir įsipareigojimus demokratinėms jėgoms Sirijoje ir primena 
svarbų Turkijos vaidmenį suteikiant apsaugą Sirijos pabėgėliams; ragina ES ir Turkiją 
sustiprinti politinį dialogą dėl abiem šalims svarbių užsienio politikos pasirinkimų ir 
uždavinių; ragina Turkiją plėtoti užsienio politiką vedant dialogą ir koordinuojant 
veiksmus su Europos Sąjunga ir palaipsniui suderinti savo užsienio politiką su ES 
užsienio politika, kad būtų kuriama naudinga sinergija ir didinamas teigiamos įtakos 
potencialas;

37. primena Turkijos siekius įkvėpti pietines kaimynines valstybes perėjimui prie 
demokratijos ir socialinėms bei ekonominėms reformoms ir padėti jas įgyvendinti; 
pažymi, kad Turkijos institucijų ir nevyriausybinių organizacijų dalyvavimu įgyvendinant 
EKP priemones būtų sukurta unikali sąveika ir jos nauda, ypač tokiose srityse kaip 
institucijų kūrimas ir pilietinės visuomenės plėtra; mano, kad praktinį bendradarbiavimą 
būtų galima papildyti struktūriniu ES ir Turkijos dialogu siekiant suderinti atitinkamas 
kaimynystės politikos sritis;

38. džiaugiasi tuo, kad Turkija ratifikavo JT konvencijos prieš kankinimą fakultatyvinį 
protokolą;

39. dar kartą ragina Turkijos vyriausybę pasirašyti Tarptautinio baudžiamojo teismo statutą ir 
pateikti jį ratifikuoti ir taip padidinti Turkijos indėlį ir užtikrinti jos dalyvavimą 
pasaulinėje daugiašalėje sistemoje;

40. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Sąjungos vyriausiajai 
įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai, 
Europos Tarybos Generaliniam Sekretoriui, Europos Žmogaus Teisių Teismo pirmininkui, 
valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams ir Turkijos Respublikos vyriausybei ir 
parlamentui.


