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Europa-Parlamentets beslutning om statusrapport 2012 for Tyrkiet
(2012/2870(RSP))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens statusrapport 2012 for Tyrkiet (SWD(2012)0336),

– der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet med titlen 
"Udvidelsesstrategi og vigtigste udfordringer 2012-2013" (COM(2012)0600),

– der henviser til sine tidligere beslutninger, navnlig af 9. marts 2011 om statusrapport 2010 
for Tyrkiet1, af 29. marts 2012 om statusrapport 2011 for Tyrkiet2 og af 22. maj 2012 om 
et 2020-perspektiv for kvinder i Tyrkiet3, 

– der henviser til forhandlingsrammen for Tyrkiet af 3. oktober 2005,

– der henviser til Rådets afgørelse 2008/157/EF af 18. februar 2008 om principperne, 
prioriteterne og betingelserne for tiltrædelsespartnerskabet med Republikken Tyrkiet4

("tiltrædelsespartnerskabet") samt til Rådets tidligere afgørelser om 
tiltrædelsespartnerskabet af 2001, 2003 og 2006,

– der henviser til Rådets konklusioner af 14. december 2010, 5. december 2011 og 11. 
december 2012,

– der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

– der henviser til, at der indledtes tiltrædelsesforhandlinger med Tyrkiet den 3. oktober 2005 
efter Rådets godkendelse af forhandlingsrammen, og at indledningen af disse 
forhandlinger har været udgangspunktet for en langvarig og tidsubegrænset proces baseret 
på retfærdig og streng konditionalitet og reformvilje,

– der henviser til, at Tyrkiet har givet tilsagn om reformer, gode naboskabsforbindelser og 
en gradvis tilpasning til EU, og at disse bestræbelser bør opfattes som en mulighed for 
Tyrkiet selv til fortsat at gennemføre modernisering og konsolidere og videreudvikle sine 
demokratiske institutioner, retsstaten samt overholdelsen af menneskerettighederne og de 
grundlæggende frihedsrettigheder,

– der henviser til, at EU fortsat bør være referencepunktet for reformer i Tyrkiet,

– der henviser til, at fuldstændig overholdelse af alle Københavnskriterierne og EU's 
integrationskapacitet i henhold til konklusionerne fra Det Europæiske Råd i december 
2006 stadig er grundlaget for tiltrædelse af EU, som er et fællesskab baseret på fælles 

                                               
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0090.
2 Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0116.
3 Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0212.
4 EUT L 51 af 26.2.2008, s. 4.
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værdier, oprigtigt samarbejde og gensidig solidaritet mellem alle dets medlemsstater,

– der henviser til, at den positive dagsorden blev iværksat i maj 2012 med henblik på at 
støtte og komplementere forhandlingerne gennem øget samarbejde på en række områder 
af fælles interesse,

– der henviser til, at Rådet i sine konklusioner af 11. december 2012 godkendte 
Kommissionens nye tilgang med at sætte retsstatsprincippet i centrum for 
udvidelsespolitikken og bekræftede, at kapitel 23 om retsvæsenet og grundlæggende 
rettigheder og kapitel 24 om retfærdighed, frihed og sikkerhed er centrale i 
forhandlingsprocessen og skal tackles på et tidligt tidspunkt i forhandlingerne med henblik 
på at muliggøre klare benchmarks og længst mulig tid til at etablere de nødvendige love, 
institutioner og solide resultatlister over gennemførelsen,

– der henviser til, at Kommissionen i sin udvidelsesstrategi fra 2012 konkluderede, at 
Tyrkiet er et meget vigtigt land for Den Europæiske Union grundet dets økonomi, 
strategiske beliggenhed og vigtige regionale rolle, og at tiltrædelsesprocessen fortsat er 
den mest hensigtsmæssige ramme for at fremme EU-relaterede reformer i Tyrkiet; der 
henviser til, at Kommissionen udtrykte bekymring over Tyrkiets manglende fremskridt 
med hensyn til opfyldelsen af de politiske kriterier;

– der henviser til, at Tyrkiet for syvende år i træk stadig ikke har gennemført 
bestemmelserne i henhold til associeringsaftalen mellem EF og Tyrkiet og den tilhørende 
tillægsprotokol,

– der henviser til, at Den Europæiske Union og Tyrkiet er gensidigt økonomisk afhængige 
af hinanden, idet handelen imellem dem udgjorde i alt 120 mia. EUR i 2011,

– der henviser til, at EU er Tyrkiets største handelspartner, og at Tyrkiet er EU's sjettestørste 
handelspartner; der henviser til, at EU-medlemsstaternes direkte udenlandske 
investeringer i Tyrkiet i alt udgjorde 75 %,

– der henviser til, at Kommissionen har vurderet, at Tyrkiet i høj grad er parat, når det 
gælder den økonomiske politik, og at der er tilstrækkelig kapacitet til udarbejdelse og 
samordning af økonomisk politik,

– der henviser til, at Tyrkiet har potentiale til at spille en afgørende rolle for 
diversificeringen af energiressourcer og ruter for transport af olie og gas fra nabolandene 
til EU,

– der henviser til, at EU's dialog og samarbejde med Tyrkiet om stabilitet, demokrati og 
sikkerhed, med særlig henvisning til Mellemøsten i bred forstand, er strategisk; der 
henviser til, at Tyrkiet kraftigt og gentagne gange har fordømt det syriske regimes vold 
mod civile og yder livsvigtig humanitær bistand til syrere, der flygter over grænsen,

– der henviser til, at Tyrkiet og Armenien er nødt til at normalisere deres indbyrdes 
forbindelser gennem en ubetinget ratifikation af protokollerne og en åbning af grænserne,

– der henviser til casus belli-truslen, som Tyrkiets Store Nationalforsamling har fremsat 
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mod Grækenland i 1995, og som skal trækkes tilbage; der henviser til vigtigheden af en ny 
forhandlingsrunde mellem Tyrkiet og Grækenland med henblik på at forbedre 
forbindelserne imellem dem,

Konstruktiv dialog og fælles forståelse

1. roser Kommissionen og Tyrkiet for indførelsen af den positive dagsorden, som bærer 
vidnesbyrd om, hvordan Tyrkiet og EU inden for rammerne af gensidigt engagement og 
klare målsætninger kan fremme dialogen imellem dem, opnå en fælles forståelse og skabe 
positive forandringer; mener, at der er behov for et fornyet gensidigt engagement inden 
for rammerne af forhandlingsprocessen for at bibeholde de konstruktive forbindelser; 
fremhæver betydningen af at skabe betingelserne for en konstruktiv dialog og grundlaget 
for en fælles forståelse;

2. understreger Tyrkiets strategiske rolle, både politisk og geografisk, for EU's 
udenrigspolitik og naboskabspolitik; anerkender Tyrkiets rolle som en vigtig regional 
aktør og opfordrer EU og Tyrkiet til at styrke deres eksisterende politiske dialog om 
udenrigspolitiske valg og målsætninger yderligere; beklager, at Tyrkiets tilpasning til 
FUSP-erklæringerne fortsat var ringe i 2012; tilskynder Tyrkiet til at udvikle landets 
udenrigspolitik inden for rammerne af en dialog og samordning med EU;

3. bifalder Rådets beslutning om at anmode Kommissionen om at tage skridt i retning af 
visumliberalisering som et gradvist og langsigtet perspektiv parallelt med undertegnelsen 
af tilbagetagelsesaftalen; opfordrer indtrængende Tyrkiet til straks at undertegne og 
gennemføre tilbagetagelsesaftalen og til at sikre, at de eksisterende bilaterale aftaler 
gennemføres fuldt ud, indtil denne aftale træder i kraft; minder om, at Tyrkiet er et af de 
vigtigste transitlande for ulovlig indvandring i EU og understreger, at det er nødvendigt at 
optrappe samarbejdet med EU om styring af migrationen, bekæmpelsen af 
menneskehandel og grænsekontrol; understreger endnu en gang vigtigheden af at lette 
adgangen til EU for forretningsfolk, akademikere, studerende og 
civilsamfundsrepræsentanter fra Tyrkiet; støtter Kommissionens og medlemsstaternes 
bestræbelser på at gennemføre visumkodeksen gennem en harmonisering og forenkling af 
visumkravene og ved at oprette visumcentre i Tyrkiet; minder medlemsstaterne om deres 
forpligtelser i henhold til associeringsaftalen i overensstemmelse med EU-Domstolens 
Soysal-dom af 19. februar 2009;

Opfyldelse af Københavnskriterierne

4. roser forfatningsforligsudvalget for dets engagement i en ny forfatning og for den 
inklusive proces med høring af civilsamfundet, som afspejlede det tyrkiske samfunds 
mangfoldighed; tilskynder udvalget til at fortsætte sit arbejde og til på kollegial vis og i 
overensstemmelse med EU's værdier at tackle nøgleproblemstillinger såsom i) magtens 
tredeling og et tilstrækkeligt kontrol- og magtbalancesystem, ii) forholdet mellem stat, 
samfund og religion, iii) et inklusivt forvaltningssystem, som sikrer alle borgeres 
grundlæggende rettigheder, og iv) et inklusivt statsborgerskabsbegreb;

5. understreger, at det er nødvendigt at gøre fremskridt med hensyn til gennemførelsen af 
forfatningsændringerne fra 2010, navnlig vedtagelsen af lovene om beskyttelse af 
personoplysninger og om det militære retssystem;
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6. bekræfter på ny Tyrkiets Store Nationalforsamlings grundlæggende rolle som kernen i 
Tyrkiets demokratiske system og understreger betydningen af støtte til og engagement i 
reformprocessen blandt alle politiske partier, navnlig en værdifuld retlig ramme, som 
støtter og forbedrer de grundlæggende rettigheder for alle befolkningsgrupper; roser 
arbejdet i undersøgelseskommissionen om menneskerettigheder og anmoder om, at EU-
harmoniseringsudvalget spiller en mere central rolle med hensyn til at fremme 
tilpasningen af ny lovgivning til gældende EU-ret eller til europæiske standarder 
undervejs i lovgivningsprocessen;

7. ser med tilfredshed på den tredje reformpakke for retsvæsenet som et skridt i retning af en 
sammenhængende reformproces inden for domstolsområdet og de grundlæggende 
rettigheder; understreger imidlertid, at det er af afgørende betydning at videreføre 
reformprocessen med en fjerde reformpakke for retsvæsenet, som behandler a) 
problemerne med de ekstremt brede definitioner af lovovertrædelser i strafferetten og i 
antiterrorloven, som giver presserende behov for at indføre en klar skelnen mellem 
fremme af terrorisme og tilskyndelse til vold og ytring af ikkevoldelige synspunkter med 
henblik på at beskytte ytringsfriheden, b) problemet med ekstremt lange 
varetægtsfængslinger og c) nødvendigheden af at give forsvarsadvokater fuld adgang til 
anklagemyndighedens sagsakter;

8. tilskynder Tyrkiet til at vedtage handlingsplanen om menneskerettigheder, som er 
udarbejdet af justitsministeriet i samarbejde med Europarådet på grundlag af Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstols retspraksis for at imødegå de problemer, der er 
blevet rejst i Menneskerettighedsdomstolens domme, hvor Tyrkiet anses for at have 
krænket bestemmelserne i den europæiske menneskerettighedskonvention (EMRK); 
støtter justitsministeriet og det høje råd af dommere og anklagere i at give dommere og 
anklagere undervisning i menneskerettigheder; bifalder, at det høje råd af dommere og 
anklagere har opstillet nye bedømmelseskriterier for dommere og anklagere, som 
overholder bestemmelserne i EMRK og Menneskerettighedsdomstolens domme;

9. minder om, at ytringsfrihed og mediepluralisme er centrale europæiske værdier, og at et 
ægte demokratisk samfund kræver pressefrihed, herunder også retten til afvigende 
meninger; understreger betydningen af at afskaffe lovgivning, der muliggør urimeligt høje 
bøder til medierne, som i nogle tilfælde fører til, at de må lukke eller til selvcensur, samt 
det presserende behov for en reform af internetloven;

10. støtter fuldt ud Kommissionens nye tilgang med at åbne kapitlerne om retsvæsenet og 
grundlæggende rettigheder og om retlige og indre anliggender tidligt i 
forhandlingsprocessen og lukke dem til allersidst; fremhæver, at officielle benchmarks 
ville skabe en klar køreplan og give reformprocessen et skub fremad; opfordrer derfor 
Rådet til fornyede bestræbelser på at få åbnet kapitel 23 og 24;

11. ser med tilfredshed på loven om ombudsmanden og udnævnelsen af den første chef for 
ombudsmandsinstitutionen, som skal sikre denne institutions troværdighed gennem sine 
afgørelser; understreger, at oprettelsen af ombudsmandsinstitutionen er et vigtigt skridt i 
retning af at beskytte borgernes rettigheder og sikre ansvarliggørelsen af den offentlige 
forvaltning; opfordrer ombudsmandsinstitutionens bestyrelse til at sikre, at vedtægten om 
den interne beslutningstagningsproces sikrer institutionens uafhængighed;
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12. tilskynder Tyrkiet til at fortsætte processen med civil kontrol med sikkerhedsstyrkerne; 
opfordrer til, at loven om provinsernes administration ændres, således at civile 
myndigheder får bredere kontrol med militære operationer og gendarmeriets 
retshåndhævelsesaktiviteter; understreger vigtigheden af, at der etableres et uafhængigt 
klageorgan vedrørende retshåndhævelse, som kan undersøge klager over 
menneskerettighedskrænkelser, overgreb og mulige lovbrud foretaget af tyrkiske 
retshåndhævelsesmyndigheder; mener, at der er behov for en reform af de retlige 
bestemmelser om den militære højesterets sammensætning og beføjelser;

13. bemærker, at en førsteinstansret i "Sledgehammer"-sagen har idømt 324 mistænkte 13-20 
års fængsel; understreger, at efterforskningen af påståede kupplaner, såsom sagerne om 
"Ergenekon" og "Sledgehammer" skal demonstrere de tyrkiske demokratiske institutioners 
og retssystemets styrke og vise, at disse fungerer på korrekt, uafhængig, upartisk og 
gennemsigtig vis, og at de klart og ubetinget slutter op om respekten for de 
grundlæggende rettigheder; er bekymret over påstandene om brug af usammenhængende 
bevismateriale; beklager, at disse sager er blevet overskygget af bekymringer over deres 
store rækkevidde og manglerne i processen;

14. glæder sig over loven om oprettelse af den nationale tyrkiske 
menneskerettighedsinstitution; opfordrer til, at den straks gennemføres med henblik på at 
fremme og overvåge den effektive indførelse af internationale 
menneskerettighedsstandarder; understreger betydningen af at anvende alle de EU-
instrumenter, der er til rådighed inden for fremme af menneskerettigheder, til aktivt at 
støtte oprettelsen af den nationale tyrkiske menneskerettighedsinstitution og dennes 
funktion samt styrkelsen af civilsamfundsorganisationer;

15. glæder sig over loven om beskyttelse af familien og forebyggelse af vold mod kvinder; 
roser den nationale handlingsplan for bekæmpelse af vold mod kvinder (2012-2015) og 
understreger, at det er nødvendigt at håndhæve den effektivt i hele landet; opfordrer 
ministeriet for familie- og socialpolitik til at fortsætte indsatsen for at øge antallet og 
kvaliteten af krisecentre for truede kvinder og mindreårige; fremhæver betydningen af at 
give kvinder, som er ofre for vold, konkrete alternativer og udsigt til at kunne klare sig 
selv; opfordrer indtrængende Tyrkiet til fortsat at øge den forebyggende indsats på alle 
niveauer i bekæmpelsen af "æresdrab", vold i hjemmet og fænomenet med 
tvangsægteskaber og barnebrude; opfordrer ministeriet til at fortsætte med aktivt at 
fremme kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet, som stadig er lav, i politik samt på 
ledelsesniveau i forvaltningen og i den private sektor, om nødvendigt ved at foreskrive 
kvoter;

16. fremhæver det presserende behov for omfattende lovgivning mod forskelsbehandling og 
oprettelse af et ligebehandlings- og ligestillingsnævn, der kan beskytte enkeltpersoner 
mod forskelsbehandling på grundlag af etnicitet, religion, seksuel orientering eller seksuel 
identitet; opfordrer Tyrkiet til at vedtage en handlingsplan med henblik på at fremme 
fuldstændigt lige rettigheder for og fuld accept af lesbiske, bøsser, biseksuelle og 
transseksuelle;

17. ser med tilfredshed på den fortsatte gennemførelse af lovgivningen om ændring af loven 
fra 2008 om fonde og udvidelsen af anvendelsesområdet for genetablering af ikke-
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muslimske samfundsgruppers ejendomsrettigheder; opfordrer de relevante myndigheder 
til at hjælpe den syriske befolkningsgruppe med at få afklaret problemerne vedrørende 
registrering af ejendom og jord; opfordrer til, at der findes en løsning vedrørende de 
mange ejendomme, som er ejet af den romersk-katolske kirke, men som stadig er 
konfiskeret af staten; erindrer om det presserende behov for at fortsætte det vitale og 
betydelige reformarbejde på området for tanke-, samvittigheds- og religionsfrihed, især 
ved at gøre det muligt for religiøse samfund at få status som juridisk person, ved at fjerne 
alle begrænsninger på uddannelse, udnævnelse og forfremmelse af gejstlige, ved at 
anerkende steder, hvor alawier kan holde gudstjenester og ved at efterleve Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstols relevante domme og Venedigkommissionens 
henstillinger; opfordrer Tyrkiet til at sikre, at Sankt Gabriel-klostret ikke fratages sin jord, 
og at det beskyttes i sin helhed;

18. noterer sig, at Tyrkiet fortsat har udvist robusthed over for PKK's terrorangreb; opfordrer 
Tyrkiet til at sætte fornyede kræfter ind på at nå frem til en politisk løsning på det 
kurdiske spørgsmål; anmoder alle politiske kræfter om at sikre en passende politisk 
platform og til på konstruktiv vis at drøfte det kurdiske spørgsmål og fremme en reel 
åbning over for kravene om grundlæggende rettigheder i forfatningsprocessen; anmoder 
alle politiske kræfter om i fællesskab at arbejde hen imod målet om en styrket politisk 
dialog og en proces med yderligere politisk, kulturel og socioøkonomisk inklusion og 
deltagelse af borgere af kurdisk oprindelse med henblik på at sikre ytrings-, forenings- og 
forsamlingsfriheden og fremme en fredelig inddragelse af borgere med kurdisk baggrund i 
det tyrkiske samfund; henviser til, at en politisk løsning kun kan skabes gennem en ægte 
demokratisk drøftelse af det kurdiske spørgsmål, og udtrykker bekymring over, at der er 
blevet indledt et stort antal sager mod forfattere og journalister, der skriver om det 
kurdiske spørgsmål, og at flere kurdiske politikere, borgmestre og 
kommunalbestyrelsesmedlemmer, fagforeningsfolk, advokater, demonstranter og 
menneskerettighedsforkæmpere er blevet fængslet i forbindelse med KCK-retssagen; 
understreger betydningen af at fremme en drøftelse af det kurdiske spørgsmål i de 
demokratiske institutioner, navnlig i Tyrkiets Store Nationalforsamling;

19. bifalder den incitamentspakke, der har til formål at øge investering og økonomisk 
udvikling i Tyrkiets mindst udviklede regioner, herunder den sydøstlige, og videreførelsen 
af projektet i Sydøstanatolien;

20. gentager, at det er nødvendigt at styrke samhørigheden mellem de tyrkiske regioner og 
mellem land- og byområder for at åbne muligheder for befolkningen som helhed og 
fremme økonomisk og social inklusion; fremhæver navnlig den særlige rolle, som 
uddannelse spiller, og behovet for at tackle vedvarende og væsentlige regionale forskelle 
for så vidt angår uddannelseskvaliteten og procentdelen af indskrevne i grundskolen; 
opfordrer til skridt, der kan virke befordrende for åbningen af kapitel 22 om 
regionalpolitik;

21. er bekymret over den uforholdsmæssigt høje fattigdomsrate blandt børn, især i 
landdistrikterne; fremhæver behovet for en sammenhængende strategi for bekæmpelse af 
børnefattigdom og børnearbejde og fremme af adgangen til uddannelse; bifalder 
etableringen af en ombudsmand for børns rettigheder og vedtagelsen af Tyrkiets første 
strategi vedrørende barnets rettigheder; er bekymret over, at antallet af aktive 
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ungdomsdomstole er faldet, og opfordrer indtrængende Tyrkiet til at skabe alternativer til 
tilbageholdelse af mindreårige; erindrer om betydningen af uafhængige tilsyns- og 
beskyttelsesmekanismer for at beskytte rettigheder og forhindre overgreb;

Opbygning af gode naboskabsforbindelser

22. beklager dybt Tyrkiets beslutning om at holde sig væk fra møder og undgå kontakt med 
det cypriotiske formandskab for Det Europæiske Råd, og mener, at Tyrkiet dermed gik 
glip af en vigtig mulighed for at få indledt en dialog- og normaliseringsproces omkring 
forbindelserne med Cypern; erindrer om, at EU er baseret på principperne om oprigtigt 
samarbejde og gensidig solidaritet mellem alle medlemsstaterne og respekt for den 
institutionelle ramme;

23. giver på ny udtryk for sin stærke støtte til en genforening af Cypern baseret på en fair og 
gennemførlig løsning for begge befolkningsgrupper; understreger, at der er presserende 
behov for en aftale mellem de to befolkningsgrupper om, hvordan de kan komme videre 
med reelle forhandlinger om en løsning, således at der snart igen kan komme gang i 
forhandlingsprocessen under ledelse af FN's generalsekretær; opfordrer Tyrkiet til at 
påbegynde tilbagetrækningen af sine styrker fra Cypern og overdrage Famagusta til FN i 
overensstemmelse med FN's Sikkerheds resolution 550 (1984); opfordrer parallelt hermed 
Republikken Cypern til at åbne havnen i Famagusta for EU's toldtilsyn som et bidrag til at 
fremme et godt forhandlingsklima, der kan føre til et positivt udfald af de igangværende 
forhandlinger om genforening og give tyrkisk-cyprioter mulighed for at handle direkte og 
på lovlig vis med alles accept;

24. opfordrer Tyrkiet til at optrappe sin støtte til Komitéen for Forsvundne Personer på 
Cypern;

25. understreger vigtigheden af en ensartet og sammenhængende sikkerhedstilgang i det 
østlige Middelhav og opfordrer Tyrkiet til at tillade politisk dialog mellem EU og NATO 
ved at ophæve sit veto mod, at EU's og NATO's samarbejde omfatter Cypern, og 
opfordrer følgelig Republikken Cypern til at ophæve sit veto mod Tyrkiets deltagelse i 
Det Europæiske Forsvarsagentur;

Udvidelse af samarbejdet mellem EU og Tyrkiet

26. beklager Tyrkiets afvisning af at opfylde sin forpligtelse over for alle medlemsstaterne til 
at sikre en fuldstændig og ikke-diskriminerende gennemførelse af tillægsprotokollen til 
associeringsaftalen mellem EF og Tyrkiet; minder om, at denne afvisning stadig har 
kraftig indvirkning på forhandlingsprocessen;

27. gentager sin fordømmelse i de stærkest mulige vendinger af de fortsatte terroristiske 
voldshandlinger udført af PKK, som er på EU's liste over terrororganisationer, og 
udtrykker sin fulde støtte til Tyrkiet og til de mange ofres familier; opfordrer 
medlemsstaterne til i tæt samarbejde med EU-antiterrorkoordinatoren og Europol at 
intensivere samarbejdet med Tyrkiet om bekæmpelse af terrorisme og organiseret 
kriminalitet som finansieringskilde for terrorisme; opfordrer Tyrkiet til at vedtage en 
databeskyttelseslov og lovgivning om finansiering af terrorisme, så der kan indgås en 
samarbejdsaftale med Europol, og det retlige samarbejde med Eurojust og med EU's 
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medlemsstater kan udvikles yderligere; er af den opfattelse, at udpegelse af en 
Europolforbindelsesofficer i politiet ville bidrage til at forbedre det bilaterale samarbejde

28. støtter Tyrkiets dedikerede indsats til fordel for de demokratiske kræfter i Syrien og dets 
humanitære bistand til syrere, der flygter fra landet; opfordrer Kommissionen, 
medlemsstaterne og det internationale samfund til at støtte Tyrkiets indsats for at håndtere 
den stigende humanitære dimension af krisen i Syrien; fremhæver vigtigheden af en fælles 
forståelse mellem EU og Tyrkiet af, hvordan den til rådighed værende humanitære bistand 
skal ydes til de fordrevne syrere, der i øjeblikket befinder sig på tyrkisk område eller 
venter ved dets grænser;

29. glæder sig over beslutningen om at øge samarbejdet mellem EU og Tyrkiet om en række 
vigtige energispørgsmål og opfordrer Tyrkiet til at engagere sig i dette samarbejde; mener, 
at man i betragtning af Tyrkiets strategiske rolle i første omgang bør tage værdien af at 
åbne forhandlingerne om kapitel 15 om energi under overvejelse med henblik på at 
fremme den strategiske dialog mellem EU og Tyrkiet om energi;

30. opfordrer Kommissionen til at fortsætte sin støtte til civilsamfundsorganisationer og 
mellemfolkelige aktiviteter gennem tilstrækkelig finansiering af civilsamfundsdialogen, 
Det Europæiske Instrument for Demokrati og Menneskerettigheder og programmer for 
livslang læring, herunder kultur- og medierelaterede aktiviteter;

31. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Unionens 
højtstående repræsentant/næstformanden i Kommissionen, Europarådets generalsekretær, 
præsidenten for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, medlemsstaternes 
regeringer og parlamenter og Den Tyrkiske Republiks regering og parlament.


