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Euroopan parlamentin päätöslauselma Turkkia koskevasta vuoden 2012 
edistymiskertomuksesta
(2012/2870(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission laatiman Turkkia koskevan vuoden 2012 
edistymiskertomuksen (SWD(2012)0336),

– ottaa huomion komission tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
"Laajentumisstrategia sekä vuosien 2012 ja 2013 tärkeimmät haasteet" 
(COM(2012)0600),

– ottaa huomioon 9. maaliskuuta 2011 Turkkia koskevasta vuoden 2010 
edistymiskertomuksesta1, 29. maaliskuuta 2012 Turkkia koskevasta vuoden 2011 
edistymiskertomuksesta2 ja 22. toukokuuta 2012 naisten tulevaisuudennäkymistä Turkissa 
– 20203 antamansa päätöslauselmat,

– ottaa huomioon 3. lokakuuta 2005 hyväksytyn Turkin neuvottelukehyksen,

– ottaa huomioon 18. helmikuuta 2008 tehdyn neuvoston päätöksen 2008/157/EY Turkin 
tasavallan liittymiskumppanuuden periaatteista, ensisijaisista tavoitteista ja ehdoista4

(liittymiskumppanuus) sekä aiemmat, vuosina 2001, 2003 ja 2006 tehdyt neuvoston 
päätökset liittymiskumppanuudesta,

– ottaa huomioon 14. joulukuuta 2010, 5. joulukuuta 2011 ja 11. joulukuuta 2012 annetut 
neuvoston päätelmät,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

– toteaa, että liittymisneuvottelut Turkin kanssa aloitettiin 3. lokakuuta 2005 neuvoston 
hyväksyttyä neuvottelukehyksen ja että liittymisneuvottelujen aloittaminen käynnisti 
pitkäjänteisen prosessin, jonka tulos on avoin ja joka perustuu oikeudenmukaiseen ja 
tiukkaan ehdollisuuteen ja uudistustahtoon,

– toteaa, että Turkki on sitoutunut uudistuksiin, hyviin naapuruussuhteisiin ja asteittaiseen 
mukautumiseen EU:n lainsäädäntöön, ja katsoo, että nämä toimet olisi nähtävä Turkin 
mahdollisuutena nykyaikaistua edelleen sekä vahvistaa ja kehittää demokraattisia 
instituutioitaan, oikeusvaltioperiaatteen noudattamista ja ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien kunnioittamista,

– katsoo, että EU-jäsenyyden olisi oltava edelleen Turkin uudistusten kiintopisteenä,

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0090.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0116.
3 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0212.
4 EUVL L 51, 26.2.2008, s. 4.
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– katsoo, että Kööpenhaminan kriteerien täyttyminen kokonaisuudessaan ja EU:n 
integraatiokyvyn ylläpitäminen joulukuun 2006 Eurooppa-neuvoston päätelmien 
mukaisesti ovat edelleen Euroopan unioniin liittymisen perusta ja että EU on yhteisiin 
arvoihin ja kaikkien jäsenvaltioidensa vilpittömään yhteistyöhön ja keskinäiseen 
solidaarisuuteen perustuva yhteisö,

– ottaa huomioon, että toukokuussa 2012 otettiin käyttöön myönteinen asialista, jolla 
tuetaan ja täydennetään neuvotteluja tehostetun yhteistyön kautta molempia osapuolia 
kiinnostavilla aloilla,

– ottaa huomioon, että 11. joulukuuta 2012 antamissaan päätelmissä neuvosto kannatti 
komission uutta lähestymistapaa asettaa oikeusvaltioon liittyvät kysymykset 
laajentumispolitiikan keskiöön ja vahvisti, että oikeuslaitosta ja perusoikeuksia koskeva 
23 luku ja oikeutta, vapautta ja turvallisuutta koskeva 24 luku ovat keskeinen osa 
neuvotteluprosessia ja niitä olisi käsiteltävä jo neuvottelujen varhaisessa vaiheessa, jotta 
asetetaan selkeät edellytykset ja voidaan antaa mahdollisimman paljon aikaa tarvittavan 
lainsäädännön laatimiseksi, instituutioiden luomiseksi ja konkreettisten tulosten 
saavuttamiseksi täytäntöönpanossa,

– ottaa huomioon, että vuoden 2012 laajentumisstrategiassaan komissio totesi, että Turkki 
on taloutensa, strategisen sijaintinsa ja alueellisen vaikutusvaltansa vuoksi Euroopan 
unionin keskeinen kumppani ja että liittymisprosessi on edelleen parhaiten soveltuva 
kehys EU:hun liittyvien uudistusten edistämistä varten; toteaa komission ilmaisseen 
huolensa sen johdosta, että poliittisten arviointiperusteiden täyttämisessä ei ole tapahtunut 
merkittävää edistymistä,

– toteaa, että Turkki ei ole vieläkään, seitsemäntenä perättäisenä vuotena, pannut täytäntöön 
EY–Turkki-assosiaatiosopimuksen ja sen lisäpöytäkirjan määräyksiä,

– toteaa, että Euroopan unioni ja Turkki ovat toisistaan taloudellisesti riippuvaisia ja että 
EU:n ja Turkin välisen kaupan arvo oli vuonna 2011 yhteensä 120 miljardia euroa,

– ottaa huomioon, että EU on Turkin suurin kauppakumppani ja Turkki on EU:n 
kuudenneksi suurin kauppakumppani; ottaa huomioon, että EU:n jäsenvaltioiden osuus 
Turkkiin tehdyistä ulkomaisista suorista investoinneista on 75 prosenttia,

– ottaa huomioon komission arvion, jonka mukaan talouspolitiikan alalla Turkin 
valmistautumisen yleinen taso on korkea ja talouspolitiikan muotoilua ja koordinointia 
koskevat valmiudet ovat riittävät,

– ottaa huomioon Turkin valmiudet toimia keskeisessä asemassa monipuolistettaessa 
energialähteitä ja naapurimaista EU:hun toimitettavan öljyn ja kaasun siirtoreittejä,

– ottaa huomioon, että EU käy strategista vuoropuhelua ja toteuttaa strategista yhteistyötä 
Turkin kanssa vakauden, demokratian ja turvallisuuden alalla kiinnittäen erityistä 
huomiota laajempaan Lähi-idän alueeseen; ottaa huomioon, että Turkki on voimakkaasti 
ja toistuvasti tuominnut Syyrian hallinnon siviileihin kohdistaman väkivallan ja että 
Turkki tarjoaa erittäin tärkeää humanitaarista apua väkivaltaa rajan taakse paenneille 
syyrialaisille,
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– katsoo, että Turkin ja Armenian on normalisoitava suhteensa ratifioimalla pöytäkirjat 
ilman ennakkoehtoja ja avaamalla maiden välisen rajan,

– toteaa, että Turkin kansalliskokouksen Kreikalle vuonna 1995 antama "casus belli" -uhka 
olisi kumottava; katsoo, että Turkin ja Kreikan välillä olisi käytävä uusia neuvotteluja 
maiden välisten suhteiden parantamiseksi,

Rakentava vuoropuhelu ja yhteisymmärrys

1. onnittelee komissiota ja Turkkia myönteisen asialistan täytäntöönpanosta, mikä on osoitus 
siitä, miten Turkki ja EU voivat molemminpuolisen sitoutuneisuuden ja selkeiden 
tavoitteiden avulla edistää vuoropuheluaan, päästä yhteisymmärrykseen ja saada aikaan 
myönteisiä muutoksia; katsoo, että neuvotteluprosessissa tarvitaan uutta 
molemminpuolista sitoutumista rakentavien suhteiden ylläpitämiseen; korostaa, että on 
tärkeää luoda edellytykset rakentavalle vuoropuhelulle ja perusta yhteisymmärrykselle;

2. painottaa Turkin poliittisesti ja maantieteellisesti strategista roolia EU:n ulko- ja 
naapuruuspolitiikan kannalta; katsoo, että Turkilla on tärkeä alueellinen rooli, ja kehottaa 
EU:ta ja Turkkia edelleen vahvistamaan käynnissä olevaa poliittista vuoropuheluaan 
ulkopolitiikan valinnoista ja tavoitteista; pitää valitettavana, että Turkki on jälleen jättänyt 
YUTP-julistukset lähes huomiotta vuonna 2012; kehottaa Turkkia ottamaan 
ulkopolitiikkansa laadinnassa huomioon vuoropuhelun ja yhteistyön EU:n kanssa;

3. panee tyytyväisenä merkille neuvoston päätöksen, jossa komissiota kehotetaan ryhtymään 
toimiin viisumipakon poistamiseksi asteittain ja pitkällä aikavälillä samalla kun 
allekirjoitetaan takaisinottosopimus; kehottaa Turkkia allekirjoittamaan ja panemaan 
täytäntöön takaisinottosopimuksen viipymättä ja varmistamaan, että nykyisiä 
kahdenvälisiä sopimuksia sovelletaan kaikilta osin, kunnes edellä mainittu sopimus tulee 
voimaan; muistuttaa, että Turkki on yksi tärkeimmistä EU:hun suuntautuvan laittoman 
maahanmuuton kauttakulkumaista, ja korostaa, että Turkin on tehostettava maahanmuuton 
hallintaa, ihmiskaupan torjuntaa ja rajavalvontaa koskevaa yhteistyötä EU:n kanssa; 
korostaa jälleen, että on tärkeää helpottaa turkkilaisten liikemiesten, tutkijoiden, 
opiskelijoiden ja kansalaisyhteiskunnan edustajien pääsyä Euroopan unioniin; tukee 
komission ja jäsenvaltioiden pyrkimyksiä, jotka koskevat viisumisäännöstön 
täytäntöönpanoa, viisumivaatimusten yhdenmukaistamista ja yksinkertaistamista sekä 
viisumikeskusten perustamista Turkkiin; muistuttaa jäsenvaltioita niiden 
assosiaatiosopimukseen sisältyvistä velvoitteista Euroopan unionin tuomioistuimen 
19. helmikuuta 2009 antaman Soysal-tuomion mukaisesti;

Kööpenhaminan kriteerien täyttäminen

4. onnittelee perustuslaillista sovittelukomiteaa sen sitoutumisesta uuteen perustuslakiin ja 
ilmaisee tyytyväisyytensä, että laadintaprosessin aikana kuultiin kansalaisyhteiskunnan 
edustajia ja otettiin siten huomioon Turkin yhteiskunnan monimuotoisuus; kehottaa 
komiteaa jatkamaan työtään ja käsittelemään kollegiaalisessa hengessä ja EU:n arvojen 
mukaisesti tärkeitä kysymyksiä, joita ovat esimerkiksi (i) vallanjako ja riittävä 
keskinäinen valvontajärjestelmä, (ii) valtion, yhteiskunnan ja uskonnon väliset suhteet, 
(iii) kaikkien kansalaisten perusoikeudet takaava osallistava hallintojärjestelmä ja (iv) 
osallistavan kansalaisuuden käsite;
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5. korostaa, että vuoden 2010 perustuslailliset muutokset on pantava tehokkaammin 
täytäntöön ja erityisesti on hyväksyttävä henkilötietojen suojaa ja sotilastuomioistuimia 
koskevat lait;

6. toistaa, että Turkin kansalliskokouksella on perustavanlaatuinen asema Turkin 
demokraattisen järjestelmän keskiössä, ja korostaa, että on tärkeää, että kaikki poliittiset 
puolueet tukevat sitoutuneesti uudistusprosessia ja erityisesti tärkeää oikeudellista 
kehystä, jolla suojellaan ja parannetaan kaikkien yhteisöjen perusoikeuksia; ilmaisee 
tyytyväisyytensä ihmisoikeuksien tutkintakomitean työhön ja pyytää EU:hun lähentymistä 
käsittelevää komiteaa edistämään uuden lainsäädännön mukauttamista unionin 
säännöstöön tai eurooppalaisiin normeihin lainsäädäntäprosessin aikana;

7. panee tyytyväisenä merkille kolmannen tuomioistuinjärjestelmän uudistamista koskevan 
paketin askeleena kohti oikeuslaitoksen ja perusoikeuksien kattavaa uudistusprosessia; 
korostaa kuitenkin, että on erittäin tärkeää jatkaa uudistusprosessia neljännellä 
tuomioistuinjärjestelmän uudistamista koskevalla paketilla, jossa käsitellään a) rikoslain ja 
terrorismin vastaisen lain liian laajoja rikosten määritelmiä siten, että erotetaan pikaisesti 
toisistaan terrorismin tukeminen ja väkivaltaan lietsominen sekä ei-väkivaltaisten 
ajatusten ilmaiseminen, jotta turvataan ilmaisunvapaus, b) liian pitkän tutkintavankeuden 
kysymystä ja c) puolustusasianajajien täyttä oikeutta tutustua syyteasiakirjoihin;

8. kannustaa Turkkia hyväksymään yhteistyössä Euroopan neuvoston kanssa 
oikeusministeriön valmisteleman ihmisoikeuksien toimintasuunnitelman, joka perustuu 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntöön, jotta voidaan käsitellä Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen tuomioissa esiin otettuja kysymyksiä, joissa Turkin on todettu 
rikkoneen Euroopan ihmisoikeussopimuksen määräyksiä; tukee oikeusministeriön sekä 
tuomarien ja syyttäjien korkean neuvoston työtä niiden tarjotessa tuomareille ja syyttäjille 
ihmisoikeuskoulutusta; panee tyytyväisenä merkille, että tuomarien ja syyttäjien korkea 
neuvosto on laatinut tuomareille ja syyttäjille uudet arviointiperusteet Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen määräysten ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomioiden 
noudattamisen suhteen;

9. muistuttaa, että sananvapaus ja tiedotusvälineiden moniarvoisuus ovat Euroopan unionin 
keskeisiä arvoja ja että aidosti demokraattinen yhteiskunta edellyttää todellista 
ilmaisunvapautta, mukaan lukien oikeus eriävään mielipiteeseen; korostaa, että on tärkeää 
kumota lainsäädäntö, jossa tiedotusvälineille voidaan langettaa kohtuuttomia sakkoja, 
jotka joissakin tapauksissa johtavat niiden lakkauttamiseen tai itsesensuuriin, ja että 
internet-lainsäädäntöä on kiireellisesti uudistettava;

10. kannattaa komission uutta linjaa avata tuomioistuinjärjestelmää ja perusoikeuksia sekä 
oikeus- ja sisäasioita koskevat neuvotteluluvut neuvotteluprosessin varhaisessa vaiheessa 
ja sulkea ne viimeisinä; korostaa, että virallisten edellytysten avulla voitaisiin laatia selkeä 
etenemissuunnitelma ja annettaisiin uutta pontta uudistusprosessille; kehottaa neuvostoa 
näin ollen ryhtymään uudelleen toimiin lukujen 23 ja 24 avaamiseksi;

11. ilmaisee tyytyväisyytensä oikeusasiamiestä koskevan lain ja ensimmäisen 
pääoikeusasiamiehen nimityksen johdosta, koska oikeusasiamiehen päätösten kautta 
varmistetaan kyseisen instituution uskottavuus; korostaa, että oikeusasiamiehen viran 
perustaminen on tärkeä askel pyrittäessä turvaamaan kansalaisten oikeudet ja 
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varmistamaan julkishallinnon vastuuvelvollisuus; kehottaa oikeusasiamiehen viraston 
johtoelimiä varmistamaan, että instituution riippumattomuus taataan sisäistä 
päätöksentekomenettelyä koskevalla sääntelyllä;

12. kannustaa Turkkia jatkamaan siviilivalvonnan soveltamista turvallisuusjoukkoihin; 
kehottaa Turkkia muuttamaan aluehallintolakia siten, että siviiliviranomaisille annetaan 
laajemmat valtuudet valvoa sotilasoperaatioita ja santarmilaitoksen lainvalvontatoimia; 
korostaa, että on tärkeää perustaa lainvalvontaa koskevista valituksista vastaava 
riippumaton viranomainen, jonka tehtävänä on käsitellä valituksia Turkin 
lainvalvontaviranomaisten ihmisoikeusrikkomuksista, epäasiallisesta kohtelusta ja 
mahdollisista väärinkäytöksistä; katsoo, että korkeimman sotilasneuvoston kokoonpanoa 
ja valtaoikeuksia koskevia säännöksiä on tarkistettava;

13. panee merkille, että ns. moukarisuunnitelmaa ("Sledgehammer") koskevassa 
oikeudenkäynnissä ensimmäisen asteen tuomioistuin langetti 324 epäillylle 13–20 vuoden 
tuomiot; painottaa, että tutkimukset väitetyistä sotilaskaappausyrityksistä, esimerkiksi 
Ergenekon- ja Sledgehammer-tapaukset, ovat osoitus siitä, että Turkin demokraattiset 
instituutiot ja oikeuslaitos ovat vahvoja, että ne toimivat asianmukaisesti, 
riippumattomasti, puolueettomasti ja avoimesti ja että ne ovat vakaasti ja ehdottomasti 
sitoutuneet perusoikeuksien kunnioittamiseen; on huolestunut väitteistä ristiriitaisten 
todisteiden käytöstä; pitää valitettavana, että nämä tapaukset ovat jääneet niiden laajaa 
soveltamisalaa ja puutteellisia menettelyjä koskevien epäilysten varjoon;

14. panee tyytyväisenä merkille lain, jolla on perustettu Turkin kansallinen 
ihmisoikeusinstituutio (TNHRI); kehottaa panemaan lain täytäntöön viipymättä, jotta 
voidaan edistää ja seurata kansainvälisen ihmisoikeusnormiston tehokasta noudattamista; 
painottaa, että on tärkeää hyödyntää kaikkia ihmisoikeuksien alalla käytettävissä olevia 
EU:n välineitä, jotta voidaan tukea aktiivisesti TNHRI:n perustamista ja tehokasta 
toimintaa sekä kansalaisyhteiskunnan järjestöjen vaikutusvallan lisäämistä;

15. ilmaisee tyytyväisyytensä perheiden suojelua ja naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaa 
koskevien lakien johdosta; on tyytyväinen naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaa 
koskevaan kansalliseen toimintasuunnitelmaan (2012–2015) ja korostaa, että se on 
pantava täytäntöön koko maassa; kehottaa perhe- ja sosiaaliasioiden ministeriötä 
jatkamaan ponnistelujaan vaarassa olevien naisten ja alaikäisten turvakotien määrän 
lisäämiseksi ja niiden laadun parantamiseksi; korostaa, että on tärkeää tarjota väkivallan 
uhreiksi joutuneille naisille konkreettisia vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia itsensä 
elättämiseen; kehottaa Turkkia tehostamaan edelleen ennaltaehkäiseviä toimiaan kaikilla 
tasoilla ns. kunniamurhien, perheväkivallan sekä pakkoavioliitto- ja lapsimorsianilmiön 
torjumiseksi; kehottaa ministeriötä edistämään jatkossakin naisten osallistumista 
työelämään politiikassa ja johtavissa hallintotehtävissä sekä yksityisellä sektorilla, koska 
se on edelleen vähäistä, ja ottamaan tarvittaessa käyttöön sukupuolikiintiöt;

16. korostaa, että on kiireellisesti laadittava kattavaa syrjinnän kieltävää lainsäädäntöä ja 
perustettava syrjinnän torjumista ja tasa-arvon edistämistä koskeva toimikunta, jotta 
voidaan suojella kansalaisia etniseen alkuperään, uskontoon, seksuaaliseen 
suuntautumiseen tai seksuaali-identiteettiin perustuvalta syrjinnältä; kehottaa Turkkia 
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laatimaan toimintasuunnitelman homo- ja biseksuaalien sekä transihmisten yhtäläisten 
oikeuksien ja hyväksynnän edistämiseksi;

17. panee tyytyväisenä merkille, että Turkki on pannut täytäntöön lainsäädäntöä, jolla 
muutetaan vuoden 2008 säätiölakia, ja laajentanut muiden kuin muslimiyhteisöjen 
omistusoikeuksien palauttamista koskevan lain soveltamisalaa; kehottaa toimivaltaisia 
viranomaisia avustamaan syyrialaisyhteisöä omistukseen ja maan rekisteröintiin liittyvien 
ongelmien ratkaisemisessa; kehottaa ratkaisemaan ongelman, joka koskee valtion 
takavarikoimia roomalaiskatolisen kirkon lukuisia kiinteistöjä; muistuttaa, että on 
viipymättä jatkettava ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapautta koskevia elintärkeitä ja 
huomattavia uudistuksia erityisesti siten, että annetaan oikeushenkilöys uskonnollisille 
yhteisöille, poistetaan kaikki pappien koulutusta, nimittämistä ja virassa seuraamista 
koskevat rajoitukset, tunnustetaan aleviittien jumalanpalveluspaikat ja noudatetaan 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen asiaa koskevia tuomioita sekä Venetsian komission 
suosituksia; kehottaa Turkkia varmistamaan, ettei Pyhän Gabrielin luostarin maita riistetä 
ja että luostari suojellaan kokonaisuudessaan;

18. panee merkille, että Turkki vastustaa edelleen tarmokkaasti PKK:n terrori-iskuja; kehottaa 
Turkkia ponnistelemaan edelleen kurdikysymyksen ratkaisemiseksi; pyytää kaikkia 
poliittisia voimia luomaan riittävän poliittisen toimintakentän ja keskustelemaan 
rakentavasti kurdikysymyksestä sekä helpottamaan perusoikeusvaatimusten perinpohjaista 
käsittelyä osana perustuslakiprosessia; pyytää kaikkia poliittisia voimia asettamaan 
yhteiseksi tavoitteekseen vahvistetun vuoropuhelun ja jatkamaan kurditaustaisten 
kansalaisten poliittista, kulttuurista sekä taloudellista ja yhteiskunnallista osallisuutta, jotta 
taataan heidän oikeutensa ilmaisunvapauteen, liittymisvapauteen ja 
kokoontumisvapauteen ja edistetään kurditaustaisten kansalaisten rauhanomaista 
osallisuutta turkkilaiseen yhteiskuntaan; muistuttaa, että poliittinen ratkaisu voidaan 
saavuttaa ainoastaan kurdikysymystä koskevan aidosti demokraattisen vuoropuhelun 
avulla; on huolestunut useista kurdikysymystä käsitteleviin kirjailijoihin ja toimittajiin 
kohdistetuista syytteistä sekä useiden kurdipoliitikkojen, pormestareiden ja 
kunnanvaltuustojen jäsenten sekä ammattiyhdistysaktiivien, asianajajien, 
mielenosoittajien ja ihmisoikeuksien puolustajien pidätyksistä niin kutsutun KCK-
oikeudenkäynnin yhteydessä; pitää tärkeänä, että kurdikysymystä koskevaa keskustelua 
käydään demokraattisessa elimissä ja etenkin Turkin kansalliskokouksessa;

19. ilmaisee tyytyväisyytensä kannustinpakettiin, jolla pyritään lisäämään investointeja ja 
talouskasvua Turkin vähiten kehittyneillä alueilla, mukaan lukien maan kaakkoisosa, ja 
jatkamaan Kaakkois-Anatolia-hanketta;

20. toteaa jälleen, että Turkin alueiden välistä sekä maaseutu- ja kaupunkialueiden välistä 
koheesiota on lisättävä, jotta voidaan luoda mahdollisuuksia koko väestölle ja edistää 
taloudellista ja yhteiskunnallista osallisuutta; korostaa koulutuksen erityisasemaa sekä 
tarvetta puuttua itsepintaisiin ja huomattaviin alueellisiin eroihin, jotka koskevat 
koulutuksen laatua ja koulutukseen osallistumisen astetta; kehottaa ryhtymään toimiin, 
joilla tuetaan tukevat aluepolitiikkaa koskevan 22 luvun avaamista;

21. pitää huolestuttavana, että suhteettoman suuri osa etenkin maaseutualueiden lapsista elää 
köyhyydessä; korostaa, että on laadittava kattava strategia lasten köyhyyden ja 
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lapsityövoiman käyttämisen torjumiseksi ja edistettävä koulutukseen pääsyä; ilmaisee 
tyytyväisyytensä lasten oikeuksien oikeusasiamiehen viran perustamisesta ja Turkin 
ensimmäisestä lasten oikeuksien strategiasta; pitää huolestuttavana, että 
nuorisotuomioistuimien määrä on vähentynyt, ja kehottaa Turkkia tarjoamaan 
vaihtoehtoja alaikäisten säilöönotolle; muistuttaa, että on tärkeää luoda riippumattomia 
seuranta- ja suojelujärjestelmiä oikeuksien turvaamiseksi ja hyväksikäytön torjumiseksi;

Hyvien naapuruussuhteiden luominen

22. pitää erittäin valitettavana Turkin päätöstä olla osallistumatta neuvoston 
puheenjohtajavaltion Kyproksen järjestämiin kokouksiin ja yhteydenpitoon; katsoo, että 
näin Turkki on menettänyt tärkeän tilaisuuden lähentymiseen ja Kyproksen-suhteidensa 
normalisointiin; muistuttaa, että EU perustuu kaikkien jäsenvaltioiden vilpittömän 
yhteistyön ja keskinäisen solidaarisuuden periaatteisiin sekä institutionaalisen rakenteen 
kunnioittamiseen;

23. toistaa tukevansa voimakkaasti Kyproksen jälleenyhdistymistä, joka perustuu molemmille 
yhteisöille oikeudenmukaiseen ja kestävään ratkaisuun; korostaa, että Kyproksen kahden 
yhteisön olisi kiireellisesti päästävä sopuun siitä, miten varsinaisissa neuvotteluissa olisi 
edettävä, jotta neuvotteluprosessi pääsisi uudelleen kunnolla käyntiin YK:n pääsihteerin 
alaisuudessa; kehottaa Turkkia aloittamaan joukkojensa vetämisen Kyproksesta ja 
siirtämään Famagustan YK:n alaisuuteen YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 
550 (1984) mukaisesti; kehottaa Kyproksen tasavaltaa avaamaan Famagustan sataman 
EU:n tullivalvonnan alaisuudessa, jotta voidaan edistää myönteisen ilmapiirin luomista ja 
ratkaista meneillään olevat jälleenyhdistymistä koskevat neuvottelut sekä sallia 
kyproksenturkkilaisen yhteisön suora kaupankäynti laillisella ja kaikille hyväksyttävällä 
tavalla;

24. kehottaa Turkkia tukemaan voimakkaammin Kyproksen kadonneiden henkilöiden 
komitean työtä;

25. korostaa, että on tärkeää noudattaa johdonmukaista ja kattavaa lähestymistapaa itäisen 
Välimeren alueella, ja kehottaa Turkkia sallimaan poliittisen vuoropuhelun EU:n ja Naton 
välillä jättämällä käyttämättä veto-oikeutensa EU:n ja Naton Kypros-yhteistyötä 
koskevassa asiassa; kehottaa samoin Kyprosta jättämään käyttämättä veto-oikeutensa, kun 
on kyse Turkin osallistumisesta Euroopan puolustusviraston toimintaan;

EU:n ja Turkin yhteistyön edistäminen

26. pitää hyvin valitettavana, että Turkki on kieltäytynyt noudattamasta velvoitettaan soveltaa 
kaikilta osin ja syrjimättömällä tavalla EY–Turkki-assosiaatiosopimuksen lisäpöytäkirjan 
määräyksiä; muistuttaa, että tämä kieltäytyminen haittaa edelleen huomattavasti 
neuvotteluprosessia;

27. tuomitsee jälleen voimakkaasti EU:n terroristijärjestöjen luetteloon sisältyvän PKK:n 
jatkuvan terrorismiväkivallan ja ilmaisee tässä asiassa täyden solidaarisuutensa Turkille ja 
väkivallan lukuisien uhrien perheille; kehottaa jäsenvaltioita tehostamaan yhteistyötään 
Turkin kanssa terrorismin ja sitä rahoittavan järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa 
sekä koordinoimaan tätä työtä EU:n terrorismintorjunnan koordinaattorin ja Europolin 
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kanssa; kehottaa Turkkia antamaan tietosuojalain ja terrorismin rahoituksen torjuntaa 
koskevaa lainsäädäntöä, jotta se voi tehdä yhteistyösopimuksen Europolin kanssa ja 
kehittää edelleen oikeudellista yhteistyötään Eurojustin ja EU:n jäsenvaltioiden kanssa; 
katsoo, että poliisiyhteyshenkilön nimittäminen Europoliin tukisi kahdenvälisen 
yhteistyön kehittämistä;

28. kannattaa Turkin tavoin Syyrian demokraattisten voimien tukemista ja humanitaarisen 
avun toimittamista syyrialaispakolaisille; pyytää komissiota, jäsenvaltioita ja 
kansainvälistä yhteisöä tukemaan Turkkia, jotta se pystyy hoitamaan Syyrian kriisin yhä 
kasvavaa humanitaarista ulottuvuutta; korostaa, että EU:n ja Turkin on tärkeää päästä 
yhteisymmärrykseen siitä, miten käytettävissä oleva humanitaarinen apu jaetaan 
kotiseutunsa jättämään joutuneille syyrialaisille, jotka ovat Turkin alueella tai odottavat 
pääsyä Turkkiin sen vastaisella rajalla;

29. panee tyytyväisenä merkille EU:n ja Turkin välisen tehostetun yhteistyön tärkeissä 
energiakysymyksissä ja kehottaa Turkkia sitoutumaan tähän yhteistyöhön; katsoo, että 
Turkin strategisen aseman vuoksi olisi aluksi otettava huomioon, että on tärkeää avata 
energiaa koskeva 15 luku, jotta voidaan edistää EU:n ja Turkin strategista 
energiavuoropuhelua;

30. kehottaa komissiota jatkossakin tukemaan kansalaisjärjestöjä ja kansalaisten välistä 
toimintaa myöntämällä riittävästi varoja kansalaisyhteiskuntien väliseen vuoropuheluun, 
demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevaan eurooppalaiseen rahoitusvälineeseen ja 
elinikäisen oppimisen ohjelmiin, mukaan lukien kulttuuriin ja tiedotusvälineisiin liittyvät 
toimet;

31. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, 
korkealle edustajalle / varapuheenjohtajalle, Euroopan neuvoston pääsihteerille, Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen presidentille, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille 
sekä Turkin tasavallan hallitukselle ja parlamentille.


