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Rezoluția Parlamentului European privind raportul din 2011 cu privire la progresele 
înregistrate de Turcia

Parlamentul European,

– având în vedere Raportul din 2011 al Comisiei cu privire la progresele înregistrate de 
Turcia (SEC(2011)1201),

– având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu intitulată 
„Strategia de extindere și principalele provocări 2011-2012” (COM(2011)0666),

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare din 27 septembrie 2006 privind progresele 
înregistrate de Turcia în vederea aderării1, din 24 octombrie 2007 privind relațiile UE-
Turcia2, din 21 mai 2008 privind raportul din 2007 cu privire la progresele înregistrate de 
Turcia3, din 12 martie 2009 privind raportul din 2008 cu privire la progresele înregistrate 
de Turcia4, din 10 februarie 2010 privind raportul din 2009 cu privire la progresele 
înregistrate de Turcia5 și din 17 februarie 2011 privind raportul din 2010 cu privire la 
progresele înregistrate de Turcia6,

– având în vedere cadrul de negociere cu Turcia din 3 octombrie 2005,

– având în vedere Decizia 2008/157/CE a Consiliului din 18 februarie 2008 privind 
principiile, prioritățile și condițiile cuprinse în parteneriatul pentru aderarea Republicii 
Turcia7 („Parteneriatul pentru aderare”), precum și deciziile anterioare ale Consiliului 
privind parteneriatul pentru aderare din 2001, 2003 și 2006,

– având în vedere concluziile Consiliului din 14 decembrie 2010 și 5 decembrie 2011,

– având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât negocierile de aderare cu Turcia au început la 3 octombrie 2005, după ce 
Consiliul aprobase cadrul de negociere și întrucât începerea acestor negocieri a constituit  
punctul de plecare al unui proces de lungă durată și deschis, bazat pe condiții riguroase și 
angajamentul pe calea reformelor;

B. întrucât Turcia s-a angajat pe calea reformelor, a menținerii unor bune relații de vecinătate 
și a alinierii treptate la acquis-ul UE și întrucât aceste eforturi ar trebui considerate ca un  
prilej favorabil pentru Turcia de a se moderniza, a consolida și perfecționa în continuare 

                                               
1 JO C 306 E, 15.12.2006, p.284.
2 JO C 263 E, 16.10.2008, p.452.
3 JO C 102 E, 19.11.2009, p.57.
4 JO C 102 E, 1.4.2010, p.139.
5 Texte adoptate, P7_TA(2010)0025.
6 Texte adoptate, P7_TA(2011)0090.
7 JO L 51, 26.2.2008, p. 4.
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instituțiile sale democratice;

C. întrucât respectarea deplină a tuturor criteriilor de la Copenhaga și capacitatea de integrare 
a UE, rămân, potrivit concluziilor reuniunii Consiliului European din decembrie 2006, 
temeiul aderării la UE, care este o comunitate bazată pe valori comune, cooperare sinceră 
și solidaritate reciprocă între toate statele sale membre;

D. întrucât în raportul său din 2011 cu privire la progresele înregistrate de Turcia, Comisia a 
conchis că aceasta este o țară foarte importantă pentru securitatea și prosperitatea Uniunii 
Europene, iar contribuția sa la Uniunea Europeană într-un număr de domenii-cheie va fi 
pe deplin efectivă în contextul unei agende pozitive și a unei abordări credibile în cadrul 
procesului de negociere, precum și faptul că, și în continuare, este foarte important ca 
Turcia să-și continue reformele referitoare la criteriile politice, fiind nevoie de eforturi 
susținute și pe mai departe în vederea garantării drepturilor fundamentale; 

E. întrucât Turcia nu a pus, încă, în aplicare, pentru al șaselea an consecutiv, prevederile 
Acordului de asociere CE-Turcia și ale protocolului adițional la acesta;

F. întrucât ar fi în avantajul său ca Turcia să-și intensifice eforturile vizând soluționarea  
chestiunilor bilaterale pendinte, inclusiv disputele frontaliere cu vecinii săi nemijlociți, în 
vederea întăririi stabilității, promovării unor relații de bună vecinătate și a unui parteneriat 
politic și economic pozitiv; 

G. întrucât mărimea economiei Turciei s-a triplat în cursul ultimului deceniu și a crescut cu 
circa 10% anul trecut, aceasta fiind considerată una din cele mai mari șapte economii 
emergente din lume; întrucât volumul schimburilor comerciale dintre Uniunea Europeană 
și Turcia a totalizat 103 miliarde de euro în 2010, Turcia fiind al șaptelea partener 
comercial al Uniunii ca importanță, iar Uniunea cel mai mare partener comercial al 
Turciei, în condițiile în care 80% din investițiile străine directe în Turcia provin din 
Uniunea Europeană; întrucât întreprinderile din UE au deschis peste 13 000 de societăți în 
Turcia; 

H. întrucât dialogul și cooperarea cu Turcia pe tema stabilității și democrației în Orientul 
Mijlociu lărgit au un caracter strategic; întrucât Turcia, edificată pe fundamentul unui stat 
secular solid, ar putea constitui un exemplu prețios pentru statele arabe în curs de 
democratizare, care le-ar putea ajuta să-și  completeze tranziția către democrație și 
reformele sociale și economice; întrucât un dialog bine structurat între UE și Turcia, pe 
tema coordonării politicilor externe și de vecinătate respective a acestora ar putea oferi 
sinergii excepționale; 

I. întrucât Turcia constituie coridorul energetic al UE pentru resursele de petrol și gaze din 
zona Caucazului și a Mării Caspice și se află în vecinătatea strategică a Irakului și a pieței 
petrolului brut în dezvoltare a acestuia; întrucât gazoductul Nabucco constituie, în 
continuare, una din cele mai importante priorități ale UE în materie de securitate 
energetică; întrucât Turcia și Azerbaidjanul au încheiat, la 25 octombrie 2011, un acord cu 
privire la tranzitul gazului din Azerbaidjan pe teritoriul Turciei, care va deschide coridorul 
de gaz sudic, va întări aprovizionarea cu gaz a gazoductului Nabucco și a viitorului 
coridor de tranzit al gazului ITGI (Interconectorul Turcia-Grecia-Italia), întărind, astfel, 
securitatea energetică a Uniunii, 
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Interdependență și angajament reciproc

1. subliniază interdependența dintre Uniunea Europeană și statele sale membre și Turcia; 
recunoaște potențialul economic și de dezvoltare al Turciei și rolul său pertinent în ce 
privește securitatea energetică; subliniază faptul că această interdependență este 
suplimentată de valoarea sinergiilor potențiale dintre politicile externe și de securitate, 
precum și cele de vecinătate, ale Uniunii și ale Turciei, cu avantaje și influență mai 
puternică pentru ambele; consideră, însă, că această interdependență poate avea rezultate 
pozitive doar dacă este încadrată într-un context de angajament reciproc, dialog strategic, 
concretizare a procesului de reforme și a implementării acestora, relații bune ale Turciei 
cu statele vecine membre ale UE și o cooperare solidă; 

2. sprijină Comisia în elaborarea unei noi ordini de zi pentru relațiile UE-Turcia; consideră 
că ar trebui depuse noi eforturi în vederea creării condițiilor pentru deschiderea de 
capitole; insistă asupra faptului că relațiile Turciei cu statele membre vecine sunt un factor 
important în relansarea negocierilor și a dialogului; 

Îndeplinirea criteriilor de la Copenhaga

3. felicită Turcia pentru procesul electoral, declanșat cu ocazia alegerilor generale din iunie 
2011, care s-a remarcat printr-o înaltă participare la vot și a fost apreciat de observatorii 
internaționali ca democratic, pluralist și marcat de o societate civilă plină de vitalitate; 
subliniază importanța reformării legii electorale prin care să se elimine pragul electoral 
minim de 10% pentru intrarea în Parlament, cel mai ridicat prag din toate țările membre 
ale Consiliului Europei și care nu reprezintă pluralismul societății turce;

4. salută decizia noului guvern al Republicii Turcia de a înființa un minister al afacerilor UE, 
fapt ce reflectă conștientizarea importanței absolute pe care o au eforturile reînnoite, 
angajamentul și dialogul;

5. reamintește rolul fundamental al Marii Adunări Naționale turce ca centru al sistemului 
democratic al țării și subliniază, prin urmare, rolul acesteia ca platformă pentru toate 
partidele politice, bazată pe controale și echilibre, în cadrul căreia acestea să contribuie la 
dialogul democratic și la promovarea unui proces de reformă incluziv; 

6. reamintește necesitatea continuării activităților de punere în aplicare a pachetului de 
reforme constituționale din 2010; exprimă sprijinul său deplin pentru procesul de 
elaborare a unei noi constituții civile a Turciei, care oferă posibilitatea unei veritabile 
reforme constituționale care să promoveze democrația, statul de drept, drepturile și 
libertățile fundamentale, pluralismul, incluziunea și unitatea în cadrul societății turce; 
salută decizia de a asigura o reprezentare egală tuturor forțelor politice în cadrul Comisiei 
constituționale de conciliere, precum și angajamentul de a întemeia procesul de elaborare 
pe consultarea cât mai largă cu putință a tuturor sectoarelor societății, în cadrul unui 
proces la care să participe îndeaproape societatea civilă; 

7. salută eforturile continue vizând îmbunătățirea controlului civil asupra forțelor armate, în 
special adoptarea, în decembrie 2010, a Legii Curții de conturi, care garantează controlul 
civil asupra cheltuielilor militare;



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

RO

8. subliniază că reforma sistemului judiciar trebuie să se afle în fruntea eforturilor de 
modernizare ale Turciei și că această reformă trebuie să conducă la un sistem judiciar 
modern, eficient, pe deplin independent și imparțial; salută, în această privință, adoptarea 
legislației privind Înaltul Consiliu al Magistraturii (Înaltul Consiliu) și Curtea 
Constituțională, în strânsă colaborare cu Comisia de la Veneția; subliniază necesitatea 
adoptării, în continuare, a unor măsuri care să garanteze posibilitatea unor căi de atac 
pentru toate hotărârile în primă instanță ale Înaltului Consiliu referitoare la promovări, 
transferuri și sancțiuni disciplinare; salută decizia ministerului justiției de a înființa o 
direcție generală pentru drepturile omului; 

9. reiterează preocuparea sa cu privire la faptul că normele de procedură judiciară nu au fost, 
încă, îmbunătățite în mod suficient pentru a garanta dreptul la un proces echitabil și rapid, 
inclusiv dreptul de acces la dovezile acuzării în etapele inițiale ale procesului și garanții 
suficiente pentru toate persoanele suspectate; își exprimă adânca preocupare cu privire la 
durata arestului preventiv, acesta din urmă devenind o pedeapsă de facto fără judecată; 
îndeamnă Marea Adunare Națională să introducă reforme în legislația privind arestul 
preventiv care să alinieze perioadele maxime de arest preventiv în vigoare în Turcia cu 
perioadele medii de arest preventiv în vigoare în Uniunea Europeană; 

10. subliniază că anchetele privind presupusele planuri de lovitură de stat, precum cele din 
cazurile „Ergenekon” și „Sledgehammer”, trebuie să demonstreze soliditatea și 
funcționarea corectă, independentă, imparțială și transparentă a instituțiilor democratice și 
sistemului judiciar din Turcia, precum și angajamentul ferm și necondiționat al acestora în 
favoarea respectării drepturilor omului;

11. reiterează preocuparea sa privind practica urmării penale a ziariștilor care prezintă dovezi 
ale încălcării drepturilor omului sau abordează alte chestiuni de interes public, contribuind 
la dezbaterea din cadrul unei societăți pluraliste; consideră că faptul că exprimarea 
opiniilor este considerată infracțiune reprezintă un obstacol esențial în calea protejării 
drepturilor omului în Turcia și regretă îngrădirea disproporționată a libertății de 
exprimare, de asociere și de întrunire; 

12. îndeamnă Turcia să respecte cu strictețe obligațiile internaționale în domeniul drepturilor 
omului care îi revin în acest sens, prin modificarea legislației pertinente și prin formarea 
forțelor de poliție și a magistraților; salută, în acest sens, decizia de a oferi magistraților 
formare la locul de muncă în domeniul libertății de exprimare, al libertății presei și al 
rolului fundamental al Curții Europene a Drepturilor Omului; 

13. reamintește că libertatea de exprimare și pluralismul mijloacelor de informare sunt valori 
europene de maximă importanță și că o societate pe deplin democratică, liberă și pluralistă 
are nevoie de libertate de exprimare; subliniază urgența unei reforme a legislației care 
prevede amenzi disproporționat de mari pentru mijloacele de informare – ducând, în 
anumite cazuri, la închiderea lor sau practicarea autocenzurii de către ziariști sau editorii 
acestora – și legea 5651/2007 privind internetul, care limitează libertatea de exprimare, 
restricționează dreptul de acces al cetățenilor la informație și permite interdicții de o 
amploare și pe o durată disproporționată asupra unor site-uri;

14. își exprimă sprijinul pentru noua abordare a Comisiei referitoare la soluționarea 
chestiunilor legate de sistemul judiciar și drepturile fundamentale, precum și de justiție și 
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afacerile interne în primele faze ale procesului de negociere, cu deschiderea capitolelor 
pertinente pe baza unor planuri de acțiune clare și detaliate și închiderea acestora în 
ultimul rând, pe baza unor bune rezultate, pe deplin convingătoare; consideră că, dată 
fiind importanța capitală a continuării reformei sistemului judiciar din Turcia și 
respectarea deplină a drepturilor omului și a libertăților fundamentale, în special a 
libertății de exprimare și a libertății presei, ar trebui să se depună noi eforturi în vederea 
elaborării raportului de examinare referitor la capitolul 23 privind Drepturile judiciare și 
fundamentale; 

15. salută progresele înregistrate în elaborarea unei strategii și a unui plan de acțiune 
cuprinzător vizând combaterea corupției; subliniază necesitatea înregistrării în continuare 
de progrese în materie de legislație și de măsuri generale de combatere a corupției și 
solicită întărirea și o independență sporită a instituțiilor care participă la combaterea 
corupției; 

16. solicită aplicarea deplină a prevederilor constituționale care garantează dreptul de a 
organiza demonstrații și solicită ministerului de interne să finalizeze revizuirea legii 
referitoare la întruniri și demonstrații;

17. salută adoptarea, în august 2011, a noii legislații de modificare a legii din februarie 2008 
privind fundațiile și extinderea retrocedării drepturilor de proprietate ale comunităților 
nemusulmane; reamintește, cu toate acestea, necesitatea urgentă de a continua reformele 
vitale în domeniul libertății de gândire, de conștiință și de religie, în special permițând 
comunităților religioase să obțină personalitate juridică, eliminând toate restricțiile 
împotriva formării clerului, recunoscând locurile de cult Alevi, respectând hotărârile 
pertinente ale Curții Europene a Drepturilor Omului și incluzând avizele Comisiei de la 
Veneția în cadrul juridic; 

18. reamintește că educația joacă un rol fundamental în procesul de edificare a unei societăți 
incluzive și diverse, întemeiată pe respectul pentru comunitățile și minoritățile religioase; 
îndeamnă guvernul turc să acorde o atenție specială materialelor didactice din instituțiile 
de învățământ, care ar trebui să reflecte pluralitatea religioasă a societății turce, să elimine 
prejudecățile și să promoveze deplina acceptare a tuturor comunităților religioase și 
subliniază necesitatea unor materiale didactice imparțiale;

19. încurajează guvernul să acorde prioritate egalității de gen în eforturile sale de reformă prin 
combaterea sărăciei în rândurile femeilor și intensificarea incluziunii sociale și a  
participării pe piața muncii a femeilor; reiterează propunerea sa vizând introducerea unui 
sistem de cote rezervate pentru a asigura o prezență semnificativă a femeilor la toate 
nivelurile în afaceri, în sectorul public și în politică; invită, în special, partidele politice să 
întărească angajamentul activ și participarea femeilor în politică;

20. salută semnarea și ratificarea de către Turcia, la 24 noiembrie 2011, a „Convenției 
Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a 
violenței în familie; îndeamnă guvernul să-și intensifice eforturile în materie de prevenire, 
la toate nivelurile, în cadrul luptei împotriva crimelor de onoare, a violenței în familie și a 
fenomenului căsătoriilor forțate, în special prin aplicarea și întărirea Legii nr. 4320 privind 
protejarea familiei și prin supravegherea îndeaproape a punerii sale în aplicare de către 
poliție și sistemul judiciar, prin supravegherea eficace a respectării depline de către 
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municipalități a obligației de a oferi adăposturi suficiente pentru femeile și minorii aflați 
în pericol și prin instituirea unui sistem de asistență ulterioară pentru femeile și minorii 
care părăsesc adăposturile, pentru a le oferi sprijin psihologic, asistență juridică și servicii 
de sănătate adecvate și a-i ajuta să se reintegreze în societate; salută eforturile depuse de 
ministerul familiei și politicilor sociale în direcția creșterii  numărului și calității 
adăposturilor și decizia ministerului de a autoriza entitățile private să deschidă, de 
asemenea, adăposturi, oferind, astfel, resurse suplimentare destinate femeilor și minorilor 
aflați în pericol;

21. îndeamnă guvernul să se asigure că egalitatea indiferent de sex, gen, origine rasială sau 
etnică, religie sau credință, handicap, vârstă sau orientare sexuală este garantată prin lege 
și pusă efectiv în aplicare; solicită guvernului Turciei să alinieze legislația țării cu acquis-
ul comunitar al UE și să adopte măsuri legislative de instituire a unui consiliu pentru 
egalitate și de combatere a discriminării; observă necesitatea adoptării unor măsuri 
suplimentare împotriva homofobiei și a oricărei forme de discriminare, hărțuire sau 
violență bazate pe orientarea sexuală; reiterează solicitarea adresată guvernului turc de a 
ordona forțelor armate turce să nu mai considere homosexualitatea o boală 
„psihosexuală”;

22. invită Turcia să demonstreze flexibilitate și să-și intensifice eforturile în vederea găsirii 
unei soluții politice la chestiunea kurdă și solicită tuturor forțelor politice să colaboreze în 
direcția intensificării dialogului politic și a unui proces vizând o mai mare incluziune 
politică, culturală, socială și economică și participare a cetățenilor de origine kurdă; invită 
guvernul Turciei să-și intensifice eforturile în vederea promovării dezvoltării sociale și 
economice în sud-vestul țării; consideră că reforma constituțională oferă un cadru foarte 
util de promovare a unei deschideri democratice; reamintește că o soluție politică poate fi 
edificată numai pe baza unei dezbateri deschise și cu adevărat democratice privind 
chestiunea kurdă și își exprimă preocuparea cu privire la marele număr de procese 
deschise împotriva unor scriitori și ziariști care abordează chestiunea kurdă, la arestarea 
mai multor politicieni, primari aleși la nivel local și consilieri municipali kurzi, precum și 
a unor militanți pentru drepturile omului, în legătură cu procesul KCK;

23. subliniază necesitatea alinierii cadrului juridic referitor la drepturile de muncă și ale 
sindicatelor cu normele UE și convențiile OIM, ținând seama de faptul că înlăturarea 
tuturor obstacolelor din calea exercitării depline a acestor drepturi va garanta că puternicul 
progres economic actual va fi însoțit de o largă răspândire în societatea turcă a bogăției 
produse de creșterea economică, generând, astfel, un potențial și mai mare de dezvoltare;

24. invită guvernul turc să promoveze participarea activă și deplină a organizațiilor 
consumatorilor în procesul de consultare în materie de legislație și politici privind 
protecția consumatorilor și să adopte toate măsurile necesare sprijinirii și întăririi mișcării 
consumatorilor; încurajează organizațiile consumatorilor să-și unească forțele pentru a-și 
spori reprezentativitatea;

Edificarea unor relații de bună vecinătate

25. sprijină cu fermitate negocierile în curs privind reunificarea Ciprului care se desfășoară 
sub egida Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite; subliniază că o 
soluționare echitabilă și viabilă a problemei cipriote este, în prezent, urgentă și invită 
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Turcia și toate părțile în cauză să acționeze fără răgaz și cu bunăvoință pentru încheierea 
unui acord cuprinzător; invită guvernul Turciei să înceapă retragerea forțelor sale din 
Cipru și să transfere Famagusta Organizației Națiunilor Unite în conformitate cu Rezoluția 
550 (1984) a Consiliului de Securitate al ONU; invită, în paralel, Republica Cipru să 
deschidă portul Famagusta sub supravegherea vamală a UE pentru a promova un climat 
pozitiv care să ducă la soluționarea cu succes a negocierilor în curs în vederea reunificării 
și a permite ciprioților turci să efectueze schimburi comerciale într-un mod legal, unanim 
acceptabil;

26. încurajează Turcia să-și intensifice sprijinul acordat Comisiei pentru persoane dispărute 
din Cipru;

27. regretă declarațiile Turciei potrivit cărora aceasta va îngheța relațiile cu Președinția 
Uniunii Europene în a doua jumătate a anului 2012 în cazul în care până atunci nu va fi 
fost găsită o soluție la problema cipriotă; reamitește că Uniunea Europeană este întemeiată 
pe principii de cooperare sinceră și solidaritate reciprocă între toate statele sale membre și 
că, în calitate de țară candidată, Turcia trebuie să se angajeze să întrețină relații 
armonioase cu Uniunea Europeană și toate statele sale membre; reamintește, de asemenea, 
că Președinția Consiliului Uniunii Europene este prevăzută în Tratatul privind Uniunea 
Europeană;

28. invită Turcia să permită un dialog politic între UE și NATO, renunțând la veto-ul său 
privind cooperarea UE-NATO la care este asociată Ciprul și invită, în același timp, 
Republica Cipru să renunțe la veto-ul său privind participarea Turciei la Agenția 
Europeană de Apărare;

29. ia act de intensificarea eforturilor continue depuse de Turcia și Grecia în vederea 
îmbunătățirii relațiilor bilaterale; consideră, cu toate acestea, că este regretabil că 
amenințarea de casus belli declarată de Marea Adunare Națională împotriva Greciei nu a 
fost, încă, retrasă și consideră că ameliorarea relațiilor bilaterale dintre cele două țări ar 
trebui să ducă la retragerea acestei amenințări;

30. subliniază că Convenția Națiunilor Unite privind dreptul mării (CNUDM) a fost semnată 
de UE, de cele 27 de state membre și de toate celelalte țări candidate și că aceasta face 
parte din acquis-ul comunitar; invită, prin urmare, guvernul turc să semneze și să ratifice 
fără întârziere această convenție; reamintește deplina legitimitate a zonei economice 
exclusive a Republicii Cipru, în conformitate cu CNUDM;

31. îndeamnă Turcia și Armenia să procedeze la normalizarea relațiilor dintre ele prin 
ratificarea, fără condiții prealabile, a protocoalelor și prin deschiderea frontierei;

Progrese înregistrate în cooperarea UE-Turcia

32. regretă refuzul Turciei de a-și îndeplini obligația de a pune în aplicare pe deplin și în mod 
nediscriminatoriu, față de toate statele membre, Protocolul adițional la Acordul de 
asociere CE-Turcia;  reamintește că acest refuz continuă să afecteze în mod grav procesul 
de negocieri și invită guvernul turc să pună pe deplin în aplicare protocolul, fără 
întârziere; 
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33. reiterează condamnarea sa categorică a actelor de violență continue, cu caracter terorist, 
comise de către PKK, organizație care figurează pe lista organizațiilor teroriste a UE și  
exprimă deplina sa solidaritate cu Turcia; invită statele membre ale UE ca, în strânsă 
colaborare cu Coordonatorul UE pentru lupta împotriva terorismului și Europol și cu 
respectarea drepturilor omului, a libertăților fundamentale și a dreptului internațional, să-
și intensifice cooperarea cu Turcia în combaterea terorismului și a crimei organizate ca 
sursă de finanțare a terorismului; invită Comisia și statele membre să faciliteze un dialog 
informativ și un schimb de informații adecvat cu Turcia cu privire la cererile de extrădare 
transmise de aceasta, cărora nu li se poate da curs din motive juridice sau procedurale; 

34. ia act de faptul că Turcia este singura țară candidată care nu beneficiază de liberalizarea 
regimului vizelor; subliniază necesitatea facilitării accesului către Uniunea Europeană a 
oamenilor de afaceri, cadrelor universitare, studenților și reprezentanților societății civile; 
sprijină eforturile Comisiei și ale statelor membre vizând implementarea codului vizelor, 
armonizarea și simplificarea condițiilor de obținere a vizelor și înființarea de noi centre de 
eliberare simplificată a vizelor în Turcia; îndeamnă Turcia să semneze și să implementeze 
fără întârziere Acordul de readmisie UE-Turcia și să garanteze că, până la intrarea în 
vigoare a acestui acord, acordurile bilaterale existente sunt puse pe deplin în aplicare; 
subliniază importanța intensificării cooperării dintre UE și Turcia în domeniul gestionării 
migrației și al controlului la frontieră, printre altele, ținând seama de procentul însemnat 
de imigranți ilegali care intră pe teritoriul UE prin Turcia; consideră că, imediat ce 
Acordul de readmisie intră în vigoare, Consiliul ar trebui să însărcineze Comisia să 
lanseze dialogul în materie de vize și să elaboreze foaia de parcurs; 

35. reamintește rolul vital al Turciei, care constituie coridorul energetic al UE pentru resursele 
de petrol și gaze din zona Caucazului și a Mării Caspice și se află în vecinătatea strategică 
a  Irakului și piața petrolului brut în dezvoltare a acestuia; subliniază rolul strategic al 
gazoductului Nabucco și al altor gazoducte, precum viitorul coridor de tranzit al gazului 
ITGI (Interconectorul Turcia-Grecia-Italia) pentru securitatea energetică a Uniunii 
Europene; consideră că, ținând seama de rolul și potențialul strategic al Turciei, inclusiv în 
ceea ce privește investițiile din UE și cooperarea ulterioară cu aceasta din urmă, ar trebui 
să fie lansată o fază de analiză cu privire la valoarea deschiderii negocierilor asupra 
capitolului 15 privind energia, în scopul promovării dialogului strategic UE-Turcia în 
materie de energie;

36. subliniază rolul strategic pe care îl joacă Turcia, din punct de vedere politic și geografic, 
pentru politica externă a Uniunii Europene și politica sa de vecinătate; reamintește rolul 
Turciei ca actor regional important în Orientul Mijlociu, Balcanii de Vest, 
Afganistan/Pakistan, Caucazul de Sud și Cornul Africii, precum și rolul Turciei ca 
exemplu pentru procesul de democratizare a statelor arabe; sprijină poziția și 
angajamentul ferm al Turciei în favoarea forțelor democratice din Siria și reamintește 
rolul său important pentru protecția refugiaților sirieni; invită UE și Turcia să-și întărească 
dialogul politic actual privind opțiunile și obiectivele de politici externe de interes 
reciproc; încurajează Turcia să-și dezvolte politica sa externă în cadrul dialogului și 
coordonării cu Uniunea Europeană și să-și alinieze treptat politica sa externă cu cea a UE 
în vederea creării unor sinergii de valoare și întăririi posibilităților de a exercita o 
influență pozitivă;
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37. reamintește ambiția Turciei de a inspira și a sprijini tranzițiile democratice și reformele 
sociale și economice din vecinătatea sudică; constată că participarea instituțiilor și a 
ONG-urilor din Turcia în cadrul instrumentelor PEV ar genera sinergii excepționale, în 
special în domenii precum edificarea instituțiilor și dezvoltarea  societății civile; consideră 
că o cooperare practică ar trebui să fie completată de un dialog bine structurat între UE și 
Turcia în vederea coordonării politicilor de vecinătate ale acestora;

38. salută ratificarea de către Turcia a Protocolului opțional la Convenția ONU împotriva 
torturii (OPCAT);

39. reiterează solicitarea sa adresată guvernului turc de a semna și supune ratificării Statutul 
Curții Penale Internaționale, sporind, astfel, în și mai mare măsură, contribuția și 
angajamentul Turciei în cadrul sistemului multilateral global;

40. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, 
Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de 
securitate/Vicepreședintele Comisiei, Secretarului General al Consiliului Europei, 
Președintelui Curții Europene a Drepturilor Omului, guvernelor și parlamentelor statelor 
membre, precum și guvernului și parlamentului Republicii Turcia.


