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Euroopa Parlamendi resolutsioon Türgi 2012. aasta eduaruande kohta
(2012/2870(RSP))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni 2012. aasta eduaruannet Türgi kohta (komisjoni talituste 
töödokument (2012)0336),

– võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule „Laienemisstrateegia 
ja peamised ülesanded aastatel 2012–2013” (KOM(2012)0600),

– võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone, eelkõige 9. märtsi 2011. aasta resolutsiooni 
Türgi 2010. aasta eduaruande kohta1, 29. märtsi 2012. aasta resolutsiooni Türgi 2011. 
aasta eduaruande kohta2 ja 22. mai 2012. aasta resolutsiooni naiste väljavaadete kohta 
Türgis 2020. aastal3,

– võttes arvesse Türgiga peetavate läbirääkimiste raamistikku, mis võeti vastu 3. oktoobril 
2005. aastal,

– võttes arvesse nõukogu 18. veebruari 2008. aasta otsust 2008/157/EÜ, millega sätestatakse 
Türgi Vabariigiga loodud ühinemispartnerluse põhimõtted, prioriteedid ja tingimused 
(„ühinemispartnerlus”)4, ning nõukogu varasemaid, 2001., 2003. ja 2006. aasta otsuseid 
ühinemispartnerluse kohta,

– võttes arvesse nõukogu 14. detsembri 2010. aasta, 5. detsembri 2011. aasta ja 11. 
detsembri 2012. aasta järeldusi,

– võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

– võttes arvesse tõsiasja, et ühinemisläbirääkimisi Türgiga alustati 3. oktoobril 2005. aastal 
pärast seda, kui nõukogu oli läbirääkimiste raamistiku heaks kiitnud, ning et 
läbirääkimised on ausal ja rangel tingimuslikkusel ning reformimise lubadustel põhineva 
pikaajalise ja prognoosimatu tulemusega protsessi lähtepunkt,

– võttes arvesse tõsiasja, et Türgi on kohustunud teostama reforme, arendama 
heanaaberlikke suhteid ning viima end järk-järgult vastavusse ELi nõuetega ning 
arvestades, et neid pingutusi tuleks käsitada Türgi võimalusena end jätkuvalt 
moderniseerida ning tugevdada ja parandada demokraatlikke institutsioone, õigusriiki 
ning inimõiguste ja põhivabaduste järgimist,

– võttes arvesse tõsiasja, et EL peaks jääma Türgi reformide võrdlusaluseks,

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0090.
2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0116.
3 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0212.
4 ELT L 51, 26.02.2088, lk 4.
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– võttes arvesse tõsiasja, et kooskõlas Euroopa Ülemkogu 2006. aasta detsembri kohtumise 
järeldustega on täielik vastavus Kopenhaageni kriteeriumidele ja ELi integreerimisvõime 
endiselt liitumise alus ELiga kui ühistel väärtustel, siiral koostööl ja kõigi liikmesriikide 
vastastikusel solidaarsusel põhineva ühendusega,

– võttes arvesse tõsiasja, et positiivne tegevuskava käivitati 2012. aasta mais, et toetada ja 
täiendada läbirääkimisi tõhustatud koostöö kaudu mitmes ühist huvi pakkuvas 
valdkonnas,

– võttes arvesse tõsiasja, et oma 11. detsembri 2012. aasta järeldustes toetas nõukogu 
komisjoni uut ettepanekut asetada õigusriigi põhimõte laienemispoliitika keskmesse ning 
kinnitas 23. peatüki (õigussüsteem ja põhiõigused) ja 24. peatüki (õigus, vabadus ja 
turvalisus) keskset tähtsust läbirääkimiste protsessis – peatükid, mida ongi vaja käsitleda 
läbirääkimiste varases etapis, et määrata selged sihttasemed ja anda maksimaalselt aega 
vajalike õigusaktide ja institutsioonide loomiseks ning usaldusväärseks rakendamiseks, 

– võttes arvesse tõsiasja, et 2012. aasta laienemisstrateegias kinnitas komisjon, et oma 
majanduse, strateegilise asukoha ja tähtsa piirkondliku rolli tõttu on Türgi Euroopa Liidu 
seisukohalt väga oluline riik ning et ühinemisprotsess on endiselt kõige sobivam raamistik 
ELiga seotud reformide arendamiseks Türgis; võttes arvesse tõsiasja, et komisjon 
väljendas muret seoses Türgi väheste edusammudega poliitiliste kriteeriumide täitmisel,

– võttes arvesse, et Türgi ei ole siiani, juba seitsmendat aastat järjest, rakendanud EÜ-Türgi 
assotsieerimislepingu ja selle lisaprotokolli sätteid,

– võttes arvesse tõsiasja, et Euroopa Liidu ja Türgi vahel valitseb vastastikune majanduslik 
sõltuvus, mis väljendub selles, et ELi ja Türgi vahelise kaubanduse kogumaht ulatus 2011. 
aastal kokku 120 miljardi euroni,

– võttes arvesse tõsiasja, et EL on Türgi suurim kaubanduspartner ja Türgi on ELi suuruselt 
kuues suurim kaubanduspartner; võttes arvesse tõsiasja, et 75% välismaistest 
otseinvesteeringutest Türgis pärinesid ELi liikmesriikidest,

– võttes arvesse komisjoni hinnangut selle kohta, et majanduspoliitika valdkonnas on Türgi 
üldine valmisolek hea ning riigi suutlikkus teha ja kooskõlastada majanduspoliitilisi 
otsuseid on nõuetekohane,

– võttes arvesse Türgi võimekust etendada naaberriikidest ELi toimuva nafta- ja 
gaasitransiidi energiaallikate ja kanalite hajutamisel keskset osa, 

– võttes arvesse tõsiasja, et ELi dialoog ja koostöö Türgiga stabiilsuse, demokraatia ja 
julgeoleku valdkonnas, pidades eriti silmas laiemat Lähis-Ida piirkonda, on strateegilise 
tähtsusega; võttes arvesse tõsiasja, et Türgi mõistis kindlalt ja korduvalt hukka Süüria 
režiimi vägivalla tsiviilelanikkonna vastu ning annab vajalikku humanitaarabi nendele 
süürlastele, kes põgenevad vägivalla eest üle piiri,

– võttes arvesse, et Türgi ja Armeenia omavaheliste suhete normaliseerimiseks on vaja, et 
nad ratifitseeriksid eeltingimusi seadmata protokollid ja avaksid oma ühispiiri,
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– võttes arvesse Türgi Suure Rahvuskogu (TGNA) 1995. aastal Kreeka vastu esitatud casus 
belli ähvardust, mis tuleks tühistada; võttes arvesse Türgi ja Kreeka vaheliste 
läbirääkimiste uut vooru, mille eesmärgiks on suhete parandamine,

Konstruktiivne dialoog ja vastastikune mõistmine

1. tunnustab komisjoni ja Türgit positiivse tegevuskava rakendamise eest, mis näitab, kuidas 
Türgi ja EL võiksid vastastikuse suhete arendamise ja selgete eesmärkide kontekstis 
edendada omavahelist dialoogi, saavutada vastastikust mõistmist ja jõuda positiivsete 
muutusteni; usub, et uuenenud vastastikune suhtlemine läbirääkimiste kontekstis on 
vajalik konstruktiivsete suhete säilitamiseks, rõhutab, kui tähtis on luua tingimused 
konstruktiivseks dialoogiks ja alus vastastikuseks mõistmiseks;

2. rõhutab, et Türgil on nii poliitiliselt kui ka geograafiliselt strateegiline koht ELi välis- ja 
naabruspoliitikas; rõhutab Türgi olulist piirkondlikku rolli ning kutsub ELi ja Türgit üles 
tõhustama oma käimasolevat poliitilist dialoogi välispoliitiliste otsuste ja eesmärkide 
teemal; peab kahetsusväärseks, et ka 2012. aastal järgis Türgi ÜVJP deklaratsioone liiga 
vähe; ärgitab Türgit ELiga peetava dialoogi ja koostöö raames oma välispoliitikat edasi 
arendama;

3. peab tervitatavaks nõukogu otsust kutsuda komisjoni üles võtma paralleelselt 
tagasivõtulepingu allkirjastamisega meetmeid viisanõude kaotamiseks järkjärgult ja pikas 
perspektiivis; nõuab tungivalt, et Türgi allkirjastaks ja rakendaks edasiste viivitusteta 
tagasivõtulepingu ning tagaks kuni selle lepingu jõustumiseni kehtivate kahepoolsete 
lepingute täieliku täitmise; tuletab meelde, et Türgi on üks põhilistest transiitriikidest, 
mille kaudu toimub ebaseaduslik ränne ELi ning rõhutab vajadust tõhustada ELiga 
koostööd rändevoogude juhtimise, inimkaubanduse vastase võitluse ning piirikontrolli 
valdkonnas; rõhutab veel kord, et on tähtis lihtsustada ettevõtjate, teadlaste, üliõpilaste ja 
kodanikuühiskonna esindajate pääsu Türgist ELi; toetab komisjoni ja liikmesriikide 
jõupingutusi viisaeeskirja rakendamiseks, viisanõuete ühtlustamiseks ja lihtsustamiseks 
ning viisalihtsustuskeskuste avamiseks Türgis; tuletab liikmesriikidele meelde nende 
kohustusi seoses assotsieerimislepinguga vastavalt Euroopa Liidu Kohtu 19. veebruari 
2009. aasta Soysali otsusele;

Kopenhaageni kriteeriumide täitmine

4. tunnustab põhiseaduslikku lepituskomiteed selle pühendunud tegevuse eest uue 
põhiseaduse väljatöötamisel ja kodanikuühiskonna ulatusliku kaasamise eest 
konsultatsioonidesse, milles peegeldus Türgi ühiskonna mitmekesisus; ärgitab komisjoni 
oma tööd jätkama ja lahendama kollektiivselt ning kooskõlas ELi väärtustega sellised 
põhiküsimused nagu (i) võimu lahusus ning vastastikuse kontrolli asjakohane süsteem, (ii) 
suhted riigi, ühiskonna ja religiooni vahel, (iii) kaasav valitsemissüsteem, mis tagab 
kodanike põhiõigused ja (iv) kodanikkonda kaasav kontseptsioon;

5. rõhutab, et vaja on teha edusamme 2010. aastal vastu võetud põhiseadusmuudatuste 
rakendamisel, eelkõige isikuandmeid ja sõjaväe kohtusüsteemi käsitlevate õigusaktide 
vastuvõtmisel; 

6. kinnitab Türgi Suure Rahvuskogu olulist rolli Türgi demokraatliku süsteemi keskpunktina 
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ja rõhutab, kui oluline on, et kõik parteid toetaksid reformiprotsessi ja annaksid sellesse 
oma panuse, tunnustab eelkõige väärtuslikku seaduslikku raamistikku, mis kaitseb ja 
edendab kõikide elanikkonnarühmade põhiõigusi; tunnustab inimõiguste 
uurimiskomisjoni tööd ja nõuab, et ELiga ühtlustamise komisjon edendaks 
õigusloomeprotsessi käigus uue seadusandluse vastavusseviimist liidu acquis´ või 
Euroopa standarditega;

7. peab tervitatavaks kolmandat kohtusüsteemi reformipaketti, mis on kohtusüsteemi ja 
põhiõiguste valdkonna ulatuslikus reformiprotsessis suur samm edasi; rõhutab aga, et on 
väga tähtis jätkata reformiprotsessi neljanda kohtusüsteemi reformipaketiga, milles 
käsitletakse (a) küsimusi, mis on seotud kuritegude liiga laia määratlusega 
kriminaalseaduses või terrorivastases seaduses, ning mille puhul on sõnavabaduse 
tagamiseks vaja kiiresti sisse viia selge eristus terrorismi propageerimise ja vägivallale 
õhutamise ning vägivallatute ideede väljendamise vahel, (b) ülemäära pika eelvangistuse 
küsimust, ja (c) vajadust tagada kaitseadvokaatidele täielik juurdepääs 
süüdistustoimikutele; 

8. ärgitab Türgit kiitma heaks ELi inimõiguste tegevuskava, mille on ette valmistanud 
justiitsministeerium koos Euroopa Nõukoguga, ning mis põhineb Euroopa Inimõiguste 
Kohtu kohtupraktikal, et lahendada küsimused, mis on kerkinud üles Euroopa Inimõiguste 
Kohtu kohtulahendites, kus leiti, et Türgi on rikkunud Euroopa Inimõiguste 
Konventsiooni sätteid; toetab justiitsministeeriumi ning kohtunike ja prokuröride kõrget 
nõukogu (HCoJP) inimõiguste teemaliste koolituste korraldamisel kohtunikele ja 
prokuröridele; tervitab asjaolu, et kohtunike ja prokuröride kõrge nõukogu on määranud 
kindlaks uued kohtunike ja prokuröride hindamiskriteeriumid, millega võetakse arvesse 
Euroopa Inimõiguste Konventsiooni sätete ja Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtulahendite 
täitmist;

9. tuletab meelde, et sõnavabadus ja meedia pluralism on peamised Euroopa põhiväärtused, 
ja et tõeliselt demokraatlik ühiskond vajab tegelikku sõnavabadust, sh teisitimõtlemise 
õigust; rõhutab, kui tähtis on tühistada õigusaktid, mis võimaldavad määrata meediale 
ebaproportsionaalselt suuri trahve, mille tagajärjeks on mõnel juhul meediaväljaande 
sulgemine või enesetsensuur, ning et kiiresti on vaja läbi viia interneti seaduse reform;

10. toetab täielikult komisjoni uut lähenemisviisi, mille kohaselt õigussüsteemi ja põhiõiguste 
ning justiits- ja siseasjade peatükid avatakse läbirääkimiste protsessi algul ja suletakse 
need kõige viimasena; rõhutab, et ametlikud näitajad annaksid selge tegevuskava ja 
kiirendaksid reformiprotsessi; kutsub seetõttu nõukogu üles, tegema uusi jõupingutusi 23. 
ja 24. peatüki avamiseks;

11. peab tervitatavaks ombudsmani seadust ja esimese peaombudsmani määramist, kes tagab 
oma otsustega selle institutsiooni usaldusväärsuse; rõhutab, et ombudsmani institutsiooni 
loomine on oluline samm kodanike õiguste ja avaliku halduse usaldusväärsuse tagamisel; 
palub ombudsmani ameti haldusnõukogul tagada sisemise otsustusprotsessi reguleerimise 
kaudu institutsiooni sõltumatus;

12. ärgitab Türgit jätkama tsiviiljärelevalve protsessi julgeolekujõudude üle; nõuab 
provintside valitsuste seaduse muutmist, et anda tsiviilametivõimudele laiem ülevaade 
sõjalistest operatsioonidest ja sandarmeeria õiguskaitsealasest tegevusest; rõhutab, kui 
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tähtis on õiguskaitse valdkonda kuuluvate kaebustega tegeleva sõltumatu agentuuri 
loomine, et uurida inimõiguste rikkumisi, väärkohtlemist ja Türgi õiguskaitseasutuste 
võimalikke õigusrikkumisi käsitlevaid kaebusi; on seisukohal, et tuleb reformida kõrgema 
sõjaväenõukogu koosseisu ja volitusi sätestavaid õigusnorme;

13. märgib, et „Sledgehammeri” kohtuasjas määras esimese astme kohus 324-e 
kahtlustatavale 13–20 aastase vanglakaristuse; rõhutab, et väidetavate riigipöördekatsete, 
näiteks „Ergenekoni” ja „Sledgehammeri” juhtumite uurimised peavad näitama Türgi 
demokraatlike institutsioonide ja kohtusüsteemi nõuetekohast, sõltumatut, erapooletut ja 
läbipaistvat toimimist ning nende kindlat ja tingimusteta kinnipidamist põhiõigustest; 
avaldab muret seoses süüdistustega, et kasutati sobimatuid tõendusmaterjale; avaldab 
kahetsust, et nimetatud juhtumeid on varjutanud kahtlused nende suure ulatuse suhtes ja 
puudused kohtumenetlustes;

14. peab tervitatavaks seadust, mis asutab Türgi riikliku inimõiguste institutsiooni; nõuab 
selle viivitamatut rakendamist, et edendada ja jälgida rahvusvaheliste inimõiguste 
standardite tõhusat rakendamist; rõhutab, kui vajalik on kasutada kõiki ELi inimõiguste 
valdkonnas instrumente selleks, et aktiivselt toetada Türgi riikliku inimõiguste 
institutsiooni rajamist, selle edukat toimimist ning kodanikuühiskonna organisatsioonide 
mõjuvõimu suurendamist;

15. peab tervitatavaks perekonna kaitse ja naistevastase vägivalla tõkestamise seadust; 
tunnustab riiklikku tegevuskava naistevastase vägivalla vastu võitlemiseks (2012–2015) ja 
rõhutab selle tõhusa rakendamise vajadust kogu riigis; kutsub perekonna ja 
sotsiaalpoliitika ministeeriumi üles jätkama jõupingutusi ohustatud naiste ja alaealiste 
turvakodude arvu suurendamiseks ja nende kvaliteedi parandamiseks; rõhutab, kui tähtis 
on pakkuda vägivalla ohvriks langenud naistele konkreetseid alternatiive ja võimalusi 
iseseisvaks eluks; nõuab tungivalt, et Türgi tugevdaks igal tasandil ennetusmeetmeid 
võitluses nn aumõrvade, koduvägivalla, sundabielude ja lapspruutide nähtuse vastu; 
kutsub ministeeriumi üles jätkama aktiivselt naiste osalemise edendamist tööturul, mis on 
siiani madal, poliitikas ja kõrgemal juhtkonna tasandil, samuti erasektoris, ning vajadusel 
nägema ette kvoodireservid;

16. rõhutab, et kiiresti on vaja täiendavaid diskrimineerimise vastaseid õigusnorme, samuti on 
vaja rajada diskrimineerimise tõkestamise ning soolise võrdõiguslikkuse tagamise 
institutsioon, et kaitsta üksikisikut etnilisel kuulumisel, usuliste veendumuste, seksuaalsel 
sättumusel või seksuaalsel identiteedil põhineva diskrimineerimise eest; kutsub Türgit üles 
kiitma heaks tegevuskava täieliku võrdõiguslikkuse edendamiseks ning homo-, bi- ja 
transseksuaalide täielikuks tunnustamiseks;

17. tervitab tõsiasja, et jätkuvalt rakendatakse uut õigusakti, millega muudetakse 2008. aasta 
sihtasutuste seadust ja laiendatakse mittemoslemi kogukondade omandiõiguste taastamist; 
kutsub asjaomaseid ametivõime üles toetama Süüria kogukonda kinnisvara ja maa 
kinnistamisel tekkivate probleemide lahendamisel; nõuab lahendust rooma katoliku kiriku 
arvukate kinnisvaraobjektide osas, mis on jätkuvalt riigi poolt konfiskeeritud; tuletab 
meelde tungivat vajadust jätkata vajalikku ja üliolulist reformi mõtte-, südametunnistuse-
ja usuvabaduse vallas, eelkõige võimaldades usukogukondadel registreeruda juriidiliseks 
isikuks, kõrvaldades kõik vaimulike koolitamise, ametisse nimetamise ja ametijärglaste 
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piirangud, tunnustades aleviitide pühakodasid ning täites Euroopa Inimõiguste Kohtu 
asjakohased otsused ja täites Veneetsia komisjoni soovitused; kutsub Türgit üles tagama, 
et Püha Gabrieli kloostrilt ei võeta tema maid ja et ta oleks täielikult kaitstud;

18. märgib, et Türgi on jätkuvalt ilmutanud visadust võitluses PKK terroristlikke rünnakute 
vastu; kutsub Türgit üles tegema uusi jõupingutusi, et leida poliitiline lahendus kurdi 
probleemile; palub kõigil poliitilistel jõududel tagada nõuetekohane poliitiline platvorm ja 
pidada konstruktiivseid läbirääkimisi kurdi küsimuse teemal, samuti palub lihtsustada 
põhiseaduse protsessi tegelikku avamist põhiõigustega seotud kaebustele; palub kõigil 
poliitilistel jõududel töötada käsikäes süvendatud poliitilise dialoogi saavutamise ning 
kurdi päritolu kodanike jätkuva poliitilise, kultuurilise ja sotsiaalmajandusliku kaasamise 
ja osalemise nimel, et tagada õigus sõna-, ühinemis- ja kogunemisvabadusele ning 
edendada kurdi päritolu kodanike rahumeelset kaasamist Türgi ühiskonda; tuletab meelde, 
et poliitilise lahenduse aluseks saab olla üksnes tõeliselt demokraatlik kurdi probleemi 
arutelu, ning väljendab muret arvukate kohtuasjade pärast, mis on algatatud kurdi 
küsimust käsitlevate kirjanike ja ajakirjanike vastu, ja selle pärast, et seoses nn KCK 
(Koma Civakên Kurdistan - Kurdistani kogukondade liit) kohtuprotsessiga on kinni 
peetud mitmed kurdi poliitikud, linnapead ja linnavolikogude liikmed, ametiühingute 
liikmed, juristid, meeleavaldajad ning inimõiguste kaitsjad; toonitab, et tähtis on edendada 
kurdi probleemi käsitlemist demokraatlikes institutsioonides, eriti Türgi Suures 
Rahvuskogus;

19. peab tervitatavaks stiimulisüsteeme investeeringute suurendamiseks ja majanduse 
edendamiseks Türgi kõige vähem arenenud piirkondades, sealhulgas Türgi kaguosas, 
samuti Kagu-Anatoolia projekti jätkamist;

20. kordab, et vaja on tugevdada ühtekuuluvust Türgi piirkondade, aga ka maa- ja 
linnapiirkondade vahel, et avada kogu elanikkonnale võimalused ning edendada 
majanduslikku ja sotsiaalset kaasamist; rõhutab hariduse erilist rolli ja vajadust tegeleda 
püsivate suurte piirkondlike erinevustega hariduse kvaliteedis ja õppurite arvus; nõuab 
samme, mis soodustaksid 22. peatüki (regionaalpoliitika) avamist; 

21. on mures vaeste laste ebaproportsionaalselt suure osakaalu pärast, eelkõige 
maapiirkondades; rõhutab ulatusliku strateegia vajadust, et võidelda laste vaesuse ja 
lapstööjõu kasutamise vastu ning haridusele juurdepääsu edendamise eest; peab 
tervitatavaks lapse õigustega tegeleva ombudsmani nimetamist ning Türgi esimese laste 
õigusi käsitleva strateegia heaks kiitmist; peab murettekitavaks asjaolu, et alaealiste 
kohtusüsteemi kohtute arv on vähenenud ja nõuab tungivalt, et Türgi näeks ette 
alternatiivsed lahendused alaealiste kinnipidamisele; tuletab meelde, kui tähtsad on 
õiguste kaitsmiseks ja kuritarvitamiste vältimiseks sõltumatu jälgimine ja 
kaitsemehhanismid;

Heanaaberlike suhete arendamine

22. avaldab kahetsust Türgi otsuse üle hoiduda kokkusaamistest ja kontaktidest nõukogu 
eesistujariigi Küprosega ning on seisukohal, et Türgi jääb ilma olulisest võimalusest 
alustada sidemete loomise ja suhete normaliseerimise protsessi Küprosega; tuletab 
meelde, et EL rajaneb lojaalse koostöö põhimõtetel ja kõikide liikmesriikide vastastikusel 
solidaarsusel ning austusel institutsionaalse raamistiku vastu;



PE501.929v01-00 8/9 RE\921351ET.doc

ET

23. avaldab taas kord tugevat toetust Küprose ühinemisele, mis põhineb ausa ja püsiva 
lahenduse leidmisel mõlema kogukonna jaoks; rõhutab, et kahe kogukonna vahel on 
kiiresti vaja kokkulepet selle kohta, kuidas jätkata sisuliste küsimuste lahendamist 
käsitlevaid läbirääkimisi nii, et ÜRO peasekretäri egiidi all toimuvate läbirääkimiste 
protsess saaks peatselt jälle hoo sisse; kutsub Türgit üles alustama oma vägede 
väljatoomist Küproselt ja tagastama Famagusta kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu 
resolutsiooniga 550 (1984); kutsub samas Küprose Vabariiki üles avama ELi 
tollijärelevalve all Famagusta sadama, et toetada taasühendamisläbirääkimiste edukaks 
lõpuleviimiseks vajalikku positiivset õhkkonda ja võimaldada Küprose türklastel kaubelda 
vahetult ning kõigile vastuvõetaval ja seaduslikul moel;

24. ergutab Türgit intensiivsemalt toetama Küprosel kadunud isikutega tegelevat komisjoni;

25. rõhutab, kui oluline on järjekindel ja terviklik julgeolekualane lähenemine Vahemere 
idaosas ning kutsub Türgit üles ELi ja NATO vahelise poliitilise dialoogi võimaldamiseks 
tühistama vetot ELi ja NATO koostöölt, millesse kaasatakse Küpros, ning järgnevalt 
kutsub Küprose Vabariiki tühistama vetot Türgi osalemisele Euroopa Kaitseagentuuri 
tegevuses;

ELi-Türgi koostöö süvendamine

26. mõistab hukka Türgi keeldumise täita oma kohustust rakendada täielikult ja 
mittediskrimineerivalt Euroopa Ühenduse ja Türgi vahelise assotsieerimislepingu 
lisaprotokolli kõikide liikmesriikide suhtes; tuletab meelde, et see keeldumine mõjutab 
jätkuvalt ja märkimisväärselt läbirääkimiste kulgu;

27. kordab, et mõistab teravalt hukka ELi koostatavasse terroriorganisatsioonide nimekirja 
kantud Kurdistani Töölispartei (PKK) jätkuvad terroristlikud vägivallateod ning väljendab 
oma täielikku solidaarsust Türgiga ja paljude ohvrite perekondadega; kutsub liikmesriike 
üles tõhustama ELi terrorismivastase võitluse koordinaatori ja Europoli juhtimisel 
koostööd Türgiga võitluses terrorismi ja organiseeritud kuritegevuse vastu, mis on 
terrorismi rahastamise allikas; kutsub Türgit üles kiitma heaks andmekaitsealased 
õigusaktid ja terrorismi rahastamisega seotud õigusaktid nii, et Europoliga oleks võimalik 
sõlmida koostööleping, ning et jätkuvalt areneks õigusalane koostöö Eurojusti ja ELi 
liikmesriikidega; on seisukohal, et politsei kontaktametniku määramine Europoli juurde 
aitaks parandada kahepoolset koostööd;

28. toetab Türgi kogukonna pühendumust Süüria demokraatlike jõudude osas ning 
humanitaarabi osutamist riigist põgenenud süürlastele; palub komisjonil, liikmesriikidel ja 
rahvusvahelisel üldsusel toetada Türgi püüdeid tulla toime Süüria kriisi üha suureneva 
humanitaarmõõtmega; rõhutab ühise arusaama tähtsust ELi ja Türgi vahel humanitaarabi 
edastamise osas Süüria põgenikele, kes on ajutiselt Türgi territooriumil või ootavad selle 
piiridel;

29. peab tervitatavaks otsust tihendada ELi ja Türgi vahelist koostööd mitmes olulises 
energiat puudutavas küsimuses ning palub Türgilt pühendumist sellele koostööle; on 
arvamusel, et Türgi strateegilist tähtsust arvestades tuleks hakata kaaluma vajadust 
alustada läbirääkimisi energeetikapeatüki (15. peatükk) üle, pidades silmas ELi ja Türgi 
vahelise strateegilise energiadialoogi edasiarendamist;
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30. kutsub komisjoni üles jätkama kodanikuühiskonna organisatsioonide ja inimeselt 
inimesele suunatud tegevuse toetamist kodanikuühiskonnaga peetava dialoogi, 
demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahendi ning elukestva õppe 
programmide, sealhulgas kultuuri- ja meediaga seotud tegevuse asjaomase rahastamise 
kaudu;

31. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, 
Euroopa Nõukogu peasekretärile, Euroopa Inimõiguste Kohtu presidendile, liikmesriikide 
valitsustele ja parlamentidele ning Türgi Vabariigi valitsusele ja parlamendile.


