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B7-0000/2011

Resolução do Parlamento Europeu sobre o Relatório de 2011 referente aos progressos 
realizados pela Turquia

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o relatório de 2011 da Comissão referente aos progressos realizados pela 
Turquia (SEC(2011)1201),

– Tendo em conta a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
intitulada “Estratégia de Alargamento e Principais Desafios para 2011-2012” 
(COM(2011)0666), 

– Tendo em conta as suas Resoluções anteriores, nomeadamente a de 27 de setembro de 
2006, sobre os progressos efetuados pela Turquia na via da adesão1, a de 24 de outubro de 
2007, sobre as relações UE-Turquia2, a de 21 de maio de 2008, sobre o relatório de 2007 
referente aos progressos realizados pela Turquia3, a de 12 de março de 2009, sobre o 
relatório de 2008 referente aos progressos realizados pela Turquia4, a de 10 de fevereiro 
de 2010, sobre o relatório de 2009 referente aos progressos realizados pela Turquia5 e a de 
17 de fevereiro de 2011 sobre o relatório de 2010 referente aos progressos realizados pela 
Turquia6, 

– Tendo em conta o Quadro de Negociações com a Turquia, adotado em 3 de outubro de 
2005,

– Tendo em conta a decisão 2008/157/CE do Conselho, de 18 de fevereiro de 2008, relativa 
aos princípios, prioridades e condições previstos na Parceria de Adesão com a República 
da Turquia7 ("Parceria de Adesão"), bem como as decisões anteriores do Conselho 
relativas à Parceria de Adesão, de 2001, 2003 e 2006,

– Tendo em conta as conclusões do Conselho de 14 de dezembro de 2010 e de 5 de 
dezembro de 2011,

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 110.º do seu Regimento,

Considerando que as negociações de adesão com a Turquia tiveram início em 3 de outubro de 
2005, após a aprovação do Quadro de Negociações pelo Conselho, e que a abertura dessas 
negociações foi o ponto de partida para um longo processo cujo desfecho continua em 

                                               
1 JO C 306 E, de 15.12.2006, p. 284.
2 JO C 263 E, de 16.10.2008, p. 452.
3 JO C 279 E, de 19.11.2009, p.57.
4 JO C 87 E, de 1.4.2010, p. 139.
5 Textos Aprovados, P7_TA(2010)0025.
6 Textos Aprovados, P7_TA(2011)0090.
7 JO L 51, de 26.2.2008, p. 4.
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aberto, baseado numa condicionalidade rigorosa e num compromisso de reforma,
B. Considerando que a Turquia se comprometeu a empreender reformas, a manter boas 

relações de vizinhança e a proceder a uma harmonização progressiva com a UE, e que 
esses esforços devem ser encarados como uma oportunidade para a própria Turquia se 
modernizar, bem como consolidar e melhorar as suas instituições democráticas,

C. Considerando que o pleno cumprimento de todos os critérios de Copenhaga e a 
capacidade de integração na UE, em conformidade com as conclusões do Conselho 
Europeu de dezembro de 2006, continuam a ser a base da adesão à UE, comunidade 
fundada em valores partilhados, cooperação leal e solidariedade mútua entre todos os seus 
Estados-Membros,

D. Considerando que, no seu relatório de 2011 referente aos progressos realizados pela 
Turquia, a Comissão concluiu que a Turquia é um país fundamental para a segurança e a 
prosperidade da União Europeia, que o contributo da Turquia para a UE numa série de 
áreas cruciais será plenamente efectivo através de um programa positivo e de uma 
abordagem credível do processo de negociação e que continua a ser essencial que a 
Turquia prossiga as suas reformas no que respeita aos critérios políticos, sendo necessário 
um esforço significativamente maior para garantir os direitos fundamentais, 

E. Considerando que a Turquia continua a não aplicar, pelo sexto ano consecutivo, as 
disposições decorrentes do Acordo de Associação CE-Turquia e do Protocolo Adicional a 
este Acordo,

F. Considerando que, para seu próprio benefício e tendo em vista o reforço da estabilidade e 
a promoção de relações de boa vizinhança e de uma parceria política e económica 
positiva, a Turquia necessita de redobrar esforços no sentido de solucionar questões 
bilaterais ainda em aberto, incluindo litígios fronteiriços, com os seus vizinhos mais 
próximos, 

G. Considerando que a economia da Turquia triplicou a sua dimensão na última década e 
cresceu quase 10% no último ano, sendo considerada uma das sete maiores economias 
emergentes do mundo, e que o comércio entre a União Europeia e a Turquia atingiu 103 
mil milhões de euros em 2010, sendo este país o sétimo maior parceiro comercial da 
União e esta o maior parceiro comercial da Turquia, com 80% do investimento directo 
estrangeiro neste país proveniente da União Europeia, e que empresas da UE criaram mais 
de 13 000 empreendimentos na Turquia, 

H. Considerando que o diálogo e a cooperação com a Turquia no que respeita à estabilidade e 
à democracia em todo o Médio Oriente representam elementos estratégicos, e que a 
Turquia, fundada num Estado secular sólido, pode constituir um exemplo valioso para os 
Estados árabes em processo de democratização na conclusão da sua transição democrática 
e reformas socioeconómicas, e que o diálogo estruturado entre a UE e a Turquia quanto à 
coordenação das suas respectivas políticas externas e de vizinhança pode proporcionar 
sinergias únicas,  

I. Considerando que a Turquia constitui o corredor energético da UE no que respeita aos 
recursos em petróleo e gás do Cáucaso e do Mar Cáspio e beneficia de uma proximidade 
estratégica ao Iraque e ao seu mercado de petróleo bruto em desenvolvimento, e que o 
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gasoduto Nabucco permanece uma das maiores prioridades da UE em matéria de 
segurança energética,  e que a Turquia e o Azerbaijão concluíram um acordo, em 25 de 
outubro de 2011, relativo ao transporte de gás azeri em solo turco, que abrirá o corredor 
meridional de gás e reforçará o abastecimento do gasoduto Nabucco e do futuro corredor 
de transporte de gás ITGI (Interligação Turquia-Grécia-Itália), reforçando assim a 
segurança energética da UE, 

Interdependência e compromisso mútuo

1. Realça a interdependência entre a União Europeia e os seus Estados-Membros e a 
Turquia; reconhece o potencial económico e de crescimento da Turquia e o seu papel 
relevante na segurança energética; sublinha que essa interdependência é complementada 
pelo valor das potenciais sinergias entre as políticas externas e de segurança e as políticas 
de vizinhança da União e da Turquia, oferecendo benefícios e influência reforçada a 
ambas; considera, porém, que essa interdependência apenas pode produzir efeitos 
positivos se for enquadrada num contexto de compromisso mútuo, diálogo estratégico, 
apresentação de resultados no processo de reforma e na execução das reformas, boas 
relações da Turquia com os vizinhos Estados-Membros da UE e cooperação sólida;

2. Manifesta o seu apoio à Comissão quanto ao desenvolvimento de um novo programa para 
as relações UE-Turquia; considera que devem ser envidados esforços renovados no 
sentido de criar condições para a abertura de capítulos de negociação; insiste em que as 
relações da Turquia com os vizinhos Estados-Membros constituem um factor fundamental 
na reformulação das negociações e do diálogo;  

Cumprimento dos critérios de Copenhaga

3. Louva a Turquia pelo processo eleitoral, por ocasião das eleições legislativas de junho de 
2011, em que se verificou uma elevada afluência às urnas e que foi elogiado por 
observadores internacionais como democrático, pluralista e influenciado por uma 
sociedade civil dinâmica; realça a importância de uma reforma da lei eleitoral que 
contemple a eliminação do limiar mínimo de 10% para obter representação no 
Parlamento, pois é o limiar mais elevado de todos os membros do Conselho da Europa e 
não representa o pluralismo da sociedade turca;

4. Aplaude a decisão do novo Governo da República da Turquia de criar um Ministério dos 
Assuntos da UE, reflectindo a consciência da importância fulcral de esforços, 
compromisso e diálogo renovados;

5. Recorda o papel fundamental da Grande Assembleia Nacional Turca como centro do 
sistema democrático da Turquia e sublinha, assim, o papel da referida Assembleia ao 
facultar uma plataforma a todos os partidos políticos, baseada num sistema de controlo e 
equilíbrio, para que possam dar o seu contributo para o diálogo democrático, e ao 
fomentar um processo de reforma inclusivo;  

6. Recorda a necessidade de prosseguir esforços na execução do pacote de reforma 
constitucional de 2010; exprime o seu pleno apoio ao processo de redação de uma nova 
Constituição civil para a Turquia, considerado como uma oportunidade para uma 
verdadeira reforma constitucional, promovendo a democracia, o primado do direito, os 
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direitos e liberdades fundamentais, o pluralismo, a inclusão e a unidade na sociedade 
turca; aplaude a decisão de assegurar uma representação equitativa a todas as forças 
políticas no Comité de Conciliação Constitucional e o compromisso de basear o processo 
de redação na consulta mais alargada possível de todos os sectores da sociedade, no 
âmbito de um processo estreitamente associado à sociedade civil; 

7. Aplaude os esforços contínuos no sentido de melhorar a supervisão das forças militares 
por entidades civis, em particular a adoção da Lei do Tribunal de Contas, em dezembro de 
2010, com vista a assegurar o controlo civil das despesas militares;

8. Realça que a reforma do sistema judicial se deve encontrar na primeira linha dos esforços 
de modernização da Turquia e que essa reforma deve conduzir a um sistema judicial 
moderno, eficiente, plenamente independente e imparcial;  aplaude, neste contexto, a 
adoção de legislação relativa ao Conselho Superior da Magistratura e ao Tribunal 
Constitucional, em estreita concertação com a Comissão de Veneza; salienta a 
necessidade de tomar novas medidas no sentido de assegurar a possibilidade de revisão 
judicial de todas as decisões em primeira instância do Conselho Superior da Magistratura 
relativas a promoções, transferências e sanções disciplinares; aplaude a decisão do 
Ministério da Justiça de criar uma direção-geral dos direitos humanos; 

9. Reitera a sua preocupação de que as normas processuais judiciais ainda não melhoraram 
suficientemente de modo a assegurar o direito a um julgamento justo e em tempo útil, 
incluindo o direito de acesso a elementos de prova incriminatórios na fase inicial do 
processo e garantias suficientes para todos os suspeitos;  exprime uma viva preocupação 
quanto à duração da prisão preventiva, transformando-se esta de facto numa punição sem 
julgamento; insta a Grande Assembleia Nacional Turca a reformar a legislação relativa à 
prisão preventiva, nivelando os períodos máximos de prisão preventiva na Turquia com os 
períodos médios de prisão preventiva na União Europeia; 

10. Frisa que a investigação de casos de alegados planos de golpe de Estado, como o 
"Ergenekon" e o “Plano Sledgehammer”, deve demonstrar a força e o funcionamento 
correto, independente e transparente das instituições democráticas e do sistema judicial 
turcos, bem como o seu empenho firme e incondicional em respeitar os direitos 
fundamentais;

11. Reitera a sua preocupação quanto à prática de intentar ações penais contra jornalistas que 
divulgam provas de violações dos direitos humanos ou levantam outras questões de 
interesse público como um contributo para o debate de uma sociedade pluralista;  
considera a criminalização de opiniões um obstáculo fundamental à proteção dos direitos 
humanos na Turquia e deplora as restrições desproporcionadas às liberdades de expressão, 
associação e reunião; 

12. Insta a Turquia, a este respeito, a cumprir rigorosamente as suas obrigações internacionais 
em matéria de direitos humanos, procedendo à alteração da legislação relevante e à 
formação das suas forças policiais e autoridades judiciais; aplaude, neste contexto, a 
decisão de facultar a juízes e procuradores formação em exercício sobre as liberdades de 
expressão e de imprensa e sobre o papel fundamental do Tribunal Europeu dos Direitos do 
Homem;  
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13. Recorda que a liberdade de expressão e o pluralismo dos meios de comunicação social se 
encontram no cerne dos valores europeus e que uma sociedade verdadeiramente 
democrática, livre e pluralista exige uma verdadeira liberdade de expressão; salienta a 
extrema urgência da reforma da legislação que permite a aplicação de coimas 
exageradamente elevadas aos meios de comunicação social – conduzindo, em alguns 
casos, ao seu encerramento ou à auto-censura por parte dos jornalistas ou dos seus editores 
– e da Lei n.° 5651/2007 relativa à Internet, que limita a liberdade de expressão, restringe 
o direito de acesso à informação por parte dos cidadãos e permite a proibição de sítios 
Web com efeitos e por períodos desproporcionados; 

14. Exprime o seu apoio à nova abordagem da Comissão de enfrentar questões relacionadas 
com o sistema judicial e os direitos fundamentais, com a justiça e os assuntos internos, 
numa fase inicial do processo de negociação, pela abertura dos capítulos associados 
baseada em planos de ação claros e pormenorizados e pelo encerramento desses capítulos 
em último lugar, com base em relatórios positivos plenamente convincentes; considera 
que, dada a importância extraordinária da reforma contínua do sistema judicial na Turquia 
e o pleno respeito dos direitos humanos e liberdades fundamentais, em particular das 
liberdades de expressão e de imprensa, devem ser envidados esforços renovados no 
sentido da entrega do relatório de avaliação sobre o Capítulo 23 relativo ao sistema 
judicial e aos direitos fundamentais; 

15. Aplaude os progressos efectuados no desenvolvimento de uma estratégia e de um plano de 
ação globais de luta contra a corrupção; sublinha a necessidade de novos progressos na 
legislação e em medidas de carácter geral contra a corrupção, e insta a um aumento da 
força e independência das instituições envolvidas na luta contra a corrupção;  

16. Insta à plena aplicação das disposições constitucionais que garantem o direito de realizar 
manifestações e solicita ao Ministério do Interior que complete a revisão da lei relativa a 
reuniões e manifestações; 

17. Aplaude a adoção, em agosto de 2011, de nova legislação, que altera a Lei das Fundações, 
de fevereiro de 2008, e alarga o âmbito da restauração dos direitos de propriedade das 
comunidades não muçulmanas;  recorda, porém, a necessidade urgente de prosseguir 
reformas cruciais na área da liberdade de pensamento, consciência e religião, em 
particular, permitindo às comunidades religiosas a obtenção de personalidade jurídica, 
eliminando todas as restrições à formação do clero, reconhecendo os locais de culto 
alevitas, respeitando as decisões relevantes do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem e 
reflectindo os pareceres da Comissão de Veneza no enquadramento jurídico; 

18. Relembra que a educação desempenha um papel fundamental no processo de construção 
de uma sociedade inclusiva e diversificada, fundada no respeito das comunidades e 
minorias religiosas;  insta o Governo turco a votar especial atenção ao material didático 
nas escolas, que deve refletir a pluralidade religiosa da sociedade turca, eliminar os 
preconceitos e fomentar a plena aceitação de todas as comunidades religiosas, e realça a 
necessidade de materiais de aprendizagem desprovidos de preconceitos;

19. Encoraja o Governo a conferir prioridade à igualdade dos géneros nos seus esforços de 
reforma, combatendo a pobreza feminina e aumentando a inclusão social e a participação 
das mulheres no mercado de trabalho;  reitera a sua proposta de introdução de um sistema 
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de atribuição de quotas, a fim de garantir uma presença significativa de mulheres em todos 
os níveis das empresas, do sector público e da política; insta, em particular, os partidos 
políticos a reforçarem a participação activa das mulheres na política; 

20. Aplaude a assinatura e ratificação pela Turquia da “Convenção do Conselho da Europa 
relativa à prevenção e ao combate à violência contra as mulheres e à violência doméstica”, 
em 24 de novembro de 2011;  insta o Governo a intensificar os seus esforços preventivos, 
a todos os níveis, na luta contra os crimes de honra, a violência doméstica e o fenómeno 
dos casamentos forçados, em particular através da aplicação e reforço da Lei n.° 4320 
relativa à Proteção da Família e fiscalizando a sua execução pelas forças policiais e 
autoridades judiciais, obrigando efetivamente os municípios a criar um número suficiente 
de abrigos para mulheres e menores em risco e criando um sistema de acompanhamento 
das mulheres e dos menores que abandonem os refúgios, a fim de lhes facultar apoio 
psicológico apropriado, assistência jurídica e cuidados de saúde, e de apoiar a sua 
reintegração na sociedade; aplaude os esforços do Ministério da Família e das Políticas 
Sociais no sentido de aumentar o número e a qualidade dos abrigos e a decisão deste 
Ministério de permitir que entidades privadas também criem abrigos como um recurso 
adicional para mulheres e menores em situação de risco; 

21. Insta o Governo a assegurar que a igualdade, independentemente do sexo, género, origem 
racial ou étnica, religião ou crença, deficiência, idade ou orientação sexual, seja garantida 
por lei e efetivamente aplicada; exorta o Governo da Turquia a alinhar a legislação turca 
com o acervo comunitário da UE e a adotar legislação que crie um uma autoridade para a 
luta contra a discriminação e a igualdade;  regista a necessidade de novas medidas contra a 
homofobia e qualquer tipo de discriminação, assédio ou violência por motivos de 
orientação sexual; reitera a sua exortação ao Governo turco no sentido de instruir as 
Forças Armadas turcas para que deixem de classificar a homossexualidade como uma 
“doença psicossexual”;

22. Insta a Turquia a demonstrar resiliência e a intensificar os seus esforços no sentido de 
encontrar uma solução política para a questão curda e solicita a todas as forças políticas 
que congreguem esforços para reforçar o diálogo político e intensificar o processo de 
inclusão e participação, em termos políticos, culturais e socioeconómicos, dos cidadãos de 
origem curda;  insta o Governo da Turquia a redobrar os seus esforços de modo a 
continuar a fomentar o desenvolvimento socioeconómico da zona sueste do país; 
considera que a reforma constitucional oferece um enquadramento valioso para a 
promoção de uma abertura democrática;  recorda que apenas se conseguirá atingir uma 
solução política com base num debate aberto e verdadeiramente democrático sobre a 
questão curda, e manisfesta a sua preocupação perante o elevado número de ações penais 
intentadas contra escritores e jornalistas que sobre ela escreveram e perante a detenção de 
vários políticos curdos, presidentes de câmaras municipais e membros de conselhos 
municipais eleitos localmente, bem como defensores dos direitos humanos, em relação
com o julgamento do KCK;

23. Realça a necessidade de alinhar o enquadramento jurídico dos direitos dos trabalhadores e 
dos sindicatos com os padrões da UE e as convenções da OIT, na medida em que a 
remoção de todos os obstáculos ao pleno exercício dos direitos dos trabalhadores e dos 
sindicatos assegurará que o forte progresso económico actual seja acompanhado por uma 
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difusão mais ampla, na sociedade turca, da riqueza gerada pelo crescimento económico, 
criando assim um maior potencial de crescimento;

24. Exorta o Governo turco a fomenter a participação ativa e plena das associações de 
consumidores no processo de consulta legislativo e político sobre a proteção do 
consumidor; encoraja as associações de consumidores a unirem-se de modo a aumentar a 
sua representatividade; 

Construir relações de boa vizinhança

25. Apoia fortemente as negociações em curso com vista à reunificação de Chipre, sob os 
auspícios do Secretário-Geral das Nações Unidas;  salienta que um acordo justo e viável 
para a questão cipriota é, neste momento, urgente e exorta a Turquia e todas as partes 
interessadas a procurarem, com persistência e boa vontade, um acordo global; insta o 
Governo da Turquia a iniciar a retirada das suas forças de Chipre e a transferir a 
administração de Famagusta para as Nações Unidas, em conformidade com a Resolução 
n.° 550 (1984) do Conselho de Segurança das Nações Unidas;  insta, igualmente, a 
República de Chipre a abrir o porto de Famagusta, sob supervisão alfandegária da EU, de 
modo a criar um ambiente positivo para a conclusão eficaz das negociações de 
reunificação em curso e permitir aos cipriotas turcos comerciar diretamente, de uma forma 
legal aceitável para todos; 

26. Encoraja a Turquia a intensificar o seu apoio ao Comité das Pessoas Desaparecidas em 
Chipre; 

27. Lamenta as declarações da Turquia segundo as quais congelaria relações com a 
Presidência da União Europeia na segunda metade de 2012, se a questão cipriota ainda 
não estiver solucionada nessa altura; recorda que a União Europeia se baseia em 
princípios de cooperação leal e solidariedade mútua entre todos os seus Estados-Membros 
e que, como país candidato à adesão, a Turquia se deve comprometer a manter relações 
serenas com a União Europeia e todos os seus Estados-Membros; recorda ainda que a 
Presidência do Conselho da União Europeia se encontra prevista no Tratado da União 
Europeia;

28. Exorta a Turquia a permitir o diálogo político entre a UE e a NATO, levantando o seu 
veto à cooperação UE-NATO, incluindo Chipre, e por conseguinte exorta a República de 
Chipre a levantar o seu veto à participação da Turquia na Agência Europeia de Defesa; 

29. Regista a intensificação contínua dos esforços da Turquia e da Grécia para melhorar as 
suas relações bilaterais; considera, no entanto, lamentável que a ameaça de casus belli
declarada pela Grande Assembleia Nacional Turca contra a Grécia não tenha sido retirada 
e está convicto de que uma melhoria das relações bilaterais entre os dois países conduziria 
à retirada dessa ameaça;

30. Realça que a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (UNCLOS) foi 
assinada pela UE, pelos 27 Estados-Membros e por todos os outros países candidatos à 
adesão, e que faz parte integrante do acervo comunitário; exorta, por conseguinte, o 
Governo turco a assinar e ratificar a referida Convenção sem demora; recorda a total 
legitimidade da zona económica exclusiva da República de Chipre em conformidade com 
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a UNCLOS; 

31. Insta a Turquia e a Arménia a procederem à normalização das suas relações, ratificando, 
sem condições prévias, os protocolos e abrindo as fronteiras;

Avançar na cooperação UE-Turquia

32. Lamenta a recusa da Turquia em cumprir a sua obrigação de aplicar na íntegra e sem 
qualquer discriminação o Protocolo Adicional ao Acordo de Associação UE-Turquia em 
relação a todos os Estados-Membros;  recorda que esta recusa continua a afetar 
profundamente o processo de negociação e exorta o Governo turco a aplicar, desde já, o 
protocolo na íntegra;  

33. Reitera firmemente a sua condenação da contínua violência terrorista do PKK, que figura 
na lista de organizações terroristas da UE, e manifesta a sua total solidariedade para com a 
Turquia;  insta os Estados-Membros da UE, em estreita colaboração com o coordenador 
europeu da luta antiterrorismo da UE e a Europol, e respeitando plenamente os direitos 
humanos, as liberdades fundamentais e o direito internacional, a intensificar a sua 
cooperação com a Turquia na luta contra o terrorismo e contra o crime organizado como 
fonte de financiamento do terrorismo;  exorta a Comissão e os Estados-Membros a 
facilitarem um diálogo informativo adequado e troca de informação com a Turquia no 
caso de pedidos de extradição apresentados por este país que não possam ser satisfeitos 
por motivos legais ou processuais;  

34. Observa que a Turquia é o único país candidato à adesão que não pratica a liberalização 
dos vistos;  salienta a importância de facilitar o acesso de empresários, universitários, 
estudantes e representantes da sociedade civil à União Europeia;  apoia os esforços da 
Comissão e dos Estados-Membros no sentido de aplicar o código de vistos, harmonizar e 
simplificar o regime adoptado neste domínio e criar novos centros de facilitação de vistos 
na Turquia;  insta a Turquia a assinar e aplicar o acordo de readmissão UE-Turquia, o 
mais rapidamente possível, e a assegurar que, enquanto este acordo não entrar em vigor, 
sejam plenamente aplicados os acordos bilaterais vigentes; sublinha a importância de 
intensificar a cooperação entre a UE e a Turquia em matéria de gestão da migração e 
controlo das fronteiras, atendendo, inter alia, à elevada percentagem de imigrantes 
clandestinos que entram no território da UE através da Turquia; opina que, uma vez o 
acordo de readmissão em vigor, o Conselho deve mandatar a Comissão para iniciar um 
diálogo sobre a questão dos vistos e definir o roteiro a seguir;  

35. Relembra o papel fundamental da Turquia como corredor energético da UE para os 
recursos em petróleo e gás do Cáucaso e do Mar Cáspio e a proximidade estratégica ao 
Iraque e ao seu mercado de petróleo bruto em desenvolvimento;  realça o papel estratégico 
do gasoduto Nabucco e de outros gasodutos, como o futuro corredor de transporte de gás 
ITGI (Interligação Turquia-Grécia-Itália) para a segurança energética da União Europeia; 
considera que, tendo em consideração o papel e o potencial estratégicos da Turquia, 
também no que respeita aos investimentos da UE e a uma maior cooperação com esta, se 
deve iniciar uma reflexão quanto à importância de iniciar negociações sobre o Capítulo 15 
relativo à energia com vista a impulsionar o diálogo estratégico UE-Turquia nesta matéria:

36. Salienta o papel estratégico da Turquia, em termos políticos e geográficos, para as 
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políticas externa e de vizinhança da União Europeia; recorda o papel da Turquia como 
importante actor regional no Médio Oriente, Balcãs Ocidentais, Afeganistão/Paquistão, 
Cáucaso Meridional e Corno de África, e o papel da Turquia como um exemplo para os 
Estados árabes em processo de democratização; apoia a posição firme da Turquia e o seu 
empenho nas forças democráticas da Síria e relembra o seu importante papel na proteção 
dos refugiados sírios; insta a UE e a Turquia a reforçarem o diálogo político existente 
quanto a opções de política externa e objetivos de interesse mútuo; encoraja a Turquia a 
desenvolver a sua política externa no quadro do diálogo e da coordenação com a União 
Europeia e a alinhar, progressivamente, a sua política externa com a da EU, com vista a 
criar sinergias valiosas e a reforçar o potencial de um impacto positivo; 

37. Recorda a ambição da Turquia de inspirar e apoiar as transições democráticas e as 
reformas socioeconómicas dos seus vizinhos meridionais; observa que a participação de 
instituições e organizações não governamentais turcas em instrumentos da PEV geraria 
efeitos sinérgicos únicos, especialmente em áreas como o reforço das instituições e o 
desenvolvimento da sociedade civil; considera que a cooperação prática deve ser 
complementada por um diálogo estruturado entre a UE e a Turquia, de modo a coordenar 
as respetivas políticas de vizinhança;

38. Aplaude a ratificação pela Turquia do Protocolo Facultativo da Convenção das Nações 
Unidas contra a Tortura (OPCAT);

39. Renova o seu apelo ao Governo turco para que assine e submeta a ratificação o Estatuto 
do Tribunal Penal Internacional, reforçando assim o contributo e o empenho da Turquia 
em relação ao sistema multilateral mundial;

40. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente Resolução ao Conselho, à Comissão, à 
Alta Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de 
Segurança/Vice-Presidente da Comissão, ao Secretário-Geral do Conselho da Europa, ao 
Presidente do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, aos Governos e Parlamentos dos 
Estados-Membros e ao Governo e Parlamento da República da Turquia.


