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Resolucija Evropskega parlamenta o poročilu o napredku Turčije za leto 2011

Evropski parlament,

– ob upoštevanju poročila Komisije o napredku Turčije za leto 2011 (SEK(2011)1201),

– ob upoštevanju Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o strategiji širitve in 
glavnih izzivih v letih 2011–2012 (KOM(2011)0666),

– ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij z dne 27. septembra 2006 o doseženem napredku 
Turčije na poti k pristopu1, z dne 24. oktobra 2007 o odnosih med Evropsko unijo in 
Turčijo2 z dne 21. maja 2008 o poročilu o napredku Turčije za leto 20073, z dne 12. marca 
2009 o poročilu o napredku Turčije za leto 20084, z dne 10. februarja 2010 o poročilu o 
napredku Turčije za leto 2009fnter z dne 17. februarja 2011 o napredku Turčije za leto 
2010fn,5– ob upoštevanju pogajalskega okvira za Turčijo z dne 3. oktobra 2005,

– ob upoštevanju Sklepa Sveta 2008/157/ES z dne 18. februarja 2008 o načelih, prednostnih 
nalogah in pogojih iz partnerstva za pristop z Republiko Turčijo6 („partnerstvo za 
pristop“) ter prejšnjih sklepov Sveta o partnerstvu za pristop za leta 2001, 2003 in 2006,

– ob upoštevanju zaključkov Sveta z dne 14. decembra 2010 in 5. decembra 2011,

– ob upoštevanju člena 110(2) Poslovnika,

A. ker so se pristopna pogajanja s Turčijo začela 3. oktobra 2005, potem ko je Svet odobril 
pogajalski okvir, in ker je začetek takšnih pogajanj izhodiščna točka za dolgotrajen in 
odprt proces, ki temelji na strogih pogojih in zavezanosti reformi,

B. ker se je Turčija zavezala reformam, dobrim sosedskim odnosom in postopni uskladitvi z 
Evropsko unijo in je zato treba ta prizadevanja obravnavati kot priložnost Turčije za 
modernizacijo, okrepitev in nadaljnje izboljšanje njenih demokratičnih institucij,

C. ker sta popolna usklajenost z vsemi københavnskimi merili in sposobnost za vključevanje 
v EU v skladu s sklepi z zasedanja Evropskega sveta decembra 2006 še naprej osnova za 
pristop k EU, torej k skupnosti, ki temelji na skupnih vrednotah, lojalnem sodelovanju in 
medsebojni solidarnosti med vsemi državami članicami,

D. ker je Komisija v poročilu o napredku Turčije za leto 2011 ugotovila, da je to ključna 
država za varnost in blaginjo Evropske unije, da bo njen prispevek k Evropski uniji na 

                                               
1 UL C 306 E, 15.12.2006, str. 284
2 UL C 263 E, 16.10.2008, str. 452
3 UL C 279 E, 19.11.2009, str. 57
4 UL C 87 E, 1.4.2010, str. 57
5 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0025.
6 UL L 51, 26.2.2008, str. 4.
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številnih ključnih področjih polno učinkovit s pomočjo pozitivnega programa in 
verodostojnega pristopa k pogajalskemu procesu, in da je še naprej bistvenega pomena, da 
Turčija nadaljuje s svojimi reformami političnih meril, pri čemer so potrebni znatni 
dodatni napori za jamčenje temeljnih pravic,

E. ker Turčija še vedno, in sicer že šesto leto zapored, ni izvedla določb iz pridružitvenega 
sporazuma med ES in Turčijo ter dodatnega protokola k sporazumu,

F. ker mora Turčija v svoje dobro in zaradi okrepitve stabilnosti, spodbujanja dobrih 
sosedskih odnosov ter pozitivnega političnega in gospodarskega partnerstva okrepiti 
prizadevanja za reševanje odprtih dvostranskih vprašanj z neposrednimi sosedami, tudi 
mejnih sporov, 

G. ker se je turško gospodarstvo v preteklem desetletju po obsegu potrojilo in je bila njegova 
lanska rast skoraj 10-odstotna, uvršča pa se med sedem največjih razvijajočih se 
gospodarstev na svetu; ker je vrednost trgovine med Evropsko unijo in Turčijo leta 2010 
znašala 103 milijarde in je Turčija sedmi največji trgovinski partner Unije, Unija pa njen 
največji, saj 80 % neposrednih tujih naložb v Turčijo prihaja iz Evropske unije; ker so 
podjetja iz Evropske unije v Turčiji ustvarila več kot 13,000 poslov, 

H. ker sta dialog in sodelovanje s Turčijo pri spodbujanju stabilnosti in demokracije na 
širšem bližnjevzhodnem področju strateške narave; ker bi lahko bila Turčija, ki je 
izgrajena na trdni laični državi, dragocen vzor za arabske države, ki se demokratizirajo, 
pri dokončanju njihovega demokratičnega prehoda in družbeno-gospodarskih reform; ker 
bi strukturiran dialog med Evropsko unijo in Turčijo o usklajevanju njunih zunanjih in 
sosedskih politik lahko prinesel edinstvene sinergije, 

I. ker preko Turčije poteka energetski koridor Evropske unije do kavkaških in kaspijskih 
naftnih in plinskih virov in je Turčija v strateški bližini Iraka ter trga s surovo nafto, ki se 
v njem razvija; ker je plinovod Nabucco še vedno ena od najpomembnejših prednostnih 
nalog za energetsko varnost Evropske unije; ker sta Turčija in Azerbajdžan 25. oktobra 
2011 sklenila sporazum o tranzitu azerbajdžanskega plina preko turškega ozemlja, ki bo 
odprl južni koridor za plin, okrepil dobavo plinovodu Nabucco in prihodnjemu 
povezovalnemu plinovodu Turčija–Grčija–Italija, s tem pa okrepil energetsko varnost 
Unije, 

Soodvisnost in medsebojna obveza

1. poudarja soodvisnost Evropske unije in njenih držav članic ter Turčije; priznava 
gospodarski potencial in potencial rasti Turčije in njeno pomembno vlogo za energetsko 
varnost; poudarja, da soodvisnost dopolnjuje vrednost potencialnih sinergij med zunanjo 
in varnostno ter sosedsko politiko Unije in Turčije, ki obema prinaša koristi in krepi njun 
vpliv; vendar meni, da lahko takšna soodvisnost prinese ugodne rezultate samo, če je 
vpeta v okvir medsebojne obveze, strateškega dialoga, rezultatov v procesu reforme in pri 
izvajanju reform, dobrih odnosov Turčije s sosednjimi državami članicam Evropske unije 
in trdnega sodelovanja; 

2. izraža podporo Komisiji pri razvoju novega programa odnosov med Evropsko unijo in 
Turčijo; meni, da so potrebna dodatna prizadevanja, da se ustvari pogoje za odpiranje 



PE473.875v02-00 4/9 RE\887615SL.doc

SL

poglavij; vztraja, da so odnosi Turčije s sosednjimi državami ključni dejavnik pri prenovi 
pogajanja in dialoga; 

Izpolnjevanje københavnskih meril

3. čestita Turčiji za volilni postopek na splošnih volitvah junija 2011, ki se jih je udeležilo 
veliko število volivcev in so ga mednarodni opazovalci pohvalili kot demokratičnega in 
pluralističnega, ki ga je izoblikovala živahna civilna družba; poudarja, kako pomembna je 
prenova volilne zakonodaje in odstranitev zahteve po 10-odstotni spodnji meji za 
zastopanost v parlamentu, ki je najvišja v vseh članicah Sveta Evrope in ne predstavlja 
pluralnosti turške družbe;

4. pozdravlja sklep nove vlade Republike Turčije, da ustanovi ministrstvo za zadeve 
Evropske unije, kar odraža, da se zaveda bistvenega pomena dodatnih prizadevanj, obvez 
in dialoga; 

5. ponovno poudarja temeljno vlogo Velike narodne skupščine Turčije kot središča turškega 
demokratičnega sistema in torej poudarja njeno vlogo pri zagotavljanju prostora vsem 
političnim strankam na podlagi sistema zavor in ravnovesij, za njihov prispevek k 
demokratičnemu dialogu in spodbujanju vključujočih reform; 

6. ponovno opozarja, da je treba nadaljevati z delom pri izvajanju svežnja ustavnih reform iz 
leta 2010; izraža popolno podporo postopku priprave nove civilne ustave za Turčijo kot 
priložnosti za resnično ustavno reformo, ki bo spodbudila demokracijo, pravno državo, 
temeljne pravice in svoboščine, pluralizem, vključevanje in enotnost turške družbe; 
pozdravlja odločitev, da se zagotovi enako zastopanost vseh političnih sil v ustavnem 
spravnem odboru in obljubo, da bo postopek priprave temeljil na kar najširšem 
posvetovanju vseh segmentov družbe v postopku, ki bo vključeval tesno sodelovanje 
civilne družbe; 

7. pozdravlja nenehna prizadevanja za izboljšanje civilnega nadzora nad vojsko, zlasti 
sprejetje zakona o računskem sodišču decembra 2010, ki bo zagotovil nadzor nad izdatki 
za vojsko;

8. poudarja, da mora biti reforma pravosodnega sistem v ospredju prizadevanj Turčije za 
modernizacijo in da mora taka reforma voditi v moderen, učinkovit ter popolnoma 
neodvisen in nepristranski pravosodni sistem; v tej zvezi pozdravlja sprejetje zakonodaje o 
visokem svetu sodnikov in tožilcev (visoki svet) ter o ustavnem sodišču, v tesnem 
sodelovanju z beneško komisijo; poudarja, da so potrebni nadaljnji ukrepi za zagotovitev 
možnosti sodnega nadzora vseh prvostopenjskih odločitev visokega sveta o napredovanju, 
premestitvi na drugo mesto in disciplinskih sankcijah; pozdravlja odločitev pravosodnega 
ministrstva, da ustanovi generalni direktorat za človekove pravice; 

9. ponavlja, da je zaskrbljen zaradi sodnih postopkovnih standardov, ki še niso bili dovolj 
izboljšani, da bi zagotavljali pravično in pravočasno sojenje, vključno s pravico dostopa 
do obremenilnih dokazov v zgodnji fazi postopka ter zadostnih jamstev za vse 
osumljence; izraža veliko zaskrbljenost zaradi dolžine pripora pred začetkom sojenja, ki 
dejansko postaja kazen brez sojenja; poziva Veliko narodno skupščino Turčije, naj 
prenovi zakonodajo o priporu pred sojenjem tako, da bo najdaljše možno obdobje 
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takšnega pripora v Turčiji usklajeno s povprečno dolžino pripora pred sojenjem v 
Evropski uniji; 

10. poudarja, da morajo preiskave domnevnih načrtov udara, kot sta zadevi Ergenekon in 
Sledgehammer, pokazati moč in pravilno, neodvisno, nepristransko ter pregledno 
delovanje turških demokratičnih institucij in pravosodja ter njihovo odločno in 
brezpogojno zavezanost spoštovanju človekovih pravic;

11. ponavlja zaskrbljenost zaradi prakse kazenskih tožb proti novinarjem, ki posredujejo 
dokaze o kršitvah človekovih pravic ali izpostavijo druga vprašanja, ki so v interesu 
javnosti, kot prispevek k razpravi v pluralistični družbi; meni, da je kriminalizacija 
drugačnih mnenj bistvena ovira pri zaščiti človekovih pravic v Turčiji in obžaluje 
nesorazmerno omejevanje svobode izražanja, združevanja in zbiranja; 

12. poziva Turčijo, naj strogo spoštuje svoje mednarodne obveznosti na področju človekovih 
pravic, in sicer s spremembo zadevne zakonodaje ter z usposabljanjem policije in sodstva; 
v tej zvezi pozdravlja odločitev, da se sodnikom in tožilcem zagotovi izobraževanje o 
svobodi izražanja in svobodi tiska ter o temeljni vlogi Evropskega sodišča za človekove 
pravice; 

13. opozarja, da sta svoboda izražanja in pluralnost medijev v osredju evropskih vrednot in da 
resnično demokratična, svobodna in pluralistična družba potrebuje resnično svobodo 
izražanja; poudarja, da je zelo nujna reforma zakonodaje, ki dovoljuje nesorazmerno 
visoke kazni za medije, kar je v nekaterih pomenilo prenehanje delovanja ali pa 
samocenzuro novinarjev oziroma njihovih urednikov, ter zakona št. 5651/2007 o 
internetu, ki omejuje svobodo izražanja in pravico državljanov do dostopa do informacij, 
spletnim stranem pa dovoljuje uporabo nesorazmerno dolgotrajnih ali obsežnih prepovedi;

14. izraža podporo novemu pristopu Komisije k reševanju vprašanj, ki so povezana s sodnimi 
in temeljnimi pravicami ter pravosodnimi in notranjimi zadevami zgodaj v pogajalskem 
procesu, da se povezana poglavja odpira na podlagi jasnih in podrobnih akcijskih načrtov, 
zaključi pa se kih čisto zadnja, na podlagi popolnoma prepričljivih dobrih rezultatov; 
meni, da so zaradi izjemnega pomena nadaljnje reforme pravosodnega sistema v Turčiji in 
celovitega spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin, zlasti svobode izražanja 
in svobode tiska, potrebna nova prizadevanja za dokončanje poročila o pregledu poglavja 
23 o sodnih in temeljnih pravicah; 

15. pozdravlja napredek pri razvoju celovite protikorupcijske strategije in akcijskega načrta;
poudarja potrebo po nadaljnjem napredku pri zakonodajnih in splošnih protikorupcijskih 
ukrepih in poziva k okrepitvi in večji neodvisnosti institucij, ki sodelujejo v boju proti 
korupciji; 

16. poziva k celovitemu izvajanju ustavnih določb, ki jamčijo pravico do demonstriranja, 
notranje ministrstvo pa poziva, naj konča revizijo zakona o srečanjih in demonstracijah;

17. pozdravlja novo zakonodajo, sprejeto avgusta 2011, ki spreminja zakon o fundacijah iz 
februarja 2008, ter razširja ponovno vzpostavitev premoženjskih pravic nemuslimanskih 
skupnosti; vendar opozarja, da treba njuno nadaljevati z odločilnimi reformami na 
področju svobode misli, vesti in vere, zlasti s tem, da se verskim skupnostim omogoči 
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pridobitev statusa pravne osebe, z odstranjevanjem vseh omejitev pri izobraževanju 
duhovščine, s priznanjem verskih objektov alevov in z izpolnjevanjem ustreznih sodb 
Evropskega sodišča za človekove pravice in ter odražanjem mnenj beneške komisije v 
pravnem okviru; 

18. opozarja, da ima izobraževanje vodilno vlogo pri izgradnji vključujoče in raznotere 
družbe, ki temelji na spoštovanju verskih skupnosti in manjšin; poziva turško vlado, naj 
posebno pozornost nameni izobraževalnemu gradivu v šolah, ki bi moralo odražati versko 
pluralnost turške družbe, odstranjevati predsodke in spodbujati popolno sprejemanje vseh 
verskih skupnosti, ter poudarja potrebo po nepristranskem učnem gradivu;

19. spodbuja vlado, naj določi enakost spolov za prednostno nalogo pri reformnih 
prizadevanjih za odpravo revščine žensk, njihovo večjo socialno vključenost in udeležbo 
na trgu dela; ponovno predlaga, da se nadaljuje z oblikovanjem sistema zajamčenih kvot 
za zagotavljanje zadostne zastopanosti žensk na vseh ravneh v gospodarstvu, javnem 
sektorju ter politiki; zlasti poziva politične stranke, naj okrepijo aktivno udeležbo in 
zastopanost žensk v politiki;

20. pozdravlja, da je Turčija 24. novembra 2001 podpisala in ratificirala konvencijo Sveta 
Evrope o preprečevanju in boju proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini; spodbuja 
vlado, naj okrepi na vseh ravneh svoja preventivna prizadevanja v boju proti umorom iz 
časti, nasilju v družini ter pojavu prisilnih porok, zlasti z izvrševanjem in okrepitvijo 
zakona št. 4320 o varstvu družine, katerega izvajanje naj pozorno nadzorujeta policija in 
pravosodje, z učinkovitim nadzorom občin za popolno izpolnjevanje obveznosti 
zagotavljanja zadostnih zatočišč za ogrožene ženske in mladoletnike, ter z vzpostavitvijo 
sistema nadaljnje pomoči ženskam in mladostnikom po odhodu iz zatočišč, da se jim 
zagotovi ustrezno psihološko podporo, sodno pomoč, zdravstveno varstvo in pomoč pri 
ponovnem vključevanju v družbo; pozdravlja prizadevanja ministrstva za družino in 
socialno politiko, da se poveča število in izboljša kakovost zatočišč in njegovo odločitev, 
da dovoli zasebnim subjektom, da prav tako odprejo zatočišča kot dodaten vir pomoči za 
ogrožene ženske in mladostnike;

21. poziva vlado, naj z zakonom zagotovi enakopravnost ne glede na spol, raso ali narodnost, 
vero ali prepričanje, invalidnost, starost ali spolno usmerjenost ter ta zakon potem tudi 
učinkovito izvaja; poziva turško vlado, naj uskladi turško zakonodajo s pravno ureditvijo 
Evropske unije in da sprejme zakonodajo, s katero bo ustanovila odbor za boj proti 
diskriminaciji in za enakopravnost; ugotavlja, da je potrebno nadaljnje ukrepanje proti 
homofobiji in vsem oblikam diskriminacije, nadlegovanja ali nasilja na podlagi spolne 
usmerjenosti; ponovno poziva turško vlado, naj oboroženim silam države naroči, naj 
prenehajo obravnavati homoseksualnost kot psihoseksualno bolezen;

22. poziva Turčijo, naj pokaže odpornost in okrepi prizadevanja za politično reševanje 
kurdskega vprašanja in poziva vse politične sile, naj v zavezništvu delujejo za izpolnitev 
skupnega cilja okrepljenega političnega dialoga in procesa nadaljnjega političnega, 
kulturnega in družbenogospodarskega vključevanja in sodelovanja državljanov kurdskega 
izvora; poziva turško vlado, naj okrepi prizadevanja za družbenogospodarski razvoj 
jugovzhoda države; meni, da ustavna reforma prinaša zelo uporaben okvir za spodbujanje 
demokratičnega odpiranja; opozarja, da se lahko politične rešitve gradijo samo na podlagi 
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odprte in resnično demokratične razprave o kurdskem vprašanju in izraža zaskrbljenost 
zaradi velikega števila kazenskih zadev proti pisateljem in novinarjem, ki pišejo o 
kurdskem vprašanju, in zaradi priprtja številnih kurdskih politikov, lokalno izvoljenih 
županov in članov občinskih svetov ter zagovornikov človekovih pravic v zvezi s 
sojenjem Uniji skupnosti Kurdistana;

23. poudarja, da je treba uskladiti zakonodajni okvir o pravicah zaposlenih in sindikalnih 
pravicah s standardi Evropske unije in konvencijami Mednarodne organizacije dela, saj bo 
odstranitev vse zaprek za polno izvajanje teh pravic zagotovilo, da bo sedanji močni 
gospodarski napredek spremljala boljša razpršenost bogastva, ki ga ustvarja gospodarska 
rast, v turški družbi, s tem pa se bo ustvaril še večji potencial rasti;

24. poziva turško vlado, naj spodbuja dejavno in polno udeležbo organizacij potrošnikov v 
zakonodajnem in političnem posvetovalnem postopku o varstvu potrošnikov in naj 
sprejme vse potrebne ukrepe za podporo in okrepitev gibanja potrošnikov; spodbuja 
organizacije potrošnikov, naj združijo moči, da bodo tako povečale svojo 
reprezentativnost;

Vzpostavljanje dobrososedskih odnosov

25. odločno podpira potekajoča pogajanja o ponovni združitvi Cipra pod pokroviteljstvom 
generalnega sekretarja Združenih narodov; poudarja, da je poštena in izvedljiva rešitev 
ciprskega vprašanja nujna in poziva Turčijo ter vse zainteresirane strani, naj intenzivno in 
v dobri volji delujejo za sprejem celovitega sporazuma; poziva turško vlado, naj prične z 
umikom svojih sil s Cipra in v skladu s resolucijo 550(1984) Varnostnega sveta Združenih 
narodov prenese Famagusto pod nadzor Združenih narodov; vzporedno poziva Republiko 
Ciper, naj odpre pristanišče v Famagusti pod carinskim nadzorom Evropske unije, kar bo 
spodbudilo pozitivno ozračje za uspešno sklenitev potekajočih pogajanj o ponovni 
združitvi, turškim Ciprčanom pa dovolilo neposredno trgovanje na zakonit način, ki je 
sprejemljiv za vse;

26. spodbuja Turčijo, naj okrepi podporo Odboru za pogrešane osebe na Cipru;

27. obžaluje izjavo Turčije, da bo zamrznila odnose s predsedstvom Evropske unije v drugi 
polovici leta 2012, če do takrat ne bo rešitve za ciprsko vprašanje; opozarja, da Evropska 
unija temelji na načelih lojalnega sodelovanja in medsebojne solidarnosti med njenimi 
državami članicami in da se mora Turčija kot država kandidatka zavezati k resnim 
odnosom z Evropsko unijo in vsemi njenimi državami članicami, opozarja tudi, da je 
predsedstvo Svetu Evropske unije določeno v Pogodbi o Evropski uniji;

28. poziva Turčijo, naj omogoči politični dialog med Evropsko unijo in zvezo Nato s tem, da 
umakne svoj veto na sodelovanje med njima, tudi glede Cipra, in posledično poziva 
Republiko Ciper, naj umakne svoj veto na sodelovanje Turčije v Evropski obrambni 
agenciji;

29. ugotavlja, da sta Turčija in Grčija še dodatno okrepili prizadevanja za izboljšanje 
dvostranskih odnosov; vendar obžaluje, da grožnja casus belli proti Grčiji, ki ga je 
razglasila Velika narodna skupščina Turčije, še ni bila umaknjena in meni, da bi moralo 
izboljšanje dvostranskih odnosov med državami voditi k odpravi te grožnje;



PE473.875v02-00 8/9 RE\887615SL.doc

SL

30. poudarja, da so Konvencijo Združenih narodov o pomorskem pravu podpisale EU, 27 
držav članic in vse druge države kandidatke, ter da je ta konvencija del pravnega reda 
Evropske unije; zato poziva turško vlado, naj brez odlašanja podpiše in ratificira to 
konvencijo; opozarja na popolno legitimnost izključne ekonomske cone Republike Ciper 
v skladu s to konvencijo;

31. poziva Turčijo in Armenijo, naj nadaljujeta z normalizacijo odnosov z brezpogojno 
ratifikacijo protokolov in odprtjem meje;

Napredek v sodelovanju med Evropsko unijo in Turčijo

32. obžaluje nepripravljenost Turčije, da bi popolnoma in nediskriminatorno izpolnjevala 
svojo zavezo k dodatnem protokolu k pridružitvenemu sporazumu med Evropsko 
skupnostjo in Turčijo do vseh držav članic; opozarja, da njena nepripravljenost 
izpolnjevanja zaveze globoko vpliva na pogajalski proces in poziva turško vlado, naj 
nemudoma začne celovito izvajati protokol;

33. ponovno odločno in globoko obsoja nenehno teroristično nasilje Kurdske delavske 
stranke, ki jo je Evropska unija uvrstila na seznam terorističnih organizacij, in izraža 
popolno solidarnost s Turčijo; poziva države članice Evropske unije, naj v tesnem 
sodelovanju z evropskim koordinatorjem za boj proti terorizmu in Europolom ter ob 
ustreznem spoštovanju človekovih pravic, temeljnih svoboščin in mednarodnega prava 
okrepijo sodelovanje s Turčijo v boju proti terorizmu in proti organiziranemu kriminalu 
kot viru financiranja terorizma; poziva Komisijo in države članice, naj omogočijo ustrezen 
informativen dialog in izmenjavo informacij s Turčijo o zahtevah Turčije za izročitev, ki 
jim ni mogoče ugoditi na pravni ali postopkovni podlagi; 

34. je seznanjen, da je Turčija edina država kandidatka, ki za katero vizumski režim ni 
liberaliziran; poudarja pomen omogočanja dostopa do Evropske unije za poslovne ljudi, 
akademike, študente in predstavnike civilne družbe; podpira prizadevanja Komisije in 
držav članic, da bi uvedle vizumski zakonik, uskladile in poenostavile vizumske zahteve 
in odprle nova središča za izdajanje vizumov v Turčiji; poziva Turčijo, naj nemudoma 
podpiše in izvaja sporazum med Evropsko unijo in Turčijo o ponovnem sprejemu in 
zagotovi, da se polno izvajajo obstoječi dvostranski sporazumi, dokler sporazum ne začne 
veljati; poudarja pomen krepitve sodelovanja med EU in Turčijo v zvezi z upravljanjem 
migracij in nadzorom na mejah, tudi glede na visok odstotek nezakonitih priseljencev, ki 
prek Turčije vstopajo na ozemlje EU; meni, da mora potem, ko bo sporazum o ponovnem 
sprejemu začel veljati, Svet Komisijo pooblastiti, da začne dialog o vizumih in pripravi 
načrt; 

35. opozarja na osrednjo vlogo Turčije, preko katere poteka energetski koridor Evropske unije 
do kavkaških in kaspijskih naftnih in plinskih virov, in na njeno strateško bližino Iraku ter 
trgu s surovo nafto, ki se v njem razvija; poudarja strateško vlogo plinovoda Nabucco in 
drugih plinovodov, kot je prihodnji povezovali plinovod Turčija–Grčija–Italija, za 
energetsko varnost Evropske unije; meni, da bi bilo treba zaradi strateške vloge in 
potenciala Turčije, pa tudi zaradi naložb Evropske unije in nadaljnjega sodelovanja z 
Evropsko unijo vredno začeti pogajanja o poglavju 15 o energiji zaradi nadaljnjega 
razvoja strateškega dialoga o energiji med Evropsko unijo in Turčijo;



RE\887615SL.doc 9/9 PE473.875v02-00

SL

36. poudarja strateško vlogo Turčije, tako s političnega kot geografskega vidika, za zunanjo in 
sosedsko politiko Evropske unije; opozarja na vlogo Turčije kot pomembnega dejavnika 
na Bližnjem vzhodu, Zahodnem Balkanu, Afganistanu in Pakistanu, v državah Južnega 
Kavkaza in na Afriškem rogu, in kot vzor za demokratizacijo arabskih držav; podpira 
odločno stališče Turčije in zavezo demokratičnim silam v Siriji ter opozarja na njeno 
pomembno vlogo pri varovanju sirskih beguncev; poziva Evropsko unijo in Turčijo, naj 
okrepita sedanji politični dialog o zunanjepolitičnih izbirah in ciljih v skupnem interesu; 
spodbuja Turčijo, naj razvije svojo zunanjo politiko v okviru dialoga in usklajevanja z 
Evropsko unijo in postopoma uskladi svojo zunanjo politiko s politiko Evropske unije, da 
se ustvari dragocene sinergije in okrepi možnost pozitivnega učinka;

37. opozarja, da želi Turčija navdihovati države v južnem sosedstvu pri demokratičnem 
prehodu in družbenoekonomskih reformah ter jim pomagati na tej poti; ugotavlja, da bi s 
sodelovanjem turških institucij in nevladnih organizacij v instrumentih evropske sosedske 
politike dosegli edinstvene sinergije, zlasti na področjih, kot sta izgradnja institucij in 
razvoj civilne družbe; meni, da mora praktično sodelovanje dopolnjevati strukturiran 
dialog med EU in Turčijo, da bi lahko usklajevali svoje sosedske politike;

38. pozdravlja, da je Turčija ratificirala Izbirni protokol h Konvenciji proti mučenju;

39. ponovno poziva turško vlado, naj podpiše in predloži v ratifikacijo statut Mednarodnega 
kazenskega sodišča in s tem dodatno poveča prispevek Turčije h globalnemu 
multilateralnemu sistemu in okrepi sodelovanje v tem sistemu;

40. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, visoki 
predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko/podpredsednici Komisije, 
generalnemu sekretarju Sveta Evrope, predsedniku Evropskega sodišča za človekove 
pravice, vladam in parlamentom držav članic ter vladi in parlamentu Republike Turčije.


