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B7-0000/2012

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την έκθεση προόδου του 2012 για 
την Τουρκία
(2012/2870(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την έκθεση προόδου της Επιτροπής σχετικά με την Τουρκία για το 2012 
(SWD(2012)0336),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο με τίτλο «Στρατηγική διεύρυνσης και κυριότερες προκλήσεις για την περίοδο 
2012-2013» (COM(2012)0600),

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του, και συγκεκριμένα εκείνα της 9ης

Μαρτίου 2011 σχετικά με την έκθεση προόδου της Τουρκίας για το 2010¹, της 29ης

Μαρτίου 2012 σχετικά με την έκθεση προόδου της Τουρκίας για το 2011², και της 22ας 
Μαΐου 2012 σχετικά με μια προοπτική για τις γυναίκες στην Τουρκία το 2020³, 

– έχοντας υπόψη το διαπραγματευτικό πλαίσιο της 3ης Οκτωβρίου 2005 για την Τουρκία,

– έχοντας υπόψη την απόφαση 2008/157/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 2008 
για τις αρχές, τις προτεραιότητες και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στην 
εταιρική σχέση για την προσχώρηση της Τουρκικής Δημοκρατίας4 («εταιρική σχέση για 
την προσχώρηση»), καθώς και τις προηγούμενες αποφάσεις του Συμβουλίου του 2001, 
του 2003 και του 2006 σχετικά με την εταιρική σχέση για την προσχώρηση,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2010, της 5ης 
Δεκεμβρίου 2011 και της 11ης Δεκεμβρίου 2012,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη το γεγονός ότι στις 3 Οκτωβρίου 2005 άρχισαν οι ενταξιακές 
διαπραγματεύσεις με την Τουρκία μετά την έγκριση του διαπραγματευτικού πλαισίου από 
το Συμβούλιο και ότι η έναρξη των διαπραγματεύσεων αυτών αποτέλεσε την αφετηρία 
μιας μακράς και ανοικτής διαδικασίας, η οποία βασίζεται στην δίκαιη και αυστηρή 
εκπλήρωση προϋποθέσεων και στην δέσμευση για πραγματοποίηση μεταρρυθμίσεων,

– έχοντας υπόψη το γεγονός ότι η Τουρκία έχει αναλάβει δέσμευση για μεταρρυθμίσεις, 
σχέσεις καλής γειτονίας και βαθμιαία ευθυγράμμιση με την ΕΕ, καθώς και ότι οι 
προσπάθειες αυτές πρέπει να θεωρούνται ως μια ευκαιρία για την ίδια την Τουρκία για να 
συνεχίσει να εκσυγχρονίζεται, και να εδραιώσει και να βελτιώσει περαιτέρω τους 
δημοκρατικούς της θεσμούς, το κράτος δικαίου, και τον σεβασμό των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών,

– έχοντας υπόψη το γεγονός ότι η ΕΕ πρέπει να παραμείνει το σημείο αναφοράς για τις 
μεταρρυθμίσεις στην Τουρκία, 
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– έχοντας υπόψη το γεγονός ότι η πλήρης τήρηση των κριτηρίων της Κοπεγχάγης και η 
ικανότητα ενσωμάτωσης στην ΕΕ, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2006, εξακολουθούν να αποτελούν τη βάση για την 
προσχώρηση στην ΕΕ, η οποία είναι μια κοινότητα που βασίζεται σε κοινές αξίες, 
ειλικρινή συνεργασία και αμοιβαία αλληλεγγύη μεταξύ όλων των κρατών μελών της,

– έχοντας υπόψη το γεγονός ότι το θετικό πρόγραμμα δρομολογήθηκε τον Μάιο του 2012 
προκειμένου να στηρίξει και να συμπληρώσει τις διαπραγματεύσεις μέσω ενισχυμένης 
συνεργασίας σε αριθμό τομέων κοινού ενδιαφέροντος,

– έχοντας υπόψη το γεγονός ότι το Συμβούλιο στα συμπεράσματά του στις 11 Δεκεμβρίου 
2012 ενέκρινε την νέα προσέγγιση της Επιτροπής να τεθεί το κράτος δικαίου στο 
επίκεντρο της πολιτικής διεύρυνσης και επιβεβαίωσε τον κεντρικό ρόλο στη διαδικασία 
διαπραγματεύσεων του κεφαλαίου 23 για τον δικαστικό τομέα και τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και του κεφαλαίου 24 σχετικά με τη δικαιοσύνη, την ελευθερία και την 
ασφάλεια, τα οποία πρέπει να εξετασθούν σε αρχική φάση των διαπραγματεύσεων 
προκειμένου να δοθούν σαφή σημεία αναφοράς και ο μεγαλύτερος δυνατός χρόνος για 
την θέσπιση της απαραίτητης νομοθεσίας και θεσμών καθώς και ικανοποιητικές επιδόσεις 
εφαρμογής, 

– έχοντας υπόψη το γεγονός ότι η Επιτροπή στη στρατηγική της για τη διεύρυνση 2012 
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Τουρκία, λαμβανομένης υπόψη της οικονομίας της, της 
στρατηγικής της θέσης και του σημαντικού περιφερειακού ρόλου της, αποτελεί χώρα 
κλειδί για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι η διαδικασία προσχώρησης παραμένει το πλέον 
κατάλληλο πλαίσιο για την προώθηση των συνδεόμενων με την ΕΕ μεταρρυθμίσεων στην 
Τουρκία·  έχοντας υπόψη το γεγονός ότι η Επιτροπή εξέφρασε ανησυχία για την έλλειψη 
προόδου από μέρους της Τουρκίας όσον αφορά την ικανοποίηση των πολιτικών 
κριτηρίων,

– έχοντας υπόψη το γεγονός ότι η Τουρκία δεν έχει εφαρμόσει ακόμη, για έβδομη συνεχή 
χρονιά, τις διατάξεις που απορρέουν από τη συμφωνία σύνδεσης ΕΚ-Τουρκίας και το 
πρόσθετο πρωτόκολλό της,

– έχοντας υπόψη το γεγονός ότι υφίσταται οικονομική αλληλεξάρτηση μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας με το εμπόριο μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας να 
ανέρχεται συνολικά στα 120 δισεκατομμύρια ευρώ το 2011,

– έχοντας υπόψη το γεγονός ότι η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Τουρκίας 
και η Τουρκία ο έκτος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της ΕΕ, έχοντας υπόψη το γεγονός 
ότι οι ξένες άμεσες επενδύσεις κρατών μελών της ΕΕ στην Τουρκία ανέρχονται στο 75%, 

– έχοντας υπόψη την εκτίμηση της Επιτροπής ότι στον τομέα της οικονομικής πολιτικής το 
γενικό επίπεδο ετοιμότητας της Τουρκίας είναι προχωρημένο και ότι η ικανότητά της 
όσον αφορά τη διαμόρφωση και το συντονισμό της οικονομικής πολιτικής είναι επαρκής,

– έχοντας υπόψη τις δυνατότητες της Τουρκίας να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην 
διαφοροποίηση των ενεργειακών πόρων και οδών για την διαμετακόμιση πετρελαίου και 
φυσικού αερίου από τις γειτονικές χώρες στην ΕΕ,
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– έχοντας υπόψη το γεγονός ότι ο διάλογος και η συνεργασία της ΕΕ με την Τουρκία για 
την σταθερότητα, τη δημοκρατία και την ασφάλεια με ιδιαίτερη αναφορά στην ευρύτερη 
Μέση Ανατολή έχουν στρατηγική σημασία, έχοντας υπόψη το γεγονός ότι η Τουρκία 
καταδίκασε απερίφραστα και επανειλημμένα την βία που ασκεί το συριακό καθεστώς σε 
βάρος αμάχων και προσφέρει ζωτικής σημασίας ανθρωπιστική βοήθεια στους Σύριους 
που εγκαταλείπουν την χώρα για να ξεφύγουν από τις βιαιότητες που διαπράττονται από 
την άλλη πλευρά των συνόρων,

– έχοντας υπόψη ότι είναι ανάγκη για την Τουρκία και την Αρμενία να προβούν στην 
εξομάλυνση των σχέσεών τους με την κύρωση, χωρίς προϋποθέσεις, των πρωτοκόλλων 
και με το άνοιγμα των συνόρων,

– έχοντας υπόψη την απειλή casus belli που απηύθυνε η Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση 
κατά της Ελλάδας το 1995, την οποία πρέπει να αποσύρει,  έχοντας υπόψη τη σημασία 
ενός νέου γύρου συνομιλιών μεταξύ της Τουρκίας και της Ελλάδας για την βελτίωση των 
σχέσεών τους,

Εποικοδομητικός διάλογος και αμοιβαία κατανόηση

1. συγχαίρει την Επιτροπή και την Τουρκία για την εφαρμογή του θετικού προγράμματος, το 
οποίο αποδεικνύει το πώς, σε ένα πλαίσιο αμοιβαίας δέσμευσης και σαφών στόχων, η 
Τουρκία και η ΕΕ θα μπορούσαν να προωθήσουν το διάλογό τους, να επιτύχουν αμοιβαία 
κατανόηση και να παραγάγουν θετικές αλλαγές·  πιστεύει ότι είναι αναγκαία η ανανέωση 
της αμοιβαίας δέσμευσης στο πλαίσιο της διαδικασίας των διαπραγματεύσεων για τη 
διατήρηση μιας εποικοδομητικής σχέσης· τονίζει τη σημασία της δημιουργίας των 
προϋποθέσεων για έναν εποικοδομητικό διάλογο και τα θεμέλια για αμοιβαία κατανόηση·

2. τονίζει το στρατηγικό ρόλο της Τουρκίας, από πολιτική και γεωγραφική άποψη, για την 
εξωτερική πολιτική της ΕΈ και την πολιτική της γειτονίας· αναγνωρίζει το ρόλο της 
Τουρκίας ως σημαντικού περιφερειακού παράγοντα και απευθύνει έκκληση στην ΕΕ και 
την Τουρκία να ενισχύσουν περαιτέρω τον υφιστάμενο μεταξύ τους πολιτικό διάλογο για 
επιλογές και στόχους εξωτερικής πολιτικής· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η 
ευθυγράμμιση της Τουρκίας με τις δηλώσεις της ΚΕΠΠΑ εξακολουθεί να είναι 
περιορισμένη το 2012·  ενθαρρύνει την Τουρκία να αναπτύξει την εξωτερική της πολιτική 
στο πλαίσιο του διαλόγου και του συντονισμού με την ΕΕ·

3. επιδοκιμάζει την απόφαση του Συμβουλίου να καλέσει την Επιτροπή να λάβει μέτρα προς 
την κατεύθυνση της ελευθέρωσης του καθεστώτος των θεωρήσεων ως σταδιακή και 
μακροπρόθεσμη προοπτική, παράλληλα με την υπογραφή της συμφωνίας επανεισδοχής· 
παροτρύνει την Τουρκία να υπογράψει και να εφαρμόσει τη συμφωνία για την 
επανεισδοχή χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, και να διασφαλίσει ότι, έως ότου τεθεί σε 
εφαρμογή η εν λόγω συμφωνία, θα εφαρμόζονται πλήρως οι ισχύουσες διμερείς 
συμφωνίες· υπενθυμίζει ότι η Τουρκία είναι μια από τις καίριες χώρες διέλευσης για την 
παράνομη μετανάστευση στην ΕΕ και υπογραμμίζει την ανάγκη να εντατικοποιηθεί η 
συνεργασία με την ΕΕ για τη διαχείριση της μετανάστευσης, την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων  και τους συνοριακούς ελέγχους· τονίζει ακόμη μια φορά πόσο 
σημαντικό είναι να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην ΕΕ επιχειρηματιών, ακαδημαϊκών, 
σπουδαστών και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών από την Τουρκία· υποστηρίζει 
τις προσπάθειες της Επιτροπής και των κρατών μελών να εφαρμόσουν τον κώδικα 
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θεωρήσεων, να εναρμονίσουν και να απλουστεύσουν τις απαιτήσεις για τη χορήγηση 
θεώρησης και να δημιουργήσουν κέντρα για τη διευκόλυνση της χορήγησης θεωρήσεων 
στην Τουρκία· υπενθυμίζει στα κράτη μέλη τις δεσμεύσεις τους στα πλαίσια της 
συμφωνίας σύνδεσης σύμφωνα με την απόφαση στην υπόθεση Soysal του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου της 19ης Φεβρουαρίου 2009·

Τήρηση των κριτηρίων της Κοπεγχάγης

4. συγχαίρει την Επιτροπή Συνταγματικής Συνδιαλλαγής για τη δέσμευση που ανέλαβε σε 
σχέση με ένα νέο Σύνταγμα και για τη διαδικασία διαβούλευσης χωρίς αποκλεισμούς που 
ξεκίνησε με την κοινωνία των πολιτών, η οποία αντανακλά την ποικιλομορφία της 
τουρκικής κοινωνίας· ενθαρρύνει την εν λόγω επιτροπή να συνεχίσει το έργο της και να 
αντιμετωπίσει συλλογικά, και σύμφωνα με τις αξίες της ΕΕ, καίρια θέματα όπως (i) ο 
διαχωρισμός εξουσιών και ένα κατάλληλο σύστημα ελέγχων και ισορροπιών, (ii) οι 
σχέσεις μεταξύ του κράτους, της κοινωνίας και της θρησκείας, (iii) ένα σύστημα 
διακυβέρνησης χωρίς αποκλεισμούς που θα διασφαλίζει τα βασικά δικαιώματα όλων των 
πολιτών και (iv) μια αντίληψη της ιθαγένειας χωρίς αποκλεισμούς·

5. τονίζει την ανάγκη να σημειωθεί πρόοδος στην εφαρμογή των συνταγματικών 
τροποποιήσεων του 2010, και συγκεκριμένα στην έγκριση νόμων για την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων και τη στρατιωτική δικαιοσύνη·

6. επαναβεβαιώνει τον θεμελιώδη ρόλο της Μεγάλης Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης ως το 
κέντρο του δημοκρατικού συστήματος της Τουρκίας και τονίζει τη σημασία της στήριξης 
και της δέσμευσης όλων των πολιτικών κομμάτων υπέρ μιας διαδικασίας 
μεταρρυθμίσεων, ιδιαίτερα δε ενός αξιόλογου νομικού πλαισίου για την προστασία και 
ενίσχυση των θεμελιωδών δικαιωμάτων για όλες τις κοινότητες·  επιδοκιμάζει το έργο της 
Εξεταστικής Επιτροπής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και ζητεί έναν πιο κεντρικό ρόλο 
για την Επιτροπή Εναρμόνισης με την ΕΕ προκειμένου να προωθήσει την ευθυγράμμιση 
της νέας νομοθεσίας με το κεκτημένο ή με τα ευρωπαϊκά πρότυπα κατά την διάρκεια της 
νομοθετικής διαδικασίας·

7. επιδοκιμάζει την τρίτη δέσμη δικαστικής μεταρρύθμισης ως ένα βήμα προς τη συνολική 
διαδικασία μεταρρύθμισης στον τομέα της δικαστικής εξουσίας και των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων· τονίζει ωστόσο ότι έχει κρίσιμη σημασία να συνεχιστεί η μεταρρυθμιστική 
διαδικασία με μια τέταρτη δέσμη δικαστικής μεταρρύθμισης που θα εξετάζει (α) τα 
θέματα που αφορούν τους υπερβολικά ευρείς ορισμούς των αξιόποινων πράξεων βάσει 
του Ποινικού Δικαίου ή του αντιτρομοκρατικού νόμου, με την επείγουσα ανάγκη εισαχθεί 
σαφής διάκριση μεταξύ της προώθησης της τρομοκρατίας και της προτροπής σε βία και 
της έκφρασης μη βίαιων ιδεών, προκειμένου να διαφυλαχθεί το δικαίωμα της ελευθερίας 
έκφρασης, (β) το θέμα των υπερβολικά μακρόχρονων περιόδων προσωρινής κράτησης, 
και (γ) την ανάγκη να επιτραπεί πλήρης πρόσβαση στην δικογραφία για τους συνηγόρους 
υπεράσπισης·  

8. ενθαρρύνει την Τουρκία να εγκρίνει το Πρόγραμμα Δράσης για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα όπως εκπονήθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, σε συνεργασία με το 
Συμβούλιο της Ευρώπης, με βάση την νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προκειμένου να εξετάζονται θέματα που θίγονται σε 
αποφάσεις του εν λόγω Δικαστηρίου όπου η Τουρκία φέρεται να παραβιάζει τις διατάξεις 
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της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα·  στηρίζει το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης και το Ανώτατο Συμβούλιο Δικαστών και Εισαγγελέων στην προσπάθειά 
τους να εκπαιδεύονται δικαστές και εισαγγελείς στον τομέα των  ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· επιδοκιμάζει τη θέσπιση νέων κριτηρίων αξιολόγησης για δικαστές και 
εισαγγελείς από το Ανώτατο Συμβούλιο Δικαστών και Εισαγγελέων βάσει των οποίων 
επιβραβεύεται ο σεβασμός των διατάξεων της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα και των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων· 

9. υπενθυμίζει ότι η ελευθερία έκφρασης και ο πλουραλισμός των μέσων ευρίσκονται στο 
επίκεντρο των ευρωπαϊκών αξιών και ότι σε μια πραγματικά δημοκρατική κοινωνία 
απαιτείται ελευθερία έκφρασης, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος διαφωνίας· 
υπογραμμίζει τη σημασία της κατάργησης νομοθεσίας που προβλέπει δυσανάλογα υψηλά 
πρόστιμα στα μέσα επικοινωνίας, οδηγώντας σε ορισμένες περιπτώσεις στο κλείσιμό τους 
ή στην αυτολογοκρισία, και την επείγουσα ανάγκη για μεταρρύθμιση του νόμου για το 
Διαδίκτυο·

10. στηρίζει ανεπιφύλακτα την νέα προσέγγιση της Επιτροπής να ανοίξει τα κεφάλαια του 
δικαστικού τομέα και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της δικαιοσύνης και των 
εσωτερικών υποθέσεων σε αρχική φάση των διαπραγματεύσεων και να τα κλείσει στο 
τέλος· τονίζει ότι τα επίσημα κριτήρια αξιολόγησης θα παράσχουν έναν σαφή χάρτη 
πορείας και θα δώσουν ώθηση στην διαδικασία μεταρρυθμίσεων· καλεί κατά συνέπεια το 
Συμβούλιο να ανανεώσει τις προσπάθειές του για το άνοιγμα των Κεφαλαίων 23 και 24·

11. επικροτεί το νόμο για τον Διαμεσολαβητή και το διορισμό ενός πρώτου επικεφαλής 
διαμεσολαβητή, ο οποίος θα μεριμνήσει για την αξιοπιστία αυτού του θεσμού μέσω των 
αποφάσεών του·  τονίζει ότι θέσπιση του θεσμού του διαμεσολαβητή αποτελεί σημαντικό 
βήμα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των πολιτών και την εξασφάλιση της 
λογοδοσίας εκ μέρους της δημόσιας διοίκησης· ζητεί από το συμβούλιο του 
Διαμεσολαβητή να μεριμνήσει ώστε η ρύθμιση για την εσωτερική λήψη αποφάσεων να 
εγγυάται την ανεξαρτησία του θεσμού·

12. ενθαρρύνει την Τουρκία να συνεχίσει την διαδικασία του ελέγχου των ενόπλων δυνάμεων 
από τις πολιτικές αρχές·  ζητεί τροποποίηση του νόμου για τις επαρχιακές διοικήσεις 
προκειμένου να δοθεί στις πολιτικές αρχές ευρύτερη εποπτεία των στρατιωτικών 
επιχειρήσεων και των αστυνομικών δραστηριοτήτων εφαρμογής του νόμου· τονίζει τη 
σημασία να συσταθεί ανεξάρτητη υπηρεσία διερεύνησης καταγγελιών για την εφαρμογή 
του νόμου προκειμένου να εξετάζει καταγγελίες παραβιάσεων των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, κακομεταχείρισης και πιθανής παραβατικότητας από τις τουρκικές 
υπηρεσίες επιβολής του νόμου· είναι της γνώμης ότι πρέπει να μεταρρυθμιστούν οι 
νομικές διατάξεις για τη σύνθεση και τις εξουσίες του Ανώτατου Στρατιωτικού 
Συμβουλίου· 

13. επισημαίνει ότι στην δίκη για την υπόθεση «βαριοπούλα» το πρωτοβάθμιο δικαστήριο 
καταδίκασε 324 υπόπτους σε φυλάκιση 13-20 ετών· τονίζει ότι οι έρευνες για 
καταγγελλόμενα σχέδια πραξικοπήματος, όπως στις υποθέσεις «Εργκένεκον» και 
«Βαριοπούλα», πρέπει να δείξουν την ισχύ και την σωστή, ανεξάρτητη, αμερόληπτη και 
διαφανή λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών της Τουρκίας και του δικαστικού 
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σώματος καθώς και την σταθερή, άνευ προϋποθέσεων δέσμευσή τους για το σεβασμό των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων· ανησυχεί για τις κατηγορίες σχετικά με την χρήση ασύμφωνων 
μεταξύ τους στοιχείων· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι αυτές οι υποθέσεις 
επισκιάστηκαν από ανησυχίες για το εκτεταμένο πεδίο τους καθώς και τα κενά στις 
διαδικασίες·

14. χαιρετίζει το νόμο για τη σύσταση του Εθνικού Θεσμού Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της 
Τουρκίας· ζητεί την εφαρμογή του το ταχύτερο προκειμένου να προωθήσει και να ελέγξει 
την αποτελεσματική υλοποίηση των εθνικών προτύπων για τα ανθρώπινα δικαιώματα· 
τονίζει τη σημασία που έχει να χρησιμοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα μέσα της ΕΕ στον 
τομέα της προαγωγής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την ενεργό υποστήριξη της 
σύστασης και της καλής λειτουργίας του Εθνικού Θεσμού Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της 
Τουρκίας και την ενίσχυση των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών·

15. επιδοκιμάζει το νόμο για την προστασία της οικογένειας και την πρόληψη της βίας σε 
βάρος των γυναικών· επιδοκιμάζει το Εθνικό Πρόγραμμα Δράσης για την καταπολέμηση 
της Βίας σε βάρος των γυναικών (2012-2015) και τονίζει την ανάγκη να εφαρμοσθεί 
αποτελεσματικά σε ολόκληρη την χώρα· καλεί το Υπουργείο για την οικογένεια και τις 
κοινωνικές πολιτικές να συνεχίσει τις προσπάθειές του προκειμένου να αυξήσει τον 
αριθμό και την ποιότητα των κέντρων περίθαλψης για γυναίκες και ανηλίκους που 
βρίσκονται σε κίνδυνο·  τονίζει τη σημασία να παρασχεθούν στις γυναίκες που έχουν 
πέσει θύματα βίας συγκεκριμένες εναλλακτικές προοπτικές για την συντήρησή τους με 
δικά τους μέσα·  παροτρύνει την Τουρκία να συνεχίσει να επιταχύνει τις προληπτικές της 
προσπάθειες σε όλα τα επίπεδα στον αγώνα κατά των «εγκλημάτων τιμής», της 
ενδοοικογενειακής βίας και του φαινομένου των καταναγκαστικών γάμων και των 
παιδιών-νυφών· καλεί το Υπουργείο να συνεχίσει να προωθεί δραστήρια την συμμετοχή 
των γυναικών στην αγορά εργασίας, η οποία παραμένει χαμηλή, στην πολιτική και σε 
ανώτερα επίπεδα στην διοίκηση και τον ιδιωτικό τομέα, με την πρόβλεψη εάν χρειασθεί 
συγκεκριμένων ποσοστώσεων·

16. τονίζει την επείγουσα ανάγκη για συνολική νομοθεσία κατά των διακρίσεων και τη 
θέσπιση επιτροπής κατά των διακρίσεων και υπέρ της ισότητας προκειμένου να 
προστατεύει μεμονωμένα άτομα έναντι διακρίσεων που υφίστανται λόγω εθνότητας, 
θρησκείας, γενετήσιου προσανατολισμού ή σεξουαλικής ταυτότητας· καλεί την Τουρκία 
να εγκρίνει πρόγραμμα δράσης για την προαγωγή της πλήρους ισότητας δικαιωμάτων και 
πλήρους αποδοχής των λεσβιών, ομοφυλοφίλων, αμφιφυλόφιλων και διεμφυλικών 
ατόμων (ΛΟΑΔ)·

17. χαιρετίζει την συνεχιζόμενη εφαρμογή νομοθεσίας που τροποποιεί τον Νόμο του 2008 
σχετικά με τα ιδρύματα και διευρύνει την εμβέλεια της αποκατάστασης των δικαιωμάτων 
ιδιοκτησίας των μη μουσουλμανικών κοινοτήτων· καλεί τις αρμόδιες αρχές να 
συνδράμουν την συριακή κοινότητα για την διασαφήνιση των δυσκολιών που 
αντιμετωπίζουν σε σχέση με την ιδιοκτησία και την καταχώριση στο κτηματολόγιο· ζητεί 
να δοθεί λύση για τον μεγάλο αριθμό ιδιοκτησιών της Ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας που 
παραμένει κατασχεμένη από το κράτος· υπενθυμίζει την επείγουσα ανάγκη να 
συνεχισθούν ζωτικές και ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις στον τομέα της ελευθερίας σκέψης, 
συνείδησης και θρησκείας, και συγκεκριμένα να δοθεί η δυνατότητα στις θρησκευτικές 
κοινότητες να έχουν νομική προσωπικότητα, καταργώντας όλους τους περιορισμούς στην 
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κατάρτιση, το διορισμό και τη διαδοχή του κλήρου, αναγνωρίζοντας τους τόπους 
άσκησης θρησκευτικής λατρείας των Αλεβητών και εφαρμόζοντας τις διάφορες 
αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των συστάσεων 
της Επιτροπής της Βενετίας· καλεί την Τουρκία να μεριμνήσει ώστε να μην απολέσει τις 
γαίες της η Μονή του Αγίου Γαβριήλ, αλλά αντίθετα να προστατευτεί στο σύνολό της· 

18. επισημαίνει ότι η Τουρκία συνεχίζει να επιδεικνύει ανθεκτικότητα στις τρομοκρατικές 
επιθέσεις του PKK· καλεί την Τουρκία να επενδύσει σε νέες προσπάθειες για μια πολιτική 
λύση στο κουρδικό ζήτημα· ζητεί από όλες τις πολιτικές δυνάμεις να μεριμνήσουν για 
κατάλληλη πολιτική πλατφόρμα και να συζητήσουν με εποικοδομητικό τρόπο το 
Κουρδικό ζήτημα καθώς και να διευκολύνουν ένα πραγματικό άνοιγμα στις αξιώσεις για 
βασικά δικαιώματα στην συνταγματική διαδικασία· ζητεί από όλες τις πολιτικές δυνάμεις 
να εργασθούν από κοινού με στόχο τον ενισχυμένο πολιτικό διάλογο και μια διαδικασία 
περαιτέρω πολιτικής, πολιτιστικής και κοινωνικο-οικονομικής συμπερίληψης και 
συμμετοχής των πολιτών κουρδικής καταγωγής, προκειμένου να παρασχεθούν εγγυήσεις 
για τα δικαιώματα της ελευθερία έκφρασης, συνέρχεσαι και συνεταιρίζεσθαι και να 
προαχθεί η ειρηνική συμμετοχή των πολιτών κουρδικής καταγωγής στην τουρκική 
κοινωνία·  υπενθυμίζει ότι μια πολιτική λύση μπορεί να οικοδομηθεί μόνο επάνω σε μια 
πραγματικά δημοκρατική συζήτηση για το Κουρδικό ζήτημα και εκφράζει ανησυχία για 
τον μεγάλο αριθμό υποθέσεων κατά συγγραφέων και δημοσιογράφων που γράφουν για το 
Κουρδικό ζήτημα και τη σύλληψη πολλών Κούρδων πολιτικών, δημάρχων και μελών 
δημοτικών συμβουλίων, συνδικαλιστών, δικηγόρων, διαδηλωτών και υπερασπιστών των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε συνδυασμό με τη δίκη της Ένωσης Κοινοτήτων Κουρδιστάν 
(KCK), υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να προωθηθεί η συζήτηση του κουρδικού 
ζητήματος στο πλαίσιο των δημοκρατικών θεσμικών οργάνων και ιδίως της Μεγάλης 
Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης·

19. επιδοκιμάζει τη δέσμη πρωτοβουλιών για την αύξηση των επενδύσεων και της 
οικονομικής ανάπτυξης στις λιγότερο αναπτυγμένες επαρχίες της Τουρκίας, 
συμπεριλαμβανομένων των Νοτιανατολικών επαρχιών και της συνέχισης του 
προγράμματος για την Νοτιανατολική Ανατολία· 

20. επαναλαμβάνει την ανάγκη ενίσχυσης της συνοχής μεταξύ των επαρχιών της Τουρκίας 
και μεταξύ της υπαίθρου και των αστικών περιοχών προκειμένου να ανοίξουν ευκαιρίες 
για τον πληθυσμό γενικότερα και να προαχθεί η οικονομική και κοινωνική συμμετοχή·  
επισημαίνει τον ιδιαίτερο ρόλο της εκπαίδευσης και την ανάγκη να αντιμετωπισθούν οι 
επίμονες και μεγάλες περιφερειακές ανισότητες όσον αφορά την ποιότητα της 
εκπαίδευσης και τα ποσοστά εγγραφής στα σχολεία· ζητεί να γίνουν ενέργειες για το 
άνοιγμα του Κεφαλαίου 22 για την Περιφερειακή πολιτική·

21. ανησυχεί για το δυσανάλογα υψηλό ποσοστό φτώχειας στα παιδιά, ιδιαίτερα στις 
αγροτικές περιφέρειες· τονίζει την ανάγκη εκπόνησης συνολικής στρατηγικής για την 
καταπολέμηση της φτώχειας των παιδιών και της παιδικής εργασίας και την προώθηση 
της πρόσβασης στην εκπαίδευση· χαιρετίζει τη θέσπιση του θεσμού του Διαμεσολαβητή 
για τα δικαιώματα του παιδιού και την έγκριση της πρώτης στρατηγικής της Τουρκίας για 
τα δικαιώματα του παιδιού· ανησυχεί για την μείωση του αριθμού των ενεργών 
δικαστηρίων για την εκδίκαση υποθέσεων ανηλίκων και παροτρύνει την Τουρκία να 
παράσχει εναλλακτικές λύσεις στην κράτηση ανηλίκων· υπενθυμίζει τη σημασία των 
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ανεξάρτητων μηχανισμών ελέγχου και προστασίας για την προάσπιση των δικαιωμάτων 
και την πρόληψη των παραβιάσεων·

Οικοδόμηση σχέσεων καλής γειτονίας

22. εκφράζει την βαθειά λύπη του για την απόφαση της Τουρκίας να απόσχει από τις 
συνεδριάσεις και τις επαφές με την Κυπριακή προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ και είναι 
της γνώμης ότι η Τουρκία έχασε μια σημαντική ευκαιρία προκειμένου να αρχίσει μια 
διαδικασία δέσμευσης και ομαλοποίησης των σχέσεων με την Κύπρο· υπενθυμίζει ότι η 
ΕΕ βασίζεται στις αρχές της ειλικρινούς συνεργασίας και αμοιβαίας αλληλεγγύης μεταξύ 
όλων των κρατών μελών της και στο σεβασμό του θεσμικού πλαισίου·

23. εκφράζει ακόμη μια φορά την σθεναρή υποστήριξή του για την επανένωση της Κύπρου, η 
οποία θα βασίζεται σε μια δίκαιη και βιώσιμη λύση για αμφότερες τις κοινότητες· 
υπογραμμίζει ότι επείγει μια συμφωνία μεταξύ των δύο κοινοτήτων σχετικά με τον τρόπο 
διεξαγωγής των ουσιαστικών διαπραγματεύσεων διακανονισμού, κατά τρόπον ώστε η 
διαπραγματευτική διαδικασία, υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ, να 
μπορέσει σύντομα να ενεργοποιηθεί·    καλεί την Τουρκία να αρχίσει να αποσύρει τις 
δυνάμεις της από την Κύπρο και να μεταβιβάσει την πόλη της Αμμοχώστου στη διοίκηση 
των Ηνωμένων Εθνών σύμφωνα με το Ψήφισμα 550 (1984) του Συμβουλίου Ασφαλείας 
των Ηνωμένων Εθνών·  καλεί παράλληλα την Κυπριακή Δημοκρατία να ανοίξει το λιμάνι 
της Αμμοχώστου υπό την εποπτεία των τελωνειακών αρχών της ΕΕ, προκειμένου να 
προωθηθεί ένα θετικό κλίμα για την επιτυχή περάτωση των τρεχουσών 
διαπραγματεύσεων για την επανένωση και να επιτραπεί στους Τουρκοκυπρίους να 
εμπορεύονται απευθείας με νόμιμο και αποδεκτό από όλους τρόπο·

24. ενθαρρύνει την Τουρκία να εντείνει την στήριξή της προς την Επιτροπή Αγνοουμένων της 
Κύπρου·

25. τονίζει τη σημασία μιας συνεκτικής και συνολικής προσέγγισης για την ασφάλεια στην 
Ανατολική Μεσόγειο και καλεί την Τουρκία να επιτρέψει τον πολιτικό διάλογο μεταξύ 
της ΕΕ και του ΝΑΤΟ αίροντας το βέτο της για τη συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ με τη 
συμμετοχή της Κύπρου, και καλεί, ως εκ τούτου, την Κυπριακή Δημοκρατία να άρει το 
βέτο της για τη συμμετοχή της Τουρκίας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας· 

Προώθηση της συνεργασίας ΕΕ-Τουρκίας

26. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την άρνηση της Τουρκίας να εκπληρώσει την 
υποχρέωσή της για πλήρη και χωρίς διακρίσεις εφαρμογή του πρόσθετου πρωτοκόλλου 
της συμφωνίας σύνδεσης ΕΚ-Τουρκίας έναντι όλων των κρατών μελών· υπενθυμίζει ότι η 
άρνηση αυτή εξακολουθεί να επηρεάζει βαθειά τη διαδικασία διαπραγματεύσεων·

27. επαναλαμβάνει την καταδίκη εκ μέρους του, με τους πλέον δυνατούς όρους, της 
συνεχιζόμενης τρομοκρατικής βίας του PKK, το οποίο περιλαμβάνεται στον κατάλογο 
της ΕΕ με τις τρομοκρατικές οργανώσεις, και εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη του προς 
την Τουρκία και τις οικογένειες των πολλών θυμάτων· καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν, 
σε στενό συντονισμό με τον Ενωσιακό Συντονιστή Αντιτρομοκρατικής Δράσης και την 
Europol, τη συνεργασία με την Τουρκία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του 
οργανωμένου εγκλήματος ως πηγής χρηματοδότησης της τρομοκρατίας· καλεί την 
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Τουρκία να εγκρίνει νόμο για την προστασία των δεδομένων και νομοθεσία για την 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ούτως ώστε να μπορεί να συναφθεί συμφωνία 
συνεργασίας με την Europol και να μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω η δικαστική 
συνεργασία με την Eurojust και με τα κράτη μέλη της ΕΕ·  είναι της άποψης ότι η 
απόσπαση ενός αστυνομικού αξιωματικού συνδέσμου στην Ευρωπόλ θα συνέβαλε στη 
βελτίωση της διμερούς συνεργασίας·

28. στηρίζει τη δέσμευση που έχει αναλάβει η Τουρκία έναντι των δημοκρατικών δυνάμεων 
στην Συρία και την παροχή ανθρωπιστικής συνδρομής στους Σύριους που εγκατέλειψαν 
την χώρα· καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τη διεθνή κοινότητα να στηρίξουν τις 
προσπάθειες της Τουρκίας προκειμένου να αντιμετωπίσει την εντεινόμενη ανθρωπιστική 
διάσταση της κρίσης στη Συρία· υπογραμμίζει τη σημασία της αμοιβαίας κατανόησης 
μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας σχετικά με τον τρόπο παράδοσης της διαθέσιμης 
ανθρωπιστικής βοήθειας στους εκτοπισμένους Σύριους που ευρίσκονται επί του παρόντος 
σε τουρκικό έδαφος ή περιμένουν στα σύνορά της· 

29. επιδοκιμάζει την απόφαση για ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας 
επί ορισμένων σημαντικών ενεργειακών θεμάτων και καλεί την Τουρκία να αναλάβει 
δέσμευση για την συνεργασία αυτή· πιστεύει ότι, λαμβάνοντας υπόψη το στρατηγικό 
ρόλο της Τουρκίας, θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο να αρχίσουν 
διαπραγματεύσεις για το Κεφάλαιο 15 σχετικά με την ενέργεια με στόχο την προώθηση 
του στρατηγικού διαλόγου με την Τουρκία για την ενέργεια·

30. καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να παρέχει στήριξη σε οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών και σε διαπροσωπικές δραστηριότητες μέσω επαρκούς χρηματοδότησης του 
Διαλόγου της Κοινωνίας των Πολιτών, του Ευρωπαϊκού μέσου για τη δημοκρατία και τα 
δικαιώματα του ανθρώπου και προγραμμάτων δια βίου μάθησης, συμπεριλαμβανομένων 
δραστηριοτήτων που αφορούν στον πολιτισμό και τα μέσα ενημέρωσης· 

31. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την 
Επιτροπή, την ΥΕ/ΑΕ, το Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, τον Πρόεδρο 
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, καθώς και στις κυβερνήσεις 
και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και στην κυβέρνηση και στο κοινοβούλιο της 
Τουρκικής Δημοκρατίας.


