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Uznesenie Európskeho parlamentu o správe o pokroku Turecka za rok 2011

Európsky parlament,

– so zreteľom na správu Komisie o pokroku Turecka za rok 2011 (SEK(2011)1201),

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade s názvom Stratégia 
rozširovania a hlavné výzvy v rokoch 2011 – 2012 (KOM(2011)666),

– so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia z 27. septembra 2006 o pokroku, ktorý 
dosiahlo Turecko na ceste k pristúpeniu1, z 24. októbra 2007 o vzťahoch EÚ – Turecko2, 
z 21. mája 2008 o správe o pokroku Turecka za rok 20073, z 12. marca 2009 o správe 
o pokroku Turecka za rok 20084, z 10. februára 2009 o správe o pokroku Turecka za rok 
20095 a zo 17. februára 2011 o správe o pokroku Turecka za rok 20106,

– so zreteľom na rokovací rámec pre Turecko z 3. októbra 2005,

– so zreteľom na rozhodnutie Rady 2008/157/ES z 18. februára 2008 o zásadách, prioritách 
a podmienkach obsiahnutých v prístupovom partnerstve s Tureckou republikou7

(prístupové partnerstvo) a na predchádzajúce rozhodnutia Rady o prístupovom partnerstve 
z rokov 2001, 2003 a 2006,

– so zreteľom na závery Rady zo 14. decembra 2010 a z 5. decembra 2011,

– so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže prístupové rokovania s Tureckom sa začali 3. októbra 2005 po tom, čo Rada 
schválila rokovací rámec, a keďže začiatok takýchto rokovaní je východiskovým bodom 
dlhodobého procesu s otvoreným koncom založeného na prísnej podmienenosti a záväzku 
uskutočniť reformy;

B. keďže Turecko sa zaviazalo k reformám, dobrým susedským vzťahom a postupnému 
približovaniu k EÚ a keďže toto úsilie by sa malo chápať ako príležitosť Turecka 
modernizovať sa a posilňovať a ďalej zlepšovať svoje demokratické inštitúcie;

C. keďže úplný súlad so všetkými kodanskými kritériami a integračná kapacita EÚ zostávajú 
podľa záverov zo zasadnutia Európskej rady z decembra 2006 základom pristúpenia k EÚ, 
ktorá je spoločenstvom založeným na spoločných hodnotách, lojálnej spolupráci a

                                               
1 Ú. v. EÚ C 306 E, 15.12.2006, s. 284.
2 Ú. v. EÚ C 263 E, 16.10.2008, s. 452.
3 Ú. v. EÚ C 279 E, 19.11.2009, s. 57.
4 Ú. v. EÚ C 87 E, 1.4.2010, s. 139.
5 Prijaté texty, P7_TA(2010)0025.
6 Prijaté texty, P7_TA(2011)0090.
7 Ú. v. EÚ L 51, 26.2.2008, s. 4.
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vzájomnej solidarite medzi všetkými jej členskými štátmi;

D. keďže Komisia vo svojej správe o pokroku za rok 2011 dospela k záveru, že Turecko 
zohráva kľúčovú úlohu v oblasti bezpečnosti a prosperity Európskej únie, že prínos 
Turecka pre Európsku úniu sa v rade dôležitých oblastí účinne prejaví až vtedy, keď sa 
zabezpečí pozitívny program a dôveryhodný prístup k procesu rokovaní, a že je naďalej 
mimoriadne dôležité, aby Turecko pokračovalo v reformách týkajúcich sa politických 
kritérií a vyvinulo ďalšie značné úsilie na zabezpečenie základných práv;

E. keďže Turecko už šiesty rok po sebe netransponovalo ustanovenia vyplývajúce z Dohody 
o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a Tureckom a z dodatkového protokolu 
k tejto dohode;

F. keďže Turecko musí vo vlastnom záujme a s ohľadom na posilnenie stability 
a presadzovanie dobrých susedských vzťahov a pozitívneho politického a hospodárskeho 
partnerstva zintenzívniť svoju snahu o vyriešenie neuzavretých bilaterálnych otázok 
so svojimi priamymi susedmi vrátane sporov o hranice;

G. keďže hospodárstvo Turecka sa za posledných desať rokov strojnásobilo a za posledný 
rok sa zvýšilo o takmer 10 % a považuje sa za jednu zo siedmych najrýchlejšie sa 
rozvíjajúcich ekonomík na svete; keďže celkový obchod medzi Európskou úniou 
a Tureckom predstavoval v roku 2010 103 miliárd EUR a Turecko je siedmym najväčším 
obchodným partnerom Únie a Únia najväčším obchodným partnerom Turecka, pričom 80 
% priamych zahraničných investícií v Turecku pochádza z Európskej únie; keďže 
spoločnosti EÚ založili v Turecku viac ako 13 000 podnikov;

H. keďže dialóg a spolupráca s Tureckom na tému stabilita a demokracia na Blízkom 
a Strednom Východe sú mimoriadne dôležité; keďže Turecko ako krajina založená na 
silnom sekulárnom štáte by sa mohlo stať cenným príkladom pre arabské štáty 
prechádzajúce procesom demokratizácie, ako zavŕšiť prechod k demokracii a sociálno-
hospodárske reformy; keďže štruktúrovaný dialóg medzi EÚ a Tureckom o koordinácii 
ich zahraničných a susedských politík by mohol zabezpečiť jedinečnú súčinnosť;

I. keďže Turecko predstavuje energetický koridor EÚ pre kaukazské a kaspické zdroje ropy 
a plynu a nachádza sa v strategickej blízkosti Iraku a jeho rozvíjajúceho sa trhu so surovou 
ropou; keďže plynovod Nabucco zostáva jednou z najdôležitejších priorít EÚ, pokiaľ ide 
o energetickú bezpečnosť; keďže Turecko a Azerbajdžan uzavreli 25. októbra 2011 
dohodu o tranzite azerbajdžanského plynu cez územie Turecka, čím sa otvorí južný 
koridor zemného plynu, posilnia sa dodávky zemného plynu do plynovodu Nabucco 
a budúceho tranzitného koridoru plynu ITGI (spojovací plynovod Turecko – Grécko –
Taliansko), a tým sa posilní energetická bezpečnosť Únie;

Vzájomná závislosť a spoločný záväzok

1. zdôrazňuje vzájomnú závislosť Európskej únie a jej členských štátov a Turecka; uznáva 
hospodársky a rastový potenciál Turecka a jeho dôležitú úlohu v oblasti energetickej 
bezpečnosti; zdôrazňuje, že túto vzájomnú závislosť dopĺňa hodnota potenciálnej 
súčinnosti zahraničnej a bezpečnostnej politiky a susedskej politiky Únie a Turecka, ktorá 
by obom priniesla úžitok a posilnený vplyv; domnieva sa však, že táto vzájomná závislosť 
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môže priniesť pozitívne výsledky len vtedy, ak je súčasťou spoločného záväzku, 
strategického dialógu, plnenia procesu reforiem a vykonávania reforiem, dobrých vzťahov 
Turecka so susednými členskými štátmi EÚ a riadnej spolupráce;

2. vyjadruje podporu Komisii pri vytváraní nového programu vzťahov EÚ – Turecko; 
zastáva názor, že obnovené úsilie by sa malo zameriavať na vytvorenie podmienok 
na otvorenie kapitol; trvá na tom, že vzťahy Turecka so susednými členskými štátmi sú 
kľúčovým faktorom pre novú podobu rokovaní a dialógu;

Plnenie kodanských kritérií

3. vyjadruje Turecku uznanie za priebeh všeobecných volieb v júni 2011, ktoré zaznamenali 
vysokú účasť voličov a ktoré si získali chválu medzinárodných pozorovateľov za to, že 
boli demokratické, pluralistické a tvorené dynamickou občianskou spoločnosťou; 
zdôrazňuje dôležitosť reformy volebného práva a odstránenia 10 % minimálneho prahu 
pre zastúpenie v Parlamente, ktorý predstavuje najvyšší prah zo všetkých členov Rady 
Európy a nezodpovedá pluralizmu tureckej spoločnosti;

4. víta rozhodnutie novej vlády Tureckej republiky zriadiť ministerstvo pre záležitosti EÚ, 
ktoré je odzrkadlením uvedomenia si bezpodmienečnej dôležitosti obnovenia úsilia, 
záväzku a dialógu;

5. pripomína základnú úlohu Tureckého veľkého národného zhromaždenia (TGNA) ako 
ústredného bodu demokratického systému Turecka, a preto podčiarkuje úlohu, ktorú 
TGNA zohráva ako platforma pre všetky politické strany, ktoré na základe kontrol 
a rozdelenia právomocí prispievajú k demokratickému dialógu, a pri presadzovaní 
inkluzívneho procesu reforiem;

6. pripomína, že treba pokračovať v práci na zavádzaní balíka ústavnej reformy z roku 2010; 
vyjadruje plnú podporu vypracovaniu novej civilnej ústavy Turecka ako príležitosti 
na skutočnú reformu ústavy, ktorou sa presadí demokracia, zásady právneho štátu, 
základné práva a slobody, pluralizmus, začleňovanie a jednotnosť tureckej spoločnosti; 
víta rozhodnutie zabezpečiť rovnaké zastúpenie všetkých politických síl v ústavnom 
zmierovacom výbore a prísľub, že vypracovávanie novej ústavy bude vychádzať z čo 
najširšej konzultácie všetkých zložiek spoločnosti v rámci procesu, do ktorého bude úzko 
zapojená občianska spoločnosť;

7. víta pretrvávajúce úsilie o zlepšenie civilného dohľadu nad armádou, najmä prijatie 
zákona o účtovnom dvore v decembri 2010 na zabezpečenie civilného dohľadu 
nad výdavkami armády;

8. zdôrazňuje, že Turecko sa musí v prvom rade usilovať o modernizáciu súdneho systému 
a že takáto reforma musí viesť k vytvoreniu moderného, účinného, úplne nezávislého 
a nestranného súdnictva; v tomto ohľade víta skutočnosť, že právne predpisy o Vysokej 
rade sudcov a prokurátorov (Vysokej rade) a o ústavnom súde boli prijaté po dôkladnej 
konzultácii s Benátskou komisiou; poukazuje na potrebu vykonať ďalšie kroky 
na zabezpečenie možnosti súdneho preskúmania všetkých prvostupňových rozhodnutí 
Vysokej rady o povýšeniach, preradeniach do inej lokality a disciplinárnych sankciách; 
víta rozhodnutie ministerstva spravodlivosti vytvoriť generálne riaditeľstvo pre ľudské 
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práva;

9. pripomína svoje znepokojenie nad tým, že procesné normy upravujúce priebeh súdnych 
konaní neboli ešte vylepšené natoľko, aby zabezpečovali právo na spravodlivý a včasný 
proces vrátane práva na prístup k usvedčujúcemu dôkazu v počiatočných fázach súdneho 
konania a dostatočných záruk pre všetkých podozrivých; vyjadruje hlboké znepokojenie 
nad dĺžkou trvania vyšetrovacej väzby, pričom táto väzba sa stáva prakticky trestom bez 
procesu; naliehavo vyzýva TGNA, aby vykonalo reformu právnych predpisov týkajúcich 
sa vyšetrovacej väzby a stanovilo maximálnu dĺžku trvania vyšetrovacej väzby v Turecku 
podľa priemernej dĺžky trvania vyšetrovacej väzby v Európskej únii;

10. zdôrazňuje, že pri vyšetrovaniach údajných plánov štátneho prevratu, akými sú prípady 
Ergenekon a Sledgehammer, sa musí preukázať sila a riadne, nezávislé, nestranné 
a transparentné fungovanie tureckých demokratických inštitúcií a súdnictva a ich pevný, 
nepodmienený záväzok rešpektovať základné práva;

11. opätovne zdôrazňuje svoje znepokojenie nad postupom trestne stíhať novinárov, ktorí 
v rámci prispievania k diskusii pluralistickej spoločnosti informujú o dôkazoch 
o porušovaní ľudských práv alebo poukazujú na iné záležitosti vo verejnom záujme; 
považuje kriminalizáciu názorov za kľúčovú prekážku ochrany ľudských práv v Turecku 
a odsudzuje neprimerané obmedzovanie slobody prejavu, združovania a zhromažďovania;

12. naliehavo žiada Turecko, aby v tomto ohľade prísne dodržiavalo svoje medzinárodné 
záväzky v oblasti ľudských práv novelizovaním príslušných právnych predpisov 
a školeniami príslušníkov polície a sudcov; v tejto súvislosti víta rozhodnutie 
zorganizovať pre sudcov a prokurátorov odbornú prípravu na pracovisku o slobode 
prejavu a slobode tlače a o základnej úlohe Európskeho súdu pre ľudské práva;

13. pripomína, že sloboda prejavu a pluralita médií patria medzi ústredné európske hodnoty 
a že skutočne demokratická, slobodná a pluralistická spoločnosť vyžaduje skutočnú 
slobodu prejavu; zdôrazňuje, že je bezodkladne nevyhnutné vykonať reformu právnych 
predpisov, ktoré umožňujú uvaľovať neprimerane vysoké pokuty médiám, čo v niektorých 
prípadoch vedie k zániku týchto médií alebo k autocenzúre novinárov alebo ich 
vydavateľov, a zákona 5651/2007 o internete, ktorým sa obmedzuje sloboda prejavu, 
právo občanov na prístup k informáciám a povoľujú sa zákazy webových stránok 
v neprimeranom rozsahu alebo na neprimerane dlhý čas;

14. vyjadruje podporu novému prístupu, ktorý Komisia zaujala s cieľom riešiť otázky 
súvisiace so súdnictvom, základnými právami, spravodlivosťou a vnútornými vecami na 
začiatku procesu rokovaní, podľa ktorého sa príslušné kapitoly otvoria na základe jasných 
a podrobných akčných plánov a uzatvoria až na základe skutočne preukázateľných 
výsledkov; domnieva sa, že vzhľadom na skutočnosť, že najdôležitejšie je pokračovať 
v reforme súdneho systému Turecka a v plnej miere dodržiavať ľudské práva a základné 
slobody, najmä slobodu prejavu a slobodu tlače, by sa malo vynaložiť obnovené úsilie 
na predloženie správy o preverovaní kapitoly 23 o súdnictve a základných právach;

15. víta dosiahnutý pokrok v rozvoji komplexnej stratégie a akčného plánu boja proti 
korupcii; zdôrazňuje potrebu ďalšieho pokroku v oblasti právnych predpisov 
a všeobecných opatrení zameraných proti korupcii a žiada posilnenie a zvýšenie 
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nezávislosti inštitúcií zapojených do boja proti korupcii;

16. žiada úplné uplatňovanie ustanovení ústavy, ktorými sa zabezpečuje právo 
na usporadúvanie demonštrácií, a vyzýva ministerstvo vnútra, aby dokončilo revíziu 
zákona o zhromažďovaní a demonštráciách;

17. víta skutočnosť, že v auguste 2011 boli prijaté nové právne predpisy, ktorými sa zmenil 
a doplnil zákon o nadáciách z februára 2008 a rozšíril rozsah obnovenia práv vlastníctva 
nemoslimských spoločenstiev; pripomína však, že je bezodkladne potrebné pokračovať 
v nevyhnutnej reforme v oblasti slobody myslenia, svedomia a náboženského vyznania, 
a to najmä tým, že sa náboženským spoločenstvám umožní získavať právnu subjektivitu, 
že sa odstránia všetky obmedzenia týkajúce sa odbornej prípravy duchovných, že sa 
uznajú miesta bohoslužieb Alavitov, že sa budú dodržiavať príslušné rozsudky 
Európskeho súdu pre ľudské práva a že sa v právnom rámci zohľadnia stanoviská 
Benátskej komisie;

18. pripomína, že vzdelanie zohráva hlavnú úlohu pri budovaní inkluzívnej a rôznorodej 
spoločnosti založenej na rešpektovaní náboženských spoločenstiev a menšín; vyzýva 
tureckú vládu, aby venovala osobitnú pozornosť vzdelávacím materiálom v školách, ktoré 
by mali odrážať náboženskú pluralitu tureckej spoločnosti, odstraňovať predsudky 
a podporovať plné uznanie všetkých náboženských spoločenstiev, a zdôrazňuje potrebu 
objektívnych učebných materiálov;

19. vyzýva vládu, aby ako prioritu svojho reformného úsilia na riešenie chudoby medzi 
ženami stanovila rodovú rovnosť a posilnila sociálne začlenenie žien a ich účasť na trhu 
práce; opakuje svoj návrh prikročiť k zavedeniu systému vyhradených kvót s cieľom 
zabezpečiť významnú účasť žien na všetkých úrovniach v podnikovej a verejnej sfére 
a v politike; vyzýva najmä politické strany, aby posilnili aktívnu účasť žien na politike;

20. víta skutočnosť, že Turecko 24. novembra 2011 podpísalo a ratifikovalo Dohovor Rady 
Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu; 
naliehavo vyzýva vládu, aby v rámci boja proti zabíjaniu v mene cti, domácemu násiliu 
a manželstvám vynútených násilím naďalej zvyšovala svoje úsilie v oblasti prevencie 
na všetkých úrovniach, a to najmä presadzovaním a posilňovaním zákona č. 4320 
o ochrane rodiny a dôkladným monitorovaním jeho uplatňovania zo strany polície 
a súdnictva tým, že bude účinne sledovať, či obecné úrady v plnej miere dodržiavajú 
povinnosť poskytovať dostatok útulkov pre ohrozené ženy a maloletých, a zavedením 
systému následnej pomoci ženám a maloletým po opustení týchto zariadení s cieľom 
poskytnúť im primeranú psychologickú podporu, právnu pomoc a zdravotnú starostlivosť 
a pomôcť im s návratom do spoločnosti; víta úsilie ministerstva rodiny a sociálnych 
politík zvýšiť počet a kvalitu útulkov a rozhodnutie tohto ministerstva povoliť aj 
súkromnoprávnych subjektom zakladať útulky ako dodatočnú možnosť pomoci pre 
ohrozené ženy a maloletých;

21. naliehavo žiada vládu, aby legislatívnou cestou zabezpečila a účinne presadzovala rovnosť 
bez ohľadu na pohlavie, rod, rasový či etnický pôvod, náboženstvo či vieru, postihnutie, 
vek alebo sexuálnu orientáciu; vyzýva vládu Turecka, aby zosúladila turecké právne 
predpisy s acquis communautaire EÚ a prijala právne predpisy, na základe ktorých sa 
zriadi rada proti diskriminácii a pre rovnosť; poznamenáva, že je potrebné prijať ďalšie 
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opatrenia proti homofóbii a akejkoľvek forme diskriminácie, obťažovania alebo násilia na 
základe sexuálnej orientácie; opakuje svoju výzvu adresovanú tureckej vláde, aby 
nariadila tureckým ozbrojeným silám, aby prestali označovať homosexualitu za 
„psychosexuálnu chorobu“;

22. vyzýva Turecko, aby preukázalo pružnosť a posilnilo úsilie o politické riešenie kurdskej 
otázky, a žiada všetky politické sily, aby navzájom spolupracovali na cieli posilneného 
politického dialógu a postupe ďalšieho politického, kultúrneho a sociálno-ekonomického 
začlenenia a účasti občanov kurdského pôvodu; vyzýva vládu Turecka, aby zintenzívnila 
svoje úsilie o ďalšie presadzovanie sociálno-ekonomického rozvoja na juhovýchode; 
zastáva názor, že reforma ústavy predstavuje veľmi užitočný rámec na podporovanie 
procesu demokratického otvárania; pripomína, že k politickému riešeniu možno dospieť 
iba na základe otvorenej a skutočne demokratickej diskusie o kurdskej otázke, a vyjadruje 
znepokojenie nad veľkým množstvom prípadov namierených proti spisovateľom 
a novinárom píšucim o kurdskej otázke a nad zatknutím niekoľkých kurdských politikov, 
miestne zvolených starostov a poslancov mestských zastupiteľstiev a obhajcov ľudských 
práv v súvislosti s procesom KCK;

23. zdôrazňuje, že je potrebné zosúladiť právny rámec týkajúci sa pracovného a odborového 
práva s normami EÚ a dohovormi Medzinárodnej organizácie práce, pretože odstránením 
všetkých prekážok brániacich úplnému uplatňovaniu pracovného a odborového práva sa 
zabezpečí, že súčasný silný hospodársky pokrok bude sprevádzaný rozsiahlejším 
rozširovaním sa bohatstva vytvoreného hospodárskym rastom v tureckej spoločnosti, čo 
povedie k väčšiemu potenciálu rastu;

24. vyzýva tureckú vládu, aby presadzovala aktívnejšie a úplné zapájanie spotrebiteľských 
organizácií do procesu konzultácie o právnych predpisov a politikách v oblasti ochrany 
spotrebiteľov a prijala všetky potrebné opatrenia na podporu a posilnenie hnutia 
spotrebiteľov; nabáda spotrebiteľské organizácie, aby spojili svoje sily a tým zvýšili svoju 
reprezentatívnosť;

Budovanie dobrých susedských vzťahov

25. výrazne podporuje prebiehajúce rokovania o zjednotení Cypru, ktoré sa konajú 
pod záštitou generálneho tajomníka Spojených národov; zdôrazňuje, že v súčasnosti je 
nevyhnutné dosiahnuť spravodlivé a životaschopné riešenie cyperskej otázky, a vyzýva 
Turecko a všetky zainteresované strany, aby sa intenzívne a v dobrej viere snažili 
o celkovú dohodu; vyzýva vládu Turecka, aby začala sťahovať svoje sily z Cypru 
a zverila mesto Famagusta do správy Spojených národov v súlade s uznesením č. 550 
(1984) Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov; súčasne vyzýva Cyperskú 
republiku, aby otvorila prístav Famagusta pod dohľadom colnej správy EÚ s cieľom 
podporiť pozitívnu atmosféru umožňujúcu ukončenie prebiehajúcich rokovaní 
o zjednotení a umožniť cyperským Turkom obchodovať priamo a právnou cestou 
prijateľnou pre všetkých;

26. nabáda Turecko k intenzívnejšej podpore Výboru pre nezvestné osoby na Cypre;

27. vyjadruje poľutovanie nad vyhlásením Turecka, že zablokuje vzťahy s predsedníctvom 
Európskej únie v druhej polovici roku 2012, ak sa dovtedy nenájde riešenie cyperskej 
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otázky; pripomína, že Európska únia je založená na zásadách lojálnej spolupráce 
a vzájomnej solidarity medzi všetkými členskými štátmi a že Turecko sa ako kandidátska 
krajina musí zaviazať k pokojným vzťahom s Európskou úniu a so všetkými jej členskými 
štátmi; ďalej pripomína, že predsedníctvo Rady Európskej únie je ustanovené v Zmluve 
o Európskej únii;

28. vyzýva Turecko, aby zrušilo svoje veto proti spolupráci EÚ a NATO vrátane Cypru, 
a umožnilo tak politický dialóg medzi EÚ a NATO, a následne vyzýva Cyperskú 
republiku, aby zrušila svoje veto proti účasti Turecka v Európskej obrannej agentúre;

29. berie na vedomie pretrvávajúce zvýšené úsilie Turecka a Grécka o zlepšenie vzájomných 
vzťahov; považuje však za poľutovaniahodné, že Turecké veľké národné zhromaždenie 
ešte nestiahlo hrozbu vojenského zásahu, ktorú vyhlásilo Grécku, a domnieva sa, že 
zlepšenie vzájomných vzťahov týchto dvoch krajín by malo viesť k odvolaniu takejto 
hrozby;

30. zdôrazňuje, že EÚ, jej 27 členských štátov a všetky ostatné kandidátske krajiny podpísali 
Dohovor OSN o morskom práve (UNCLOS) a že tento dohovor je súčasťou acquis 
communautaire; vyzýva preto tureckú vládu, aby ho bez ďalšieho odkladu podpísala 
a ratifikovala; pripomína, že výhradná hospodárska zóna Cyperskej republiky je v súlade 
s dohovorom UNCLOS úplne legitímna;

31. naliehavo vyzýva Turecko a Arménsko, aby pristúpili k normalizácii svojich vzťahov tým, 
že bezpodmienečne ratifikujú protokoly a otvoria hranice;

Pokrok v spolupráci EÚ – Turecko

32. odsudzuje odmietnutie Turecka plniť si záväzok týkajúci sa úplného a nediskriminačného 
vykonávania dodatkového protokolu k Dohode o pridružení medzi Európskym 
spoločenstvom a Tureckom vo vzťahu ku všetkým členským štátom; pripomína, že toto 
odmietnutie naďalej vo veľkej miere ovplyvňuje prístupový proces, a vyzýva tureckú 
vládu, aby tento protokol bez ďalšieho odkladu v plnej miere vykonávala;

33. opätovne zdôrazňuje, že rozhodne a dôrazne odsudzuje pretrvávajúce teroristické násilie 
zo strany Kurdskej strany pracujúcich (PKK), ktorá je na zozname teroristických 
organizácií EÚ, a vyjadruje plnú solidaritu s Tureckom; vyzýva členské štáty EÚ, aby 
v úzkej spolupráci s koordinátorom EÚ pre boj proti terorizmu a Europolom a s ohľadom 
na ľudské práva, základné slobody a medzinárodné právo posilnili spoluprácu s Tureckom 
v oblasti boja proti terorizmu a boja proti organizovanému zločinu ako zdroja 
financovania terorizmu; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby uľahčili primeraný 
informatívny dialóg a výmeny informácií s Tureckom o žiadostiach Turecka o vydanie, 
ktorým nemožno vyhovieť z právnych alebo procesných dôvodov;

34. poznamenáva, že Turecko je jedinou kandidátskou krajinou, v ktorej nedošlo 
k liberalizácii vízového režimu; zdôrazňuje, že je dôležité uľahčiť vstup do Európskej únie 
obchodníkom, akademickým pracovníkom, študentom a zástupcom občianskej 
spoločnosti; podporuje snahy Komisie a členských štátov o uplatňovanie vízového 
kódexu, zjednocovanie a zjednodušovanie vízových požiadaviek a zriaďovanie nových 
centier na vydávanie víz v Turecku; naliehavo vyzýva Turecko, aby bez ďalšieho odkladu 
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podpísalo a vykonávalo readmisnú dohodu medzi EÚ a Tureckom a aby zabezpečilo, že 
do nadobudnutia platnosti dohody budú v plnej miere uplatňované existujúce dvojstranné 
dohody; zdôrazňuje význam prehlbovania spolupráce medzi EÚ a Tureckom v oblasti 
riadenia migrácie a hraničných kontrol, okrem iného vzhľadom na to, že cez Turecko 
prichádza na územie EÚ vysoký podiel nelegálnych prisťahovalcov; zastáva názor, že 
Rada by hneď po nadobudnutí platnosti readmisnej dohody mala poveriť Komisiu začatím 
dialógu o otázkach týkajúcich sa víz a stanovením plánu;

35. pripomína hlavnú úlohu Turecka, ktorú zohráva ako energetický koridor EÚ 
pre kaukazské a kaspické zdroje ropy a plynu, a strategickú blízkosť Turecka k Iraku 
a jeho rozvíjajúcemu sa trhu so surovou ropou; zdôrazňuje strategickú úlohu plynovodu 
Nabucco a iných plynovodov, akým je napríklad budúci tranzitný koridor plynu ITGI 
(spojovací plynovod Turecko – Grécko – Taliansko), pre energetickú bezpečnosť 
Európskej únie; domnieva sa, že s ohľadom na strategickú úlohu a potenciál Turecka, 
pokiaľ ide aj o investície EÚ a ďalšiu spoluprácu s EÚ, by sa mali začať úvahy 
nad dôležitosťou otvorenia rokovaní o kapitole 15 o energetike s cieľom posilniť 
strategický dialóg EÚ a Turecka o energetike;

36. zdôrazňuje strategickú úlohu Turecka z politického i geografického hľadiska 
pre zahraničnú politiku a susedskú politiku Európskej únie; pripomína úlohu Turecka ako 
dôležitého regionálneho hráča na Blízkom východe, západnom Balkáne, území 
Afganistanu a Pakistanu, južnom Kaukaze a v Africkom rohu a úlohu Turecka ako vzoru 
pre arabské štáty prechádzajúce procesom demokratizácie; podporuje odhodlaný postoj 
a oddanosť Turecka demokratickým silám v Sýrii a pripomína jeho dôležitú úlohu 
pri ochrane sýrskych utečencov; vyzýva EÚ a Turecko, aby prehĺbili svoj politický dialóg 
o možnostiach zahraničných politík a cieľoch spoločného záujmu; povzbudzuje Turecko 
v rozvoji jeho zahraničnej politiky v rámci dialógu a spolupráce s Európskou úniou 
a nabáda ho, aby postupne uviedlo do súladu svoju zahraničnú politiku so zahraničnou 
politikou EÚ s cieľom vytvoriť významnú súčinnosť a posilniť možnosť pozitívneho 
dosahu;

37. pripomína ambíciu Turecka slúžiť ako vzor a pomáhať pri prechode k demokracii 
a sociálno-hospodárskymi reformami v južnom susedstve; poznamenáva, že účasť 
tureckých inštitúcií a mimovládnych organizácií na nástrojoch ESP by vytvorila jedinečnú 
súčinnosť, najmä v oblastiach, ako sú budovanie inštitúcií a rozvoj občianskej spoločnosti; 
domnieva sa, že praktickú spoluprácu by mal dopĺňať štruktúrovaný dialóg medzi EÚ 
a Tureckom s cieľom koordinovať ich susedské politiky;

38. víta skutočnosť, že Turecko ratifikovalo opčný protokol k Dohovoru OSN proti mučeniu 
(OPCAT) Tureckom;

39. opätovne vyzýva tureckú vládu, aby podpísala štatút Medzinárodného trestného súdu 
a predložila ho na ratifikáciu, čím ďalej zvýši podiel a účasť Turecka na celosvetovom 
viacstrannom systéme;

40. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vysokej 
predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku/podpredsedníčke 
Komisie, generálnemu tajomníkovi Rady Európy, predsedovi Európskeho súdu pre ľudské 
práva, vládam a parlamentom členských štátov a vláde a parlamentu Tureckej republiky.


