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Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar ir-rapport ta' progress 2011 dwar it-Turkija

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra r-rapport ta’ progress tat-Turkija għall-2011 tal-Kummissjoni 
(SEC(2011)1201),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill bit-titolu ''Strateġija ta' Tkabbir u Sfidi Ewlenin 2011-2012'' (COM(2011)0666),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu tas-27 ta' Settembru 2006 dwar il-
progress tat-Turkija lejn l-adeżjoni1, tal-24 ta' Ottubru 2007 dwar ir-relazzjonijiet bejn l-
UE u t-Turkija2, tal-21 ta' Mejju 2008 dwar ir-rapport ta’ progress tat-Turkija għall-20073, 
tat-12 ta' Marzu 2009 dwar ir-rapport ta' progress tat-Turkija għall-20084, tal-
10 ta’ Frar 2010 dwar ir-rapport ta’ progress tat-Turkija għall-20095, u tas-17 ta' Frar 2011 
dwar ir-rapport ta' progress tat-Turkija għall-20106,

– wara li kkunsidra l-Qafas ta' Negozjar għat-Turkija tat-3 ta' Ottubru 2005,

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/157/KE tat-18 ta’ Frar 2008 dwar il-
prinċipji, il-prijoritajiet u l-kundizzjonijiet li jinsabu fis-Sħubija għall-Adeżjoni mar-
Repubblika tat-Turkija7 (“ls-Sħubija għall-Adeżjoni”), kif ukoll d-deċiżjonijiet preċedenti 
tal-Kunsill dwar is-Sħubija għall-Adeżjoni tal-2001, l-2003 u l-2006,

– wara li kkunsidra l-Konklużjonijiet tal-Kunsill tal-14 ta' Diċembru 2010 u tal-
5 ta' Diċembru 2011,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A. billi n-negozjati għall-adeżjoni mat-Turkija nfetħu fit-3 ta' Ottubru 2005 wara l-
approvazzjoni mill-Kunsill tal-Qafas ta' Negozjar, u billi l-ftuħ ta' tali negozjati huwa l-
punt ta' tluq ta' proċess twil u mingħajr limitu ibbażat fuq kundizzjonalità stretta u impenn 
lejn ir-riforma,

B. billi t-Turkija impenjat ruħha li twettaq riformi, li jkollha relazzjonijiet tajba mal-ġirien u 
lejn l-allinjament progressiv mal-UE, u billi dawn l-isforzi għandhom jitqiesu bħala 
opportunità għat-Turkija stess sabiex timmodernizza ruħha, tikkonsolida u ttejjeb aktar l-
istituzzjonijiet demokratiċi tagħha,

                                               
1 ĠU C 306 E, 15.12.2006, p.284
2 ĠU C 263 E, 16.10.2008, p.452
3 ĠU C 279 E, 19.11.2009, p. 57
4 ĠU C 87 E, 1.4.2010, p. 139
5 Testi adottati, P7_TA(2010)0025
6 Testi adottati, P7_TA(2011)0090
7 ĠU L 51, 26.2.2008, p. 4
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C. billi konformità sħiħa mal-kriterji kollha ta' Kopenħagen u l-kapaċità ta' integrazzjoni tal-
UE, skont il-konklużjonijiet tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew ta' Diċembru 2006, jibqgħu l-
bażi għall-adeżjoni mal-UE, li hija komunità bbażata fuq valuri komuni, kooperazzjoni 
sinċiera u solidarjetà reċiproka fost l-Istati Membri kollha tagħha;

D. billi fir-rapport ta' progress tagħha għall-2011 il-Kummissjoni kkonkludiet li t-Turkija 
huwa pajjiż ta’ importanza ewlenija għas-sigurtà u l-prosperità tal-Unjoni Ewropea, li l-
kontribut tat-Turkija lill-Unjoni Ewropea f'numru ta' oqsma kruċjali jkun totalment 
effikaċi b'aġenda pożittiva u b'approċċ kredibbli għall-proċess ta' negozjar u li jibqa' 
kruċjali li t-Turkija tkompli bir-riformi tagħha fir-rigward tal-kriterji politiċi flimkien mal-
ħtieġa ta' sforzi sinifikanti oħra sabiex jiġu żgurati d-drittijiet fundamentali,  

E. billi t-Turkija, għas-sitt sena konsekuttiva, għadha ma implimentatx id-dispożizzjonijiet 
tal-Ftehima ta' Assoċjazzjoni KE-Turkija u l-Protokoll Addizzjonali tagħha,

F. billi għal benefiċċju tagħha stess u bil-ħsieb li tittejjeb l-istabilità u jkunu promossi r-
relazzjonijiet tajba mal-ġirien u s-sħubija politika u ekonomika pożittiva, it-Turkija 
jeħtiġilha tħaffef fl-isforzi tagħha sabiex issolvi kwistjonijiet bilaterali pendenti, inklużi 
kwistjonijiet dwar il-fruntieri, mal-ġirien diretti tagħha, 

G. billi l-ekonomija tat-Turkija ttriplikat tul l-aħħar għaxar snin u kibret bi kważi 10% fl-
aħħar sena u hija meqjusa bħala waħda mis-seba' l-akbar ekonomiji emerġenti fid-dinja; 
billi l-kummerċ bejn l-Unjoni Ewropea u t-Turkija kien ta' EUR 103 biljun fl-2010, bit-
Turkija bħala s-seba' l-akbar sieħba kummerċjali tal-Unjoni u l-Unjoni l-akbar sieħba tat-
Turkija, bi 80% mill-investiment barrani dirett fit-Turkija joriġina mill-Unjoni Ewropea; 
billi l-intrapriżi tal-UE ħolqu aktar minn 13 000 negozju fit-Turkija, 

H. billi d-djalogu u l-kooperazzjoni mat-Turkija dwar l-istabilità u d-demokrazija fil-Lvant 
Nofsani fuq skala usa' huma strateġiċi; billi t-Turkija, mibnija fuq Stat sekulari solidu, 
tista' tkun ta' eżempju prezzjuż għad-demokratizzazzjoni tal-Istati Għarab sabiex dawn 
itemmu t-tranżizzjoni demokratika u r-riformi soċjoekonomiċi tagħhom; billi djalogu 
strutturat bejn l-UE u t-Turkija dwar il-koordinament tal-politiki esteri u tal-viċinat 
rispettivi tagħhom jistgħu jipprovdu sinerġiji uniċi, 

I. billi t-Turkija hija l-passaġġ tal-enerġija tal-UE għar-riżorsi taż-żejt u l-gass tal-Kawkasu 
u l-Kaspju u għandha viċinanza strateġika għall-Iraq u għas-suq fi żvilupp tiegħu taż-żejt 
mhux raffinat; billi s-sistema ta' pajpijiet ta' Nabucco tibqa' waħda mill-ogħla prijoritajiet 
għas-sigurtà tal-enerġija tal-UE; billi t-Turkija u l-Azerbaijan kkonkludew ftehim fil-
25 ta' Ottubru 2011 dwar il-mogħdija ta' gass mill-Azerbaijan minn fuq art Torka li se 
tiftaħ il-passaġġ ta' gass tan-Nofsinhar, issaħħaħ il-provvistà tal-gass għas-sistema ta' 
pajpijiet ta' Nabucco u għall-passaġġ futur ta' mogħdija tal-gass ITGI (interkonnettur 
Turkija-Greċja-Italja), biex b'hekk tissaħħaħ is-sigurtà tal-enerġija tal-Unjoni, 

Interdipendenza u Impenn Reċiproku

1. Jenfasizza l-interdipendenza bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha u t-Turkija; 
jirrikonoxxi l-potenzjal ekonomiku u ta' tkabbir tat-Turkija u r-rwol rilevanti tagħha għas-
sigurtà tal-enerġija; jenfasizza li tali interdipendenza hija komplimentata mill-valur ta' 
sinerġiji potenzjali bejn il-politika estera u ta' sigurtà u l-politika tal-viċinat tal-Unjoni u 
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tat-Turkija b'benefiċċji u ingranaġġ imsaħħa għat-tnejn; jemmen, madankollu, li tali 
interdipendenza tista' tipproduċi riżultati pożittivi biss jekk titpoġġa f'kuntest ta' impenn 
reċiproku, djalogu strateġiku, riżultati fil-proċess ta' riforma u fl-implimentazzjoni tar-
riformi, relazzjonijiet tajba tat-Turkija mal-Istati Membri tal-UE ġirien u kooperazzjoni 
solida;

2. Jesprimi l-appoġġ tiegħu lill-Kummissjoni għall-iżvilupp ta' aġenda ġdida għar-
relazzjonijiet bejn l-UE u t-Turkija; huwa tal-fehma li l-isforzi mġedda għandhom jiġu 
investiti sabiex jinħolqu l-kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-kapitoli; jinsisti li r-relazzjonijiet 
tat-Turkija mal-Istati Membri ġirien huma fattur ewlieni għat-tiġdid tan-negozjati u d-
djalogu; 

L-ilħuq tal-kriterji ta’ Kopenħagen

3. Ifaħħar lit-Turkija għall-proċess elettorali, fl-okkażjoni tal-elezzjonijiet ġenerali ta' Ġunju 
2011 fejn kien hemm għadd kbir ta' votanti, u b'tifħir minn osservaturi internazzjonali ġiet 
deskritta bħala demokratika u pluralistika u msawwra minn soċjetà ċivili mimlija ħajja; 
jenfasizza l-importanza ta' riforma tal-liġi elettorali bl-eliminazzjoni tal-limitu minimu ta' 
10% għar-rappreżentazzjoni fil-Parlament, li huwa l-ogħla limitu ta' kull Membru tal-
Kunsill tal-Ewropa u ma jirrappreżentax il-pluraliżmu tas-soċjetà Torka;

4. Jilqa' d-deċiżjoni tal-Gvern il-ġdid tar-Repubblika tat-Turkija li jistabbilixxi Ministeru 
għall-affarijiet tal-UE li jirrifletti l-għarfien li l-isforzi mġedda, l-impenn u d-djalogu 
huma ta' importanza assoluta;

5. Ifakkar fir-rwol fundamentali tal-Gran Assemblea Nazzjonali Torka (TGNA) bħala ċ-
ċentru tas-sistema demokratika tat-Turkija u għalhekk jenfasizza r-rwol tat-TGNA sabiex 
tipprovdi pjattaforma għall-partiti politiċi kollha, ibbażata fuq kontrolli u bilanċi, sabiex 
dawn jikkontribwixxu lejn id-djalogu demokratiku u l-promozzjoni ta' proċess ta' riforma 
inklużiv; 

6. Ifakkar fil-ħtieġa li titkompla l-ħidma dwar l-implimentazzjoni tal-pakkett ta' riforma 
Kostituzzjonali tal-2010; jesprimi l-appoġġ sħiħ tiegħu għall-proċess ta' abbozzar ta' 
Kostituzzjoni ċivili ġdida għat-Turkija li jirrappreżenta opportunità għar-riforma 
Kostituzzjonali vera li tippromwovi d-demokrazija, l-istat tad-dritt, id-drittijiet u l-
libertajiet fundamentali, il-pluraliżmu, l-inklużjoni u l-unità fis-soċjetà Torka; jilqa' d-
deċiżjoni li tiġi żgurata rappreżentanza ugwali għall-forzi politiċi kollha fil-kumitat ta' 
konċiljazzjoni Kostituzzjonali u l-impenn li l-proċess ta' abbozzar ikun ibbażat fuq 
konsultazzjoni l-aktar wiesgħa possibbli tal-partijiet kollha tas-soċjetà fil-qafas ta' proċess 
li jassoċja mill-qrib lis-soċjetà ċivili; 

7. Jilqa' l-isforzi kontinwi sabiex tittejjeb s-superviżjoni ċivili tal-militar, b'mod partikulari l-
adozzjoni tal-Liġi dwar il-Qorti tal-Kontabilità f'Diċembru 2010 biex tiġi żgurata s-
superviżjoni ċivili tan-nefqa militari;

8. Jenfasizza li r-riforma tas-sistema ġudizzjarja għandha tkun minn ta' quddiem fl-isforzi 
tat-Turkija lejn il-modernizzazzjoni u li tali riforma għandha twassal għal sistema 
ġudizzjarja moderna, effiċjenti, totalment indipendenti u imparzjali; jilqa' f'dan ir-rigward 
l-adozzjoni tal-leġiżlazzjoni dwar il-Kunsill Għoli tal-Imħallfin u l-Prosekuturi (il-Kunsill 
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Għoli) u dwar il-Qorti Kostituzzjonali b'konsultazzjoni mill-qrib mal-Kummissjoni ta' 
Venezja; jindika l-ħtieġa li jittieħdu passi ulterjuri sabiex tiġi żgurata l-possibilità ta' 
stħarriġ ġudizzjarju għad-deċiżjonijiet kollha fl-ewwel istanza tal-Kunsill Għoli fir-
rigward ta' promozzjonijiet, trasferimenti lejn siti oħra u sanzjonijiet dixxiplinarji; jilqa' d-
deċiżjoni tal-Ministeru tal-ġustizzja li joħloq direttorat ġenerali għad-drittijiet tal-
bniedem; 

9. Itenni t-tħassib tiegħu li n-normi ta' proċedura ġudizzjarja għadhom ma ttejbux biżżejjed 
sabiex jiżguraw id-dritt ta' proċess ġust u fil-ħin, inkluż id-dritt għal aċċess għall-evidenza 
inkriminatorja fil-fażijiet bikrija tal-proċeduri u garanziji suffiċjenti għas-suspettati kollha; 
jesprimi tħassib kbir dwar it-tul ta' detenzjoni qabel il-proċess, li qed isir kastig de facto
mingħajr proċess; iħeġġeġ lit-TGNA tirriforma l-leġiżlazzjoni dwar id-detenzjoni qabel il-
proċess billi l-perjodi ta' detenzjoni qabel il-proċess fit-Turkija jsiru konformi mal-medja 
tal-perjodi ta' detenzjoni qabel il-proċess fl-Unjoni Ewropea;  

10. Jenfasizza li investigazzjonijiet ta' pjanijiet allegati 'coup', bħall-kawżi 'Ergenekon' u 
'Sledgehammer' għandhom juru s-saħħa u l-funzjonament adegwat, indipendenti, 
imparzjali u trasparenti tal-istituzzjonijiet demokratiċi Torok u tal-ġudikatura u l-impenn 
sod u inkondizzjonat tagħhom għar-rispett tad-drittijiet fundamentali;

11. Itenni t-tħassib tiegħu dwar il-prattika li jitressqu prosekuzzjonijiet kriminali kontra 
ġurnalisti li jirrapurtaw provi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem jew iqajmu kwistjonijiet 
oħra fl-interess pubbliku bħala kontribut għad-dibattitu ta' soċjetà pluralistika; iqis il-
kriminalizzazzjoni tal-opinjonijiet bħala ostaklu ewlieni għall-ħarsien tad-drittijiet tal-
bniedem fit-Turkija u jiddeplora r-restrizzjonijiet sproporzjonati tal-libertajiet tal-
espressjoni, l-assoċjazzjoni u l-assemblea; 

12. Iħeġġeġ lit-Turkija tikkonforma strettament mal-obbligi internazzjonali tagħha tad-
drittijiet tal-bniedem f’dan ir-rigward billi temenda l-leġiżlazzjoni rilevanti tagħha u 
tħarreġ lill-pulizija u l-ġudikatura tagħha; jilqa' f'dan ir-rigward id-deċiżjoni li l-imħallfin 
u l-prosekuturi jingħataw taħriġ intern dwar il-libertà tal-espressjoni u l-libertà tal-istampa 
u dwar ir-rwol fundamentali tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem; 

13. Ifakkar li l-libertà tal-espressjoni u l-pluraliżmu tal-midja huma fil-qalba tal-valuri 
Ewropej u li soċjetà verament demokratika, libera u pluralistika teħtieġ libertà vera tal-
espressjoni; jenfasizza li riforma tal-leġiżlazzjoni li tippermetti multi għoljin 
sproporzjonati fuq il-midja - li f'ċertu każi jwasslu għall-għeluq tagħhom jew għall-
awtoċensura minn ġurnalisti jew mill-edituri tagħhom - u tal-liġi 5651/2007 dwar l-
internet, li tillimita l-libertà tal-espressjoni, tnaqqas id-dritt taċ-ċittadini għal aċċess għall-
informazzjoni u li tippermetti l-projbizzjoni ta' siti tal-internet għal kobor u tul ta' żmien 
sproporzjonat, hija urġenti ħafna;

14. Jesprimi l-appoġġ tiegħu għall-approċċ il-ġdid tal-Kummissjoni, li kwistjonijiet relatati 
mal-ġudikatura u d-drittijiet fundamentali u mal-ġustizzja u l-affarijiet interni jiġu 
indirizzati fi stadju bikri tal-proċess tan-negozjati, bil-ftuħ tal-kapitoli relatati fuq il-bażi 
ta' pjanijiet ta' azzjoni ċari u dettaljati, u l-għeluq ta' tali kapitoli ma' tal-aħħar nett fuq il-
bażi ta' prestazzjonijiet tal-passat tajbin u totalment konvinċenti; jemmen li, fid-dawl tal-
importanza kbira tar-riforma kontinwa tas-sistema ġudizzjarja fit-Turkija u tar-rispett 
totali tad-drittijiet tal-bniedem u tal-libertajiet fundamentali, b'mod partikulari l-libertà tal-
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espressjoni u l-libertà tal-istampa, għandhom isiru sforzi mġedda sabiex jitressaq ir-
rapport ta' screening dwar Kapitolu 23 dwar il-ġudikatura u d-drittijiet fundamentali; 

15. Jilqa' l-progress fl-iżvilupp ta' strateġija u pjan ta' azzjoni komprensivi kontra l-
korruzzjoni; jenfasizza l-ħtieġa ta' progress ulterjuri dwar il-leġiżlazzjoni u miżuri ġenerali 
kontra l-korruzzjoni u jitlob żieda fis-saħħa u l-indipendenza tal-istituzzjonijiet involuti 
fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni; 

16. Iħeġġeġ l-applikazzjoni sħiħa tad-dispożizzjonijiet Kostituzzjonali sabiex ikun żgurat id-
dritt li jsiru dimostrazzjonijiet u jitlob lill-Ministeru tal-intern itemm ir-reviżjoni tal-liġi 
dwar il-laqgħat u d-dimostrazzjonijiet;

17. Jilqa' l-adozzjoni tal-leġiżlazzjoni l-ġdida ta' Awwissu 2011 li temenda l-Liġi ta' Frar 2008 
dwar il-fondazzjonijiet u twessa' l-ambitu tar-ristabbiliment tad-drittijiet tal-proprjetà ta' 
komunitajiet li mhumiex Musulmani; ifakkar madankollu, fil-bżonn urġenti li titkompla r-
riforma essenzjali fil-qasam tal-libertà tal-ħsieb, il-kuxjenza u r-reliġion, b'mod partikulari 
billi l-komunitajiet reliġjużi jkollhom il-possibilità jiksbu personalità legali, jiġu eliminati 
r-restrizzjonijiet kollha tat-taħriġ tal-kleru, jiġu rikonoxxuti l-postijiet ta' qima Alevi u 
jkun hemm konformità mas-sentenzi rilevanti tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem 
u jitqiesu l-opinjonijiet tal-Kummissjoni ta' Venezja fil-qafas legali; 

18. Ifakkar li l-edukazzjoni għandha rwol kruċjali fil-proċess ta' stabbiliment ta' soċjetà 
inklużiva u differenti mibnija fuq ir-rispett għall-komunitajiet reliġjużi u l-minoranzi; 
iħeġġeġ lill-gvern Tork jagħti attenzjoni speċjali lill-materjal edukattiv fl-iskejjel, li 
għandu jirrifletti l-pluralità reliġjuża tas-soċjetà Torka, jelimina l-preġudizzju u 
jippromwovi l-aċċettazzjoni sħiħa tal-komunitajiet reliġjużi kollha, u jenfasizza l-bżonn ta' 
materjal għat-tagħlim imparzjali;

19. Iħeġġeġ lill-Gvern sabiex l-ugwaljanza bejn is-sessi tkun prijorità fl-isforzi ta' riforma 
tiegħu li jindirizzaw il-faqar fost in-nisa u li jżidu l-inklużjoni soċjali tan-nisa u l-
parteċipazzjoni tagħhom fis-suq tax-xogħol; itenni l-proposta tiegħu li tkompli l-
introduzzjoni ta' sistema ta' kwoti riservati sabiex tiġi żgurata preżenza sinifikanti tan-nisa 
fil-livelli kollha tan-negozju, fis-settur pubbliku u l-politika; jistieden b'mod partikulari 
lill-partiti politiċi sabiex isaħħu l-impenn attiv u l-parteċipazzjoni tan-nisa fil-politika;

20. Jilqa' l-iffirmar u r-ratifika min-naħa tat-Turkija tal-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa 
dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa u l-vjolenza domestika tal-
24 ta' Novembru 2011; iħeġġeġ lill-gvern sabiex ikompli jżid l-isforzi preventivi tiegħu 
fil-livelli kollha fil-ġlieda kontra l-qtil tal-unur, il-vjolenza domestika u l-fenomenu ta' 
żwiġijiet furzati, b'mod partikulari billi tiġi infurzata u rinfurzata l-Liġi Nru 4320 dwar il-
protezzjoni tal-familja u permezz ta' monitoraġġ mill-qrib tal-implimentazzjoni tagħha 
mill-pulizija u l-ġudikatura, permezz ta' monitoraġġ effikaċi tal-konformità sħiħa min-
naħa tal-muniċipalitajiet bl-obbligu li jipprovdu kenn suffiċjenti għan-nisa u l-minuri fil-
periklu, u billi tiġi stabbilita sistema ta' għajnuna ta' segwitu għan-nisa u l-minuri li jħallu 
dawn il-postijiet ta' kenn, sabiex dawn ikunu pprovduti bl-appoġġ psikoloġiku xieraq, 
assistenza legali u kura tas-saħħa u sabiex dawn jiġu megħjuna fir-reintegrazzjoni 
tagħhom fis-soċjetà; jilqa' l-isforzi tal-Ministeru għall-familja u l-politika soċjali li 
jiżdiedu n-numru u l-kwalità ta' postijiet ta' kenn u d-deċiżjoni tal-Ministeru li jippermetti 
lill-entitajiet privati jiftħu ugwalment postijiet ta' kenn bħala riżors addizzjonali għan-nisa 
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u l-minuri fil-periklu; 

21. Iħeġġeġ lill-Gvern sabiex jiżgura li l-ugwaljanza, indipendentement mis-sess, il-ġeneru, l-
oriġini razzjali jew etnika, ir-reliġjon jew it-twemmin, id-diżabilità, l-età jew l-
orjentazzjoni sesswali, tiġi żgurata mil-liġi u infurzata b'mod effikaċi; jistieden lill-Gvern 
tat-Turkija jallinja l-leġiżlazzjoni Torka mal-acquis tal-Unjoni u jadotta l-leġiżlazzjoni li 
tistabbilixxi bord għall-ugwaljanza u kontra d-diskriminazzjoni; jinnota l-ħtieġa ta' azzjoni 
ulterjuri kontra l-omofobija u kwalunkwe xorta ta' diskriminazzjoni, fastidju jew vjolenza 
minħabba l-orjentazzjoni sesswali; jistieden mill-ġdid lill-Gvern tat-Turkija javża lill-
Forzi Armati Torok sabiex itemmu l-klassifikazzjoni tagħhom tal-omosesswalità bħala 
marda 'psikosesswali';

22. Jistieden lit-Turkija turi flessibilità u tintensifika l-isforzi tagħha għal soluzzjoni politika 
għall-kwistjoni Kurda u jitlob lill-forzi politiċi kollha jaħdmu flimkien sabiex tintlaħaq il-
mira ta' djalogu politiku msaħħaħ u proċess ta' inklużjoni politika, kulturali u 
soċjoekonomika ulterjuri u parteċipazzjoni taċ-ċittadini ta' oriġini Kurda; jistieden lill-
Gvern tat-Turkija jżid l-isforzi tiegħu sabiex jippromwovi ulterjorment l-iżvilupp 
soċjoekonomiku fix-Xlokk; huwa tal-fehma li r-riforma Kostituzzjonali hija qafas utli 
ħafna sabiex ikun promoss ftuħ demokratiku; ifakkar li sitwazzjoni politika tista' tinbena 
biss fuq dibattitu miftuħ u realment demokratiku dwar il-kwistjoni Kurda u jesprimi 
tħassib dwar in-numru kbir ta' kawżi li nfetħu kontra kittieba u ġurnalisti li jiktbu dwar is-
sitwazzjoni Kurda u l-arrest ta' diversi politikanti Kurdi, sindki eletti lokalment u membri 
ta' kunsilli muniċipali u difensuri tad-drittijiet tal-bniedem marbuta mal-proċess tal-KCK;

23. Jenfasizza l-ħtieġa li l-qafas legali dwar ix-xogħol u d-drittijiet tal-għaqdiet tal-ħaddiema 
jsir konformi mal-istandards tal-UE u l-konvenzjonijiet tal-ILO, billi t-tneħħija tal-ostakli 
kollha sabiex ikunu jistgħu jiġu eżerċitati bis-sħiħ id-drittijiet tax-xogħol u tal-għaqdiet 
tal-ħaddiema se jiżgura li l-progress ekonomiku b'saħħtu attwali jimxi id f'id ma' tixrid 
usa' fi ħdan is-soċjetà Torka tal-ġid iġġenerat mit-tkabbir ekonomiku, u b'hekk ikun 
iġġenerat potenzjal akbar ta' tkabbir;

24. Jistieden lill-Gvern Tork jippromwovi l-involviment attiv u sħiħ tal-organizzazzjonijiet 
tal-konsumaturi fil-proċess ta' konsultazzjoni leġiżlattiv u politiku dwar il-ħarsien tal-
konsumaturi u jieħu l-miżuri kollha neċessarji sabiex jappoġġja u jsaħħaħ il-moviment tal-
konsumatur; iħeġġeġ lill-organizzazzjonijiet tal-konsumaturi jingħaqdu flimkien sabiex 
iżidu r-rappreżentanza tagħhom;

Il-bini ta' relazzjonijiet tajbin mal-ġirien

25. Jappoġġja bil-qawwi n-negozjati li għaddejjin dwar ir-riunifikazzjoni ta' Ċipru taħt il-
patroċinju tas-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti; jenfasizza li soluzzjoni ġusta u 
vijabbli tal-kwistjoni dwar Ċipru hija urġenti u jitlob lit-Turkija u lill-partijiet ikkonċernati 
kollha jaħdmu b'mod intensiv u b'rieda tajba għal ftehim komprensiv; jistieden lill-gvern 
tat-Turkija jibda jirtira l-forzi tiegħu minn Ċipru u biex jgħaddi lill-Famagusta lin-
Nazzjonijiet Uniti skont ir-Riżoluzzjoni 550 (1984) tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-
Nazzjonijiet Uniti; jistieden b'mod parallel lir-Repubblika ta' Ċipru tiftaħ il-port ta' 
Famagusta skont is-superviżjoni doganali tal-UE sabiex tippromwovi klima pożittiva għal 
soluzzjoni ta' suċċess tan-negozjati għar-riunifikazzjoni u tippermetti lit-Torki Ċiprijotti 
jinnegozjaw direttament b'mod legali aċċettabbli għal kulħadd;
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26. Iħeġġeġ lit-Turkija tintensifika l-appoġġ tagħha għall-Kumitat għan-nies mitlufin f'Ċipru;

27. Jiddispjaċih għad-dikjarazzjonijiet tat-Turkija li se tiffriża r-relazzjonijiet mal-Presidenza 
tal-Unjoni Ewropea fit-tieni nofs tal-2012, jekk sa dak iż-żmien tkun għadha ma nstabitx 
soluzzjoni għall-kwistjoni dwar Ċipru; ifakkar li l-Unjoni Ewropea hija bbażata fuq 
prinċipji ta' kooperazzjoni sinċiera u solidarjetà reċiproka fost l-Istati Membri kollha 
tagħha, u li bħala pajjiż kandidat it-Turkija għandha timpenja ruħha għal relazzjonijiet 
sereni mal-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha kollha; barra minn hekk ifakkar li l-
Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea hija prevista fit-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea;

28. Jistieden lit-Turkija tippermetti d-djalogu politiku bejn l-UE u n-NATO billi tneħħi l-veto 
tagħha dwar il-kooperazzjoni bejn l-UE u n-NATO inkluż Ċipru u konsegwentement 
jistieden lir-Repubblika ta' Ċipru tneħħi l-veto tagħha għall-parteċipazzjoni tat-Turkija fl-
Aġenzija Ewropea għad-Difiża;

29. Jieħu nota tal-isforzi intensifikati kontinwi min-naħa tat-Turkija u l-Greċja sabiex itejbu r-
relazzjonijiet bilaterali tagħhom; madankollu iqis li hu ta' dispjaċir, li t-theddida casus 
belli ddikjarata mill-Gran Assemblea Nazzjonali Torka kontra l-Greċja għadha ma ġietx 
irtirata u jemmen li t-titjib tar-relazzjonijiet bilaterali bejn iż-żewġ pajjiżi għandu jwassal 
għall-irtirar ta' tali theddida;

30. Jenfasizza li l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-liġi tal-baħar (UNCLOS) ġiet 
iffirmata mill-UE, is-27 Stat Membru u l-pajjiżi kandidati l-oħra kollha, u li din hija parti 
mill-acquis tal-Unjoni; jistieden għalhekk lill-Gvern Tork jiffirmaha u jirratifikaha 
mingħajr aktar dewmien; ifakkar fil-leġittimità sħiħa taż-żona ekonomika esklużiva tar-
Repubblika ta' Ċipru skont l-UNCLOS;

31. Iħeġġeġ lit-Turkija u l-Armenja jkomplu lejn normalizzazzjoni tar-relazzjonijiet tagħhom 
billi jirratifikaw, mingħajr prekundizzjonijiet, il-protokolli u billi jiftħu l-fruntiera;

Progress fil-kooperazzjoni UE-Turkija

32. Jiddeplora r-rifjut tat-Turkija li tissodisfa l-obbligu tagħha li timplimenta bis-sħiħ u b'mod 
li ma jiddiskriminax, il-Protokoll addizzjonali għall-Ftehim ta' assoċjazzjoni KE-Turkija 
fil-konfront tal-Istati Membri kollha; ifakkar li dan ir-rifjut ikompli jaffettwa bil-kbir il-
proċess ta' negozjati, u jistieden lill-Gvern Tork jimplimenta l-protokoll kollu mingħajr 
aktar dewmien; 

33. Itenni l-kundanna soda u qawwija tiegħu tal-vjolenza terroristika li għaddejja mill-PKK, li 
qiegħda fil-lista tal-UE tal-organizzazzjonijiet terroristiċi u jesprimi s-solidarjetà sħiħa 
tiegħu mat-Turkija; jistieden lill-Istati Membri, b'kooperazzjoni mill-qrib mal-koordinatur 
tal-UE għall-ġlieda kontra t-terroriżmu u l-Europol, u b'kont meħud tad-drittijiet tal-
bniedem, il-libertajiet fundamentali u l-liġi internazzjonali, jintensifikaw il-kooperazzjoni 
mat-Turkija fil-ġlieda kontra t-terroriżmu u fil-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata 
bħala sors ta' finanzjament tat-terroriżmu; jistieden lill-Kummissjoni u l-Istati Membri 
jiffaċilitaw djalogu informattiv adegwat u skambju ta' informazzjoni mat-Turkija dwar ir-
rikjesti ta' estradizzjoni mit-Turkija li ma jistgħux jiġu eżegwiti minħabba raġunijiet legali 
jew proċedurali; 
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34. Jinnota li t-Turkija huwa l-uniku pajjiż li m'għandux liberalizzazzjoni tal-viża; jenfasizza 
l-importanza li jkun iffaċilitat l-aċċess għall-Unjoni Ewropea għall-persuni fin-negozju, l-
akkademiċi, l-istudenti u r-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili; jappoġġja l-isforzi tal-
Kummissjoni u l-Istati Membri sabiex jimplimentaw il-kodiċi tal-viża, jarmonizzaw u 
jissimplifikaw ir-rekwiżiti tal-viża u joħolqu ċentri ġodda sabiex ikun iffaċilitat il-ħruġ ta' 
viżi fit-Turkija; iħeġġeġ lit-Turkija tiffirma u timplimenta l-ftehim dwar l-ammissjoni 
mill-ġdid bejn l-UE u t-Turkija mingħajr aktar dewmien u li tiżgura li, sakemm dan il-
ftehim jidħol fis-seħħ, jiġu implimentati kompletament il-ftehimiet bilaterali eżistenti; 
jenfasizza l-importanza tal-intensifikazzjoni tal-kooperazzjoni bejn l-UE u t-Turkija dwar 
il-ġestjoni tal-migrazzjoni u l-kontrolli fuq il-fruntieri, fost l-oħrajn fid-dawl tal-
persentaġġ għoli ta’ immigranti illegali li jidħlu fit-territorju tal-UE mit-Turkija; huwa tal-
fehma li ladarba l-ftehim dwar l-ammissjoni mill-ġdid jidħol fis-seħħ, il-Kunsill għandu 
jagħti mandat lill-Kummissjoni sabiex tibda d-djalogu dwar il-viżi u tiddefinixxi l-pjan 
direzzjonali;  

35. Ifakkar fir-rwol ċentrali tat-Turkija bħala l-passaġġ tal-enerġija tal-UE għar-riżorsi taż-żejt 
u l-gass tal-Kawkasu u l-Kaspju u fil-viċinanza strateġika tat-Turkija għall-Iraq u għas-suq 
fi żvilupp tiegħu taż-żejt mhux raffinat; jenfasizza r-rwol strateġiku tas-sistema ta' 
pajpijiet ta' Nabucco u tal-pajpijiet tal-gass oħra, bħall-passaġġ futur ta' mogħdija tal-gass 
ITGI (interkonnettur Turkija-Greċja-Italja), għas-sigurtà tal-enerġija tal-Unjoni Ewropea; 
jemmen li b'kunsiderazzjoni tar-rwol strateġiku u l-potenzjal tat-Turkija, anki għall-
investiment tal-UE u għall-kooperazzjoni ulterjuri mal-UE, għandha tinbeda riflessjoni 
dwar il-valur tal-ftuħ tan-negozjati dwar Kapitolu 15 rigward l-enerġija, bil-ħsieb li 
jinġieb 'il quddiem id-djalogu strateġiku bejn l-UE u t-Turkija dwar l-enerġija;

36. Jenfasizza r-rwol strateġiku tat-Turkija, politiku u ġeografiku, għall-politika estera tal-
Unjoni Ewropea u l-politika tal-viċinat tagħha; ifakkar fir-rwol tat-Turkija bħala attur 
reġjonali importanti fil-Lvant Nofsani, il-Balkani tal-Punent, l-Afganistan/Pakistan, in-
Nofsinhar tal-Kawkasu u l-Qarn tal-Afrika u r-rwol tat-Turkija bħala eżempju għad-
demokratizzazzjoni tal-Istati Għarab; jappoġġja l-pożizzjoni soda u l-impenn tat-Turkija 
għall-forzi demokratiċi fis-Sirja u jfakkar fir-rwol importanti tagħha għall-protezzjoni tar-
refuġjati Sirjani; jistieden lill-UE u t-Turkija jsaħħu d-djalogu politiku eżistenti tagħhom 
dwar l-għażliet tal-politiki esteri u l-objettivi ta' interess reċiproku; iħeġġeġ lit-Turkija 
tiżviluppa l-politika estera tagħha fil-qafas tad-djalogu u l-koordinazzjoni mal-Unjoni 
Ewropea u tallinja b'mod progressiv l-politika estera tagħha ma' dik tal-UE bil-ħsieb li 
jinħolqu sinerġiji prezzjużi u jissaħħaħ il-potenzjal għal impatt pożittiv;

37. Ifakkar fl-ambizzjoni tat-Turkija li tispira u tassisti tranżizzjonijiet demokratiċi u riformi 
soċjoekonomiċi fil-viċinat tan-Nofsinhar; jinnota li l-parteċipazzjoni tal-istituzzjonijiet 
Torok u l-organizzazzjonijiet mhux governattivi fl-istrumenti PEV jiġġeneraw effetti ta’ 
sinerġija uniċi, speċjalment f’oqsma bħall-istabbiliment istituzzjonali u l-iżvilupp tas-
soċjetà ċivili; jemmen li l-kooperazzjoni prattika għandha tiġi komplimentata minn 
djalogu strutturat bejn l-UE u t-Turkija sabiex jiġu koordinati l-politiki tal-viċinat 
rispettivi tagħhom;

38. Jilqa' r-ratifika min-naħa tat-Turkija tal-protokoll fakultattiv tal-konvenzjoni tan-NU 
kontra t-tortura (OPCAT);
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39. Jistieden mill-ġdid lill-Gvern Tork jiffirma u jissottometti għar-ratifika l-Istatut tal-Qorti 
Kriminali Internazzjonali, u b'hekk ikompli jżid il-kontribut u l-impenn tat-Turkija fis-
sistema multilaterali globali;

40. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni, lir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' 
Sigurtà/Viċi-President tal-Kummissjoni, lis-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill tal-Ewropa, 
lill-President tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem, lill-Gvernijiet u lill-Parlamenti 
tal-Istati Membri u lill-Gvern u lill-Parlament tar-Repubblika tat-Turkija.


