
RE\887615SV.doc PE473.875v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

.

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Plenarhandling

19.12.2011 B7-.../2011

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
till följd av uttalandena av rådet och kommissionen

i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen

om 2011 års framstegsrapport om Turkiet

Ria Oomen-Ruijten
för utskottet för utrikesfrågor



PE473.875v01-00 2/10 RE\887615SV.doc

SV

B7-.../2011

Europaparlamentets resolution om 2011 års framstegsrapport om Turkiet

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens framstegsrapport 2011 om Turkiet (SEK(2011)1201),

– med beaktande av meddelandet från kommissionen till Europaparlamentet och rådet 
”Strategi för utvidgningen och huvudfrågor 2011–2012” (KOM(2011)0666),

– med beaktande av Europaparlamentets tidigare resolutioner av den 27 september 2006 om 
Turkiets framsteg inför anslutningen1, av den 24 oktober 2007 om förbindelserna mellan 
EU och Turkiet2, av den 21 maj 2008 om 2007 års framstegsrapport om Turkiet3, av den 
12 mars 2009 om 2008 års framstegsrapport om Turkiet4, av den 10 februari 2010 om 
2009 års framstegsrapport om Turkiet5, och av den 17 februari 2011 om 2010 års 
framstegsrapport om Turkiet6,

– med beaktande av förhandlingsramen för Turkiet av den 3 oktober 2005,

– med beaktande av rådets beslut 2008/157/EG av den 18 februari 2008 om principerna, 
prioriteringarna och villkoren i partnerskapet för anslutning med Republiken Turkiet7

(nedan kallat partnerskapet för anslutning), samt rådets föregående beslut om 
partnerskapet för anslutning 2001, 2003 och 2006,

– med beaktande av rådets slutsatser av den 14 december 2010 och den 5 december 2011,

– med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Anslutningsförhandlingarna med Turkiet inleddes den 3 oktober 2005 efter det att rådet 
godkänt förhandlingsramen. Inledandet av dessa förhandlingar utgör startpunkten för en 
lång process som grundar sig på stränga villkor och reformvilja och där resultatet inte är 
givet på förhand.

B. Turkiet har åtagit sig att genomföra reformer, upprätthålla goda förbindelser med sina 
grannländer och gradvis anpassa sig till EU. Detta arbete bör betraktas som en möjlighet 
för Turkiet att modernisera sig samt att konsolidera och ytterligare förbättra sina 
demokratiska institutioner.

                                               
1 EUT C 306 E, 15.12.2006, s. 284.
2 EUT C 263 E, 16.10.2008, s. 452.
3 EUT C 279 E, 19.11.2009, s. 57.
4 EUT C 87 E, 1.4.2010, s. 139.
5 Antagna texter, P7_TA(2010)0025.
6 Antagna texter, P7_TA(2011)0090.
7 EUT L 51, 26.2.2008, s. 4.
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C. En grundförutsättning för anslutning till EU – en gemenskap grundad på gemensamma 
värden, lojalt samarbete och ömsesidig solidaritet i dess medlemsstater – är fortfarande att 
alla Köpenhamnskriterier uppfylls fullt ut och att det finns kapacitet till integration i EU, i 
enlighet med slutsatserna från Europeiska rådets möte i december 2006.

D. I sin framstegsrapport för 2011 ansåg kommissionen att Turkiet spelar en nyckelroll för 
EU:s säkerhet och välstånd, att Turkiets bidrag till EU på flera avgörande områden 
kommer att få full effekt med en positiv agenda och en trovärdig hållning till 
förhandlingsprocessen. Det är fortfarande viktigt att Turkiet fortsätter sina reformer av de 
politiska kriterierna, och det finns ett behov av ytterligare kraftinsatser för att garantera 
grundläggande rättigheter. 

E. Turkiet har fortfarande inte, nu för sjätte året i rad, genomfört de bestämmelser som följer 
av associeringsavtalet mellan EG och Turkiet och tilläggsprotokollet till detta.

F. Turkiet måste, av eget intresse och för att förbättra stabiliteten och främja goda 
förbindelser med sina grannländer och ett positivt politiskt och ekonomiskt partnerskap, 
öka sina insatser för att lösa kvarstående bilaterala problem, såsom gränstvister, med sina 
närmaste grannländer. 

G. Turkiets ekonomi har tredubblats under de senaste tio åren och växte med nästan 
tio procent i fjol. Turkiet betraktas som en av de sju största tillväxtekonomierna i världen. 
Handeln mellan EU och Turkiet uppgick till totalt 103 miljarder euro 2010. Turkiet var 
därigenom EU:s sjunde största handelspartner. EU var Turkiets största handelspartner, 
vilket innebar att 80 procent av de utländska direktinvesteringarna i Turkiet kom från EU. 
EU-företag har startat mer än 13 000 affärsverksamheter i Turkiet. 

H. Dialog och samarbete med Turkiet om stabilitet och demokrati i Mellanöstern i stort är 
strategiskt viktigt. Turkiet, byggt på en stark, sekulär stat, kan tjäna som ett föredöme för 
en demokratisering av arabstaterna då de fullbordar sin övergång till demokrati och 
genomför socioekonomiska reformer. En strukturerad dialog mellan EU och Turkiet om 
en samordning av ländernas utrikes- och grannskapspolitik kan ge unika synergieffekter. 

I. Turkiet är EU:s energikorridor för kaukasiska och kaspiska olje- och gasresurser och 
ligger strategiskt nära Irak och dess växande råoljemarknad. Rörledningen Nabucco är en 
av EU:s högsta energitrygghetsprioriteringar. Den 25 oktober 2011 slöt Turkiet och 
Azerbajdzjan ett avtal om transitering av azerbajdzjansk gas på turkiskt område som 
kommer att öppna den södra gaskorridoren, öka gasleveranserna genom rörledningen 
Nabucco och den framtida gastransitkorridoren ITGI (sammanlänkning Turkiet-Grekland-
Italien) och sålunda stärka EU:s energitrygghet. 

Ömsesidigt beroende och ömsesidiga åtaganden

1. Europaparlamentet betonar att EU, dess medlemsstater och Turkiet är ömsesidigt 
beroende av varandra. Parlamentet erkänner Turkiets ekonomiska potential och 
tillväxtpotential samt dess betydelse för energitryggheten. Parlamentet understryker att 
detta ömsesidiga beroende kompletteras med eventuella synergier mellan EU:s och 
Turkiets utrikes- och säkerhets- och grannskapspolitik, som medför fördelar och ökat 
inflytande för bägge parter. Parlamentet tror dock att ett sådant ömsesidigt beroende kan 
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ge positiva resultat endast om man utgår ifrån ömsesidigt åtagande, en strategisk dialog, 
resultat inom reformprocessen och ett genomförande av reformer, goda förbindelser 
mellan Turkiet och omgivande EU-medlemsstater och ett stabilt samarbete.

2. Europaparlamentet stöder kommissionen i utvecklandet av en uppdaterad agenda för 
förbindelserna mellan EU och Turkiet. Parlamentet anser att nya krafttag måste tas för att 
skapa villkor för att öppna kapitel. Parlamentet insisterar på att Turkiets förbindelser med 
omgivande EU-medlemsstater är viktiga för att återuppliva förhandlingarna och dialogen. 

Uppfyllandet av Köpenhamnskriterierna

3. Europaparlamentet lovordar Turkiet för valprocessen vid de allmänna valen i juni 2011. 
Valdeltagandet och valen prisades av internationella observatörer som demokratiska, 
pluralistiska och formade av ett aktivt civilt samhälle. Parlamentet betonar vikten av att 
vallagen ändras och att tioprocentsspärren för representation i parlamentet avskaffas, 
eftersom denna spärr är den högsta bland alla medlemsländer i Europarådet och inte 
återspeglar pluralismen i det turkiska samhället.

4. Europaparlamentet välkomnar att den nya turkiska regeringen beslutat att inrätta ett EU-
ministerium som återspeglar medvetenheten om att nya insatser, åtagande och dialog är 
oerhört viktigt.

5. Europaparlamentet erkänner den turkiska nationalförsamlingens grundläggande roll som 
ett centrum för det turkiska demokratiska systemet. Parlamentet understryker därför dess 
roll som en plattform för alla politiska partier, grundad på kontroll- och 
balansmekanismer, samt betonar dess bidrag till den demokratiska dialogen och 
främjandet av en allomfattande reformprocess.  

6. Europaparlamentet erinrar om behovet av att fortsätta arbetet med genomförandet av 2010 
års konstitutionella reformpaket. Parlamentet uttrycker sitt fulla stöd för utarbetandet av 
en ny civil författning för Turkiet som en möjlighet till en verklig konstitutionell reform 
som främjar demokrati, rättsstaten, grundläggande rättigheter och friheter, pluralism, 
delaktighet och enhet i det turkiska samhället. Parlamentet välkomnar beslutet att se till att 
alla politiska riktningar är rättvist representerade i den konstitutionella 
förlikningskommittén samt vädjan om att basera utformningsprocessen på bredast möjliga 
samråd med alla samhällssegment i en process som starkt anknyter till det civila 
samhället.

7. Europaparlamentet välkomnar det fortsatta arbetet med att förbättra den civila kontrollen 
av militären, särskilt antagandet av en lag om en revisionsrätt i december 2010 för att 
garantera en civil kontroll av de militära utgifterna.

8. Europaparlamentet betonar att reformen av rättssystemet måste stå i spetsen för Turkiets 
insatser för att modernisera landet och att reformen måste leda till ett modernt, effektivt, 
fullständigt självständigt och opartiskt rättssystem. Parlamentet välkomnar därför 
antagandet av en lag om ett högt råd för domare och åklagare (det höga rådet) och om en 
konstitutionell domstol i nära samråd med Venedigkommissionen. Parlamentet pekar på 
behovet av att ta ytterligare steg mot att garantera möjligheten till rättslig kontroll av alla 
förstainstansbeslut som det höga rådet tar om befordringar, överföringar till annan ort och 
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disciplinära sanktioner. Parlamentet välkomnar justitieministerns beslut om att inrätta ett 
generaldirektorat för mänskliga rättigheter.

9. Europaparlamentet upprepar sin oro för att normerna för domstolsförfaranden ännu inte 
har förbättrats tillräckligt för att garantera rätten till en rättvis rättegång inom rimlig tid, 
inklusive rätten att få tillgång till komprometterande bevis i ett tidigt skede av rättegången 
och tillräckliga garantier för alla misstänkta. Parlamentet är djupt oroat över de långa 
häktningsperioderna, något som lett till att häktningen i själva verket blivit ett straff utan 
rättegång. Parlamentet uppmanar med kraft den turkiska nationalförsamlingen att 
reformera lagstiftningen om häktning och fastställa en maximitid för häktning i Turkiet i 
linje med de genomsnittliga häktningsperioderna i EU. 

10. Europaparlamentet betonar att utredningar av påstådda kupplaner, såsom fallen Ergenekon 
och Sledgehammer, måste visa att Turkiets demokratiska institutioner och rättssystem är 
starka och oberoende och fungerar på ett korrekt, opartiskt och öppet sätt och att de står 
klart fast vid att respektera de grundläggande rättigheterna.

11. Europaparlamentet uttrycker sin oro över bruket att åtala journalister som rapporterar om 
människorättskränkningar eller tar upp andra frågor i allmänhetens intresse som ett bidrag 
i debatten i ett pluralistiskt samhälle. Parlamentet anser att kriminaliseringen av åsikter är 
ett av de huvudsakliga hindren mot skyddet av de mänskliga rättigheterna i Turkiet och 
beklagar att yttrande-, förenings- och mötesfriheten begränsats på ett oproportionerligt 
sätt. 

12. Europaparlamentet uppmanar med kraft Turkiet att i detta hänseende strikt uppfylla sina 
internationella åtaganden för mänskliga rättigheter genom att ändra sin lagstiftning i 
hithörande frågor och utbilda sina poliser och sin domarkår. Parlamentet välkomnar därför 
beslutet att ge domare och åklagare fortbildning i yttrande- och pressfrihet samt om 
Europadomstolens grundläggande roll. 

13. Europaparlamentet påminner om att yttrandefrihet och mediemångfald står i centrum för 
de europeiska värderingarna och att ett verkligt demokratiskt, fritt och pluralistiskt 
samhälle kräver verklig yttrandefrihet. Parlamentet understryker att det krävs en reform av 
lagstiftningen som möjliggör oproportionerligt höga böter för medierna – något som i 
vissa fall har lett till nedläggning eller till att journalister eller deras utgivare censurerar 
sig själva. Dessutom krävs en reform av lag 5651/2007 om internet, som inskränker 
yttrandefriheten, begränsar medborgarnas rätt till information och gör det möjligt att 
förbjuda webbsidor i alltför stor utsträckning och alltför länge.

14. Europaparlamentet stöder kommissionens nya strategi för att tackla frågor som rör 
rättssystemet, de grundläggande rättigheterna och rättsliga och inrikes frågor i ett tidigt 
skede av förhandlingarna samt öppnandet av relaterade kapitel på grundval av klara och 
detaljerade åtgärdsplaner samt stängandet av sådana kapitel allra sist på grundval av goda 
och övertygande resultat. Det är ytterst viktigt att reformen av rättssystemet i Turkiet 
fortsätter och att mänskliga rättigheter och grundläggande friheter respekteras fullt ut, 
särskilt yttrande- och pressfriheten. Nya krafttag krävs därför för att utarbeta rapporten om 
kapitel 23 om rättsliga och grundläggande rättigheter. 
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15. Europaparlamentet välkomnar framstegen i utarbetandet av en omfattande strategi och 
handlingsplan mot korruption. Parlamentet understryker att det behövs ytterligare 
framsteg vad gäller lagstiftningen och allmänna åtgärder mot korruption och kräver 
förstärkning av och ökat beroende för de institutioner som är involverade i kampen mot 
korruption. 

16. Europaparlamentet uppmanar med kraft att bestämmelserna i författningen som garanterar 
rätten att anordna demonstrationer ska tillämpas fullt ut och uppmanar inrikesministeriet 
att fullfölja översynen av lagstiftningen om möten och demonstrationer.

17. Europaparlamentet ser positivt på att en ny lag antogs i augusti 2011 som ändrar lagen 
från februari 2008 om stiftelser och breddar tillämpningsområdet för återinförandet av 
äganderättigheter för icke-muslimska samfund. Parlamentet påminner dock om det 
brådskande behovet av att fortsätta viktiga reformer på området för tanke-, samvets- och 
religionsfrihet, särskilt genom att låta religiösa samfund bli juridiska personer, genom att 
avskaffa alla restriktioner om utbildning av präster, genom att erkänna aleviternas 
gudstjänstlokaler och genom att respektera relevanta domar från Europadomstolen och 
låta yttrandena från Venedigkommissionen återspeglas i lagstiftningen. 

18. Europaparlamentet påminner om att utbildning spelar en nyckelroll i byggandet av ett 
inkluderande och mångsidigt samhälle grundat på respekt för religiösa samfund och 
minoriteter. Den turkiska regeringen uppmanas med kraft att särskilt uppmärksamma 
skolarnas utbildningsmaterial som bör återspegla den religiösa mångfalden i det turkiska 
samhället, avlägsna fördomar och främja full acceptans av alla religiösa samfund, och 
betonar behovet av opartiskt läromaterial.

19. Europaparlamentet uppmanar regeringen att göra lika möjligheter för män och kvinnor till 
en prioritet för sina reforminsatser och minska fattigdomen bland kvinnor och öka 
kvinnors sociala integrering och deltagande på arbetsmarknaden. Parlamentet upprepar sitt 
förslag om att gå vidare med införandet av ett kvoteringssystem så kvinnor representeras 
på ett adekvat sätt på alla nivåer i näringslivet, inom den offentliga sektorn och politiken. 
Parlamentet uppmanar särskilt de politiska partierna att öka kvinnors aktiva engagemang 
och deltagande i politiken.

20. Europaparlamentet välkomnar att Turkiet undertecknade och ratificerade Europarådets 
konvention om förebyggande och bekämpande av våld mot kvinnor och våld i hemmet 
den 24 november 2011. Parlamentet uppmanar med kraft regeringen att öka sina 
förebyggande insatser på alla nivåer för att bekämpa hedersmord, våld i hemmet och 
tvångsäktenskap. Insatserna bör särskilt gå ut på att tillämpa och förstärka lag nr 4320 om 
skydd av familjen. Med hjälp av polisen och domstolsväsendet bör man noggrant se till att 
lagen följs, effektivt övervaka att kommunerna uppfyller sina åtaganden om att inrätta 
tillräckligt med skyddsboenden för kvinnor och underåriga som är i fara samt upprätta ett 
system för uppföljningsstöd för kvinnor och underåriga som lämnar skyddsboendena i 
syfte att garantera dem psykologiskt stöd, rättsligt bistånd, hälso- och sjukvård och hjälp 
till återintegrering i samhället. Parlamentet välkomnar familje- och socialministeriets 
insatser för att öka antalet skyddsboenden samt förbättra kvaliteten på dem samt 
ministeriets beslut att också tillåta privata organisationer att öppna skyddsboende som 
ytterligare en resurs för kvinnor och underåriga i fara.
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21. Europaparlamentet uppmanar med kraft regeringen att se till att jämlikhet, oberoende av 
kön, könsidentitet, ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, 
ålder eller sexuell läggning garanteras i lag och effektivt genomdrivs. Parlamentet 
uppmanar den turkiska regeringen att anpassa den turkiska lagstiftningen till 
EU:s regelverk och anta lagar om inrättandet av en antidiskriminerings- och 
jämställdhetsnämnd. Parlamentet konstaterar att det behövs ytterligare insatser mot 
homofobi, diskriminering, mobbning eller våld på grundval av sexuell läggning. Den 
turkiska regeringen uppmanas på nytt att beordra Turkiets försvarsmakt att sluta klassa 
homosexuella som ”psykosexuellt sjuka”.

22. Europaparlamentet uppmanar Turkiet att vara flexibelt och intensifiera sina insatser för en 
politisk lösning på kurdfrågan och uppmanar alla politiska krafter att samarbeta mot en 
ökad politisk dialog och en process med ytterligare politisk, kulturell och socioekonomisk 
integrering och deltagande för medborgare av kurdiskt ursprung. Parlamentet uppmanar 
den turkiska regeringen att öka sina insatser för att ytterligare främja socioekonomisk 
utveckling i den sydöstra delen av landet. Parlamentet anser att reformen av författningen 
ger en mycket lämplig ram för att främja ökad demokrati. Parlamentet påminner om att en 
politisk lösning endast kan byggas på en öppen och verklig demokratisk debatt om den 
kurdiska frågan och uttrycker oro över det stora antalet åtal mot författare och journalister 
som skriver om den kurdiska frågan. Det är även oroväckande att flera kurdiska politiker, 
lokala borgmästare, ledamöter av kommunalfullmäktige och människorättsförsvarare 
häktats i samband med KCK-rättegången.

23. Europaparlamentet understryker behovet av att anpassa lagstiftningen om arbetstagar- och 
fackföreningsrättigheter till EU:s normer och ILO:s konventioner samt att undanröjandet 
av alla hinder för att till fullo utöva arbetstagar- och fackföreningsrättigheter kommer att 
garantera att de pågående starka ekonomiska framstegen går hand i hand med en allmän 
ökad välfärd i det turkiska samhället som genereras av ekonomisk tillväxt som i sin tur 
genererar mer tillväxtpotential.

24. Europaparlamentet uppmanar den turkiska regeringen att se till att 
konsumentorganisationerna aktivt och till fullo får delta i den rättsliga och politiska 
rådfrågningsprocessen om konsumentskydd och att vidta alla nödvändiga åtgärder för att 
stödja och stärka konsumentrörelsen. Parlamentet uppmanar konsumentorganisationerna 
att förena sina krafter för att öka sin representativitet.

Goda förbindelser med grannländerna

25. Europaparlamentet ger sitt starka stöd till de pågående förhandlingarna om återföreningen 
av Cypern under ledning av FN:s generalsekreterare. Parlamentet betonar att det nu snabbt 
behövs en rättvis och genomförbar lösning av Cypernfrågan och uppmanar Turkiet och 
alla berörda parter att arbeta intensivt och med god vilja för ett omfattande avtal. 
Parlamentet uppmanar den turkiska regeringen att börja dra bort sina styrkor från Cypern 
och att lämna över Famagusta till FN i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 
550(1984). Parlamentet uppmanar samtidigt Cypern att öppna hamnen i Famagusta under 
EU:s tullövervakning för att främja ett positivt klimat för en framgångsrik lösning av de 
pågående förhandlingarna om återförening och tillåta turkcyprioterna att handla direkt på 
ett lagligt sätt som är acceptabelt för alla.
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26. Europaparlamentet uppmuntrar Turkiet att öka sitt stöd till kommittén för saknade 
personer i Cypern.

27. Europaparlamentet beklagar Turkiets uttalande om att landet kommer att frysa 
förbindelserna med EU:s ordförandeskap under andra hälften av 2012, om en lösning inte 
har nåtts på Cypernfrågan före det. Parlamentet påminner om att EU grundar sig på 
principerna om seriöst samarbete och ömsesidig solidaritet bland alla medlemsstater och 
att Turkiet som ett kandidatland måste förpliktiga sig till fredliga förbindelser med EU och 
alla dess medlemsstater. Parlamentet påminner ytterligare om att bestämmelserna om 
EU:s ordförandeskap är fastställda i EU-fördraget.

28. Europaparlamentet uppmanar Turkiet att öppna för en politisk dialog mellan EU och Nato 
genom att lyfta sitt veto mot ett samarbete mellan EU och Nato om Cypern och uppmanar 
därför Cypern att lyfta sitt veto mot Turkiets deltagande i Europeiska försvarsbyrån.

29. Europaparlamentet noterar Turkiets och Greklands fortsatta och utökade insatser för att 
förbättra de bilaterala förbindelserna. Parlamentet beklagar dock att det hot om casus belli 
(anledning till krigsförklaring) som Turkiets nationalförsamling uttalat mot Grekland ännu 
inte har dragits tillbaka och tror att förbättrade bilaterala förbindelser mellan de båda 
länderna skulle leda till att hotet dras tillbaka.

30. Europaparlamentet understryker att FN:s havsrättskonvention (Unclos) som undertecknats 
av de 27 medlemsstaterna samt av EU och av alla de övriga kandidatländerna är en del av 
unionens regelverk. Parlamentet uppmanar således Turkiets regering att utan ytterligare 
dröjsmål underteckna och ratificera konventionen. Parlamentet upprepar att Cypern har 
full laglig rätt till sin exklusiva ekonomiska zon i enlighet med Unclos.

31. Europaparlamentet uppmanar med kraft Turkiet och Armenien att arbeta för en 
normalisering av sina förbindelser genom att villkorslöst ratificera protokollen och öppna 
gränsen.

Fördjupat samarbete mellan EU och Turkiet

32. Europaparlamentet beklagar Turkiets vägran att fullgöra sitt åtagande och tillämpa 
tilläggsprotokollet till associeringsavtalet mellan EG och Turkiet fullt ut och på ett 
icke-diskriminerande sätt med alla medlemsstater. Parlamentet påminner om att denna 
vägran fortsätter att allvarligt påverka förhandlingsprocessen och uppmanar den turkiska 
regeringen att genomföra detta protokoll fullständigt och utan dröjsmål. 

33. Europaparlamentet upprepar på nytt att man starkt fördömer PKK:s fortsatta terroristvåld. 
PKK finns med på EU:s förteckning över terroristorganisationer och parlamentet uttrycker 
sin fulla solidaritet med Turkiet. Parlamentet uppmanar EU:s medlemsstater att i nära 
samarbete med EU:s samordnare för kampen mot terrorism och Europol och med 
vederbörlig hänsyn tagen till mänskliga rättigheter, grundläggande friheter och 
internationell rätt, intensifiera samarbetet med Turkiet i kampen mot terrorismen och i 
kampen mot organiserad brottslighet som ett medel att finansiera terrorism. Parlamentet 
uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att underlätta en ändamålsenlig informativ 
dialog och utbyte av information med Turkiet om Turkiets utlämningsansökningar som 
man inte kan gå vidare med av rättsliga eller formella skäl. 
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34. Europaparlamentet noterar att Turkiet är det enda kandidatland som inte liberaliserat sina 
visumbestämmelser. Parlamentet understryker vikten av att göra det lättare för affärsmän, 
akademiker, studerande och företrädare för det civila samhället att få tillträde till EU. 
Parlamentet stöder kommissionens och medlemsstaternas insatser för att införa 
viseringskodexen, harmonisera och förenkla viseringskraven och skapa nya 
viseringscentraler i Turkiet. Parlamentet uppmanar med kraft Turkiet att omedelbart 
underteckna och genomföra återtagandeavtalet mellan EU och Turkiet och att se till att 
gällande bilaterala avtal tillämpas till fullo tills avtalet trätt i kraft. Parlamentet 
understryker vikten av ett intensifierat samarbete mellan EU och Turkiet inom 
migrationshantering och gränskontroll, bland annat med hänsyn till den stora andelen 
olagliga invandrare som kommer in i EU via Turkiet. Parlamentet anser att rådet bör ge 
kommissionen i uppdrag att inleda en dialog om viseringar och fastställa en färdplan när 
återtagandeavtalet väl träder i kraft. 

35. Europaparlamentet påminner om Turkiets viktiga roll som EU:s energikorridor för 
kaukasiska och kaspiska olje- och gasresurser samt landets strategiska närhet till Irak och 
dess växande råoljemarknad. Parlamentet betonar den strategiska roll som rörledningen 
Nabucco och andra rörledningar, såsom den framtida gastransitkorridoren ITGI 
(sammanlänkning Turkiet-Grekland-Italien), har för EU:s energitrygghet. Mot bakgrund 
av Turkiets strategiska roll och potential, och vad gäller EU-investeringar och ytterligare 
samarbete med EU, anser parlamentet att man bör inleda diskussioner om värdet av att 
inleda förhandlingar om kapitel 15 om energi i syfte att främja en strategisk EU-Turkiet-
dialog om energi.

36. Europaparlamentet betonar Turkiets strategiska roll, både politiskt och geografiskt, för 
EU:s utrikes- och grannskapspolitik. Parlamentet påminner om Turkiets roll som en viktig 
regional aktör i Mellanöstern, Västra Balkan, Afghanistan/Pakistan, Sydkaukasien och 
Afrikas horn. Dessutom kan Turkiet tjäna som exempel för demokratiseringen av 
arabländerna. Parlamentet stöder Turkiets bestämda hållning och åtagande vad gäller de 
demokratiska krafterna i Syrien och påminner om landets viktiga roll för att skydda 
syriska flyktingar. Parlamentet uppmanar EU och Turkiet att intensifiera den pågående 
politiska dialogen om utrikespolitiska val och mål av ömsesidigt intresse. Parlamentet 
uppmuntrar Turkiet att utveckla sin utrikespolitik inom ramen för en dialog och ett 
samarbete med EU och att stegvis harmonisera sin utrikespolitik med EU:s utrikespolitik 
för att skapa värdefulla synergier och stärka möjligheterna till positiva effekter.

37. Parlamentet påminner om Turkiets ambitioner att inspirera och bistå övergången till 
demokrati och de socioekonomiska reformerna i det södra grannskapet. En medverkan av 
turkiska institutioner och icke-statliga organisationer i instrument som hör till den 
europeiska grannskapspolitiken skulle skapa unika synergieffekter, särskilt på områden 
som institutionsuppbyggnad och utveckling av det civila samhället. Parlamentet anser att 
det praktiska samarbetet bör kompletteras med en strukturerad dialog mellan EU och 
Turkiet, så att båda parter kan samordna sin respektive grannskapspolitik.

38. Europaparlamentet välkomnar att Turkiet ratificerat det frivilliga protokollet till 
FN:s konvention mot tortyr.
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39. Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till den turkiska regeringen att underteckna 
Internationella brottmålsdomstolens stadga och att lägga fram den för ratificering för att 
på så sätt ytterligare öka Turkiets bidrag till och delaktighet i den globala multilaterala 
ordningen.

40. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes 
frågor och säkerhetspolitik, Europarådets generalsekreterare, Europadomstolens 
ordförande, medlemsstaternas regeringar och parlament samt Turkiets regering och 
parlament.


