
RE\921351LT.doc PE501.929v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Plenarinio posėdžio dokumentas

3.1.2013 B7-0000/2012

PASIŪLYMAS DĖL 
REZOLIUCIJOS
pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį

dėl 2012 m. Turkijos pažangos ataskaitos
(2012/2870(RSP))

Ria Oomen-Ruijten
Užsienio reikalų komiteto vardu



PE501.929v01-00 2/9 RE\921351LT.doc

LT

B7-0000/2012

Europos Parlamento rezoliucija dėl 2012 m. Turkijos pažangos ataskaitos
(2012/2870(RSP))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos parengtą 2012 m. Turkijos pažangos ataskaitą 
(SWD(2012)0336),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai „2012–2013 m. 
plėtros strategija ir pagrindiniai uždaviniai“ (COM(2012)0600),

– atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas, ypač į 2011 m. kovo 9 d. rezoliuciją dėl 
2010 m. Turkijos pažangos ataskaitos1, į 2012 m. kovo 29 d. rezoliuciją dėl 2011 m. 
Turkijos pažangos ataskaitos2 ir į 2012 m. gegužės 22 d. rezoliuciją dėl moterų 
perspektyvų Turkijoje 2020 m.3,

– atsižvelgdamas į 2005 m. spalio 3 d. derybų su Turkija programą,

– atsižvelgdamas į 2008 m. vasario 18 d. Tarybos sprendimą 2008/157/EB dėl principų, 
prioritetų ir sąlygų, įvardytų Stojimo partnerystės su Turkijos Respublika programoje4

(stojimo partnerystė), ir į ankstesnius 2001 m., 2003 m. ir 2006 m. Tarybos sprendimus 
dėl stojimo partnerystės,

– atsižvelgdamas į 2010 m. gruodžio 14 d., 2011 m. gruodžio 5 d. ir 2012 m. gruodžio 11 d. 
Tarybos išvadas,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

– atsižvelgdamas į tai, kad Tarybai pritarus derybų programai 2005 m. spalio 3 d. pradėtos 
stojimo derybos su Turkija ir šių derybų pradžia yra ilgalaikio proceso, kurio rezultatų 
neįmanoma numatyti ir kuris grindžiamas griežtu sąlygiškumu ir įsipareigojimu vykdyti 
reformas, atskaitos taškas,

– atsižvelgdamas į tai, kad Turkija įsipareigojo vykdyti reformas, puoselėti gerus 
kaimyninius santykius ir laipsniškai derintis su ES, ir šias pastangas reikėtų vertinti kaip 
galimybę pačiai Turkijai tapti modernia valstybe ir sutvirtinti bei toliau tobulinti savo 
demokratines institucijas, teisinės valstybės pagrindus bei žmogaus teisių ir pagrindinių 
laisvių laikymąsi,

– atsižvelgdamas į tai, kad ES ir toliau turėtų būti reformų pavyzdys Turkijai,

– atsižvelgdamas į tai, kad remiantis 2006 m. gruodžio mėn. vykusio Europos Vadovų 

                                               
1 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0090.
2 Priimti tekstai, P7_TA(2012)0116.
3 Priimti tekstai, P7_TA(2012)0212.
4 OL L 51, 2008 2 26, p. 4.
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Tarybos susitikimo išvadomis, visapusiškas Kopenhagos kriterijų atitikimas ir ES 
gebėjimas priimti naujas nares lieka narystės ES, kuri yra bendromis vertybėmis, 
nuoširdžiu bendradarbiavimu ir visų jos valstybių narių savitarpio solidarumu pagrįsta 
bendrija, pagrindu,

– atsižvelgdamas į tai, kad 2012 m. gegužės mėn. pradėta įgyvendinti konstruktyvią 
darbotvarkę siekiant paremti ir papildyti stojimo derybas intensyviau bendradarbiaujant 
įvairiose abiem pusėms svarbiose srityse,

– atsižvelgdamas į tai, kad Taryba savo 2012 m. gruodžio 11 d. išvadose pritarė naujam 
Komisijos požiūriui svarbiausiu plėtros politikos veiksniu pripažinti teisinę valstybę ir 
patvirtino, kad 23 derybų skyrius dėl teismų sistemos ir pagrindinių teisių ir 24 derybų 
skyrius dėl teisingumo, laisvės ir saugumo yra svarbiausia derybų proceso dalis, taigi dėl 
šių klausimų turėtų būti pradedama derėtis kuo anksčiau siekiant nustatyti aiškius 
kriterijus ir užtikrinti kuo daugiau laiko reikiamiems teisės aktams parengti, institucijoms 
įsteigti ir geriems įgyvendinimo rezultatams pasiekti,

– atsižvelgdamas į tai, kad savo 2012 m. plėtros strategijoje Komisija padarė išvadą, jog dėl 
savo ekonomikos, strateginės padėties ir svarbos regione Turkija Europos Sąjungai yra 
labai svarbi šalis ir kad stojimo procesas išlieka tinkamiausiu pagrindu siekiant Turkijoje 
skatinti su ES susijusias reformas; atsižvelgdamas į tai, kad Komisija pareiškė 
susirūpinimą dėl to, jog Turkijos politinių kriterijų įgyvendinimo pažanga nepakankama,

– atsižvelgdamas į tai, kad Turkija jau septyneri metai iš eilės vis neįgyvendina EB ir 
Turkijos asociacijos susitarime ir jo papildomame protokole nustatytų sąlygų,

– atsižvelgdamas į tai, kad Europos Sąjunga ir Turkija tarpusavyje ekonomiškai susijusios, 
2011 m. ES ir Turkijos prekybos apimtis iš viso sudarė 120 mlrd. EUR,

– atsižvelgdamas į tai, kad ES yra didžiausia Turkijos prekybos partnerė, o Turkija yra 
šeštoji pagal dydį ES prekybos partnerė; atsižvelgdamas į tai, kad ES valstybių narių 
investicijos Turkijoje sudarė 75 proc. visų tiesioginių užsienio investicijų,

– atsižvelgdamas į Komisijos vertinimą, kuriame tvirtinama, kad ekonominės politikos 
srityje bendras Turkijos pasirengimo lygis pagerėjo ir ji turi tinkamus pajėgumus rengti ir 
koordinuoti ekonominę politiką,

– atsižvelgdamas į Turkijos turimas galimybes imtis esminio vaidmens įvairinant energijos 
šaltinius ir naftos bei dujų kelius iš kaimyninių šalių į ES,

– atsižvelgdamas į tai, kad ES dialogas su Turkija ir bendradarbiavimas su ja stabilumo, 
demokratijos ir saugumo srityse, ypatingą dėmesį kreipiant į platesnį Artimųjų Rytų 
regioną, turi strateginę reikšmę; atsižvelgdamas į tai, kad Turkija griežtai ir ne vieną kartą 
pasmerkė Sirijos režimo vykdomą smurtą prieš civilius gyventojus ir teikia būtiniausią 
humanitarinę pagalbą sieną kertantiems nuo smurto bėgantiems Sirijos gyventojams, 

– atsižvelgdamas į tai, kad Turkija ir Armėnija turi imtis veiksmų, kad normalizuotų savo 
santykius be išankstinių sąlygų ratifikuodamos protokolus ir atidarydamos sieną,
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– atsižvelgdamas į Turkijos Didžiosios Nacionalinės Asamblėjos 1995 m. grasinimus karo 
veiksmais Graikijai, kurie turėtų būti atšaukti; atsižvelgdamas į naujo Turkijos ir Graikijos 
derybų raundo svarbą siekiant pagerinti jų santykius,

Konstruktyvus dialogas ir tarpusavio supratimas

1. palankiai vertina tai, kad Komisija ir Turkija įgyvendina konstruktyvią darbotvarkę, ir iš 
to galima matyti, kaip, tarpusavyje bendradarbiaudamos ir nusistačiusios aiškius tikslus, 
Turkija ir ES galėtų plėtoti savo dialogą, siekti savitarpio supratimo ir įgyvendinti 
teigiamus pokyčius; mano, kad reikia atnaujinti tarpusavio bendradarbiavimą derybų 
procese norint, kad santykiai išliktų konstruktyvūs; pabrėžia, kad svarbu užtikrinti sąlygas 
konstruktyviam dialogui ir sukurti pagrindą tarpusavio supratimui;

2. atkreipia dėmesį į tai, kad įgyvendinant ES užsienio ir kaimynystės politiką Turkija atlieka 
politiniu ir geografiniu požiūriu strateginį vaidmenį; pripažįsta, kad Turkijos atlieka 
svarbų vaidmenį regione, ir ragina ES ir Turkiją toliau gerinti šiuo metu vykdomą politinį 
dialogą dėl užsienio politikos srities sprendimų ir tikslų; apgailestauja, kad 2012 m. 
Turkija buvo vis dar nepakankamai suderinusi nuostatas su BUSP deklaracijomis; ragina 
Turkiją plėtoti savo užsienio politiką vedant dialogą su ES ir koordinuojant su ja savo 
veiklą; 

3. teigiamai vertina Tarybos sprendimą paraginti Komisiją imtis veiksmų siekiant palaipsniui 
įgyvendinti ilgalaikį tikslą – liberalizuoti vizų režimą, o kartu pasirašyti readmisijos 
susitarimą; ragina Turkiją nebedelsiant pasirašyti ir įgyvendinti readmisijos susitarimą ir 
užtikrinti, kad iki to laiko, kai įsigalios šis susitarimas, būtų visapusiškai įgyvendinti 
esami dvišaliai susitarimai; primena, kad Turkija yra viena iš pagrindinių nelegaliai 
migracijai naudojamų tranzito į ES šalių, ir pabrėžia, kad reikia aktyvinti 
bendradarbiavimą su ES migracijos valdymo, kovos su prekyba žmonėmis ir sienų 
kontrolės srityse; dar kartą pabrėžia, kad svarbu sudaryti palankesnes sąlygas Turkijos 
verslininkams, akademinės bendruomenės nariams, studentams ir pilietinės visuomenės 
atstovams išvykti į ES; remia Komisijos ir valstybių narių pastangas įgyvendinti vizų 
kodeksą, suderinti ir supaprastinti vizų išdavimo reikalavimus ir sukurti vizų išdavimo 
pagal supaprastintą tvarką centrus Turkijoje; primena valstybėms narėms jų 
įsipareigojimus, numatytus pagal asociacijos susitarimą ir derančius su Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismo byloje Soysal 2009 m. vasario 19 d. priimtu sprendimu;

Kopenhagos kriterijų atitikimas

4. palankiai vertina konstitucinio taikinimo komiteto pasišventimą rengiant naująją 
Konstituciją ir įsitraukimą į integracinį konsultavimosi su pilietine visuomene, 
atspindinčia Turkijos visuomenės įvairovę, procesą; ragina šį komitetą tęsti savo darbą ir 
kolegialiai bei atsižvelgiant į ES vertybes spręsti svarbiausius klausimus, pvz., i) galių 
atskyrimo ir tinkamos stabdžių ir atsvarų sistemos, ii) valstybės, visuomenės ir religijos 
santykių, iii) įtraukios valdymo sistemos užtikrinant visų piliečių pagrindines teises ir iv) 
įtraukiosios pilietybės sąvokos;

5. pabrėžia, kad reikia daryti pažangą įgyvendinant 2010 m. Konstitucijos pakeitimus, visų 
pirma priimti teisės aktus dėl asmens duomenų apsaugos ir karinio teisingumo;
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6. dar kartą tvirtina, kad Turkijos didžioji nacionalinė asamblėja (TDNA) yra Turkijos 
demokratinės sistemos šerdis ir pabrėžia, kad svarbu, jog visos politinės partijos teiktų 
paramą reformų procesui ir į jį įsitrauktų, visų pirma remtų vertingos teisinės sistemos, 
pagal kurią saugomos ir skatinamos pagrindinės visų bendruomenių teisės, kūrimą; 
teigiamai vertina Žmogaus teisių klausimų tyrimo komiteto darbą ir prašo, kad ES 
derinimo komitetui būtų patikėtas svarbesnis vaidmuo siekiant, jog nauji rengiami teisės 
aktai būtų derinami su acquis ar su Europos Sąjungos standartais;

7. palankiai vertina trečią teismų reformos dokumentų rinkinį, nes tai žingsnis vykdant 
visapusiškos reformos procesą teismų sistemos ir pagrindinių teisių srityje; vis dėlto 
pabrėžia, kaip svarbu tęsti reformos procesą patvirtinant ketvirtąjį teismų reformos 
dokumentų rinkinį, kuriame būtų sprendžiami a) klausimai, susiję su pernelyg plačiais 
baudžiamųjų nusikaltimų apibrėžimais, nustatytais Baudžiamosios teisės akte ar 
Antiteroristiniame teisės akte, ir skubiai nustatyti aiškų terorizmo skatinimo, smurto 
kurstymo ir nesmurtinių minčių reiškimo skirtumą, siekiant užtikrinti saviraiškos laisvę, 
b) pernelyg ilgų ikiteisminio sulaikymo laikotarpių klausimai ir c) būtinybės suteikti teisę 
advokatams visapusiškai susipažinti su baudžiamąja byla;

8. ragina Turkiją patvirtinti Teisingumo ministerijos, bendradarbiaujant su Europos Taryba ir 
remiantis Europos žmogaus teisių teismo (EŽTT) praktika, parengtą Žmogaus teisių 
veiksmų planą siekiant spręsti EŽTT sprendimuose pateiktus klausimus, kadangi 
minėtuose sprendimuose EŽTT nustatė, jog Turkija pažeidė Europos žmogaus teisių 
konvencijos (EŽTK) nuostatas; remia Teisingumo ministerijos ir Aukščiausiosios teisėjų 
ir prokurorų tarybos (ATPT) rengiamus teisėjų ir prokurorų mokymus žmogaus teisių 
klausimais; teigiamai vertina tai, kad ATPT, atsižvelgdama į EŽTK nuostatas ir į EŽTT 
sprendimus, nustatė naujus teisėjų ir prokurorų vertinimo kriterijus;

9. primena, kad saviraiškos laisvė ir žiniasklaidos pliuralizmas yra vienos iš pagrindinių 
Europos vertybių ir kad tikrai demokratiškai visuomenei reikia tikros saviraiškos laisvės, 
įskaitant laisvę išreikšti kitą nuomonę; pabrėžia, kad svarbu panaikinti teisės aktus, 
kuriuose žiniasklaidai nustatytos neproporcingai didelės baudos, ir dėl to kai kuriais 
atvejais jos uždaromos ar taiko savicenzūrą, taip pat, kad reikia skubiai pakeisti interneto 
įstatymą; 

10. visapusiškai remia naują Komisijos metodą, pagal kurį teismų sistemos ir pagrindinių 
teisių ir teisingumo ir vidaus reikalų derybų skyriai atidaromi derybų proceso pradžioje ir 
uždaromi vieni iš paskutiniųjų; pabrėžia, kad oficialių kriterijų nustatymas užtikrintų 
aiškias gaires ir suteiktų impulsą reformų procesui; taigi ragina Tarybą atnaujinti 
pastangas atidaryti 23 ir 24 derybų skyrius;

11. teigiamai vertina Ombudsmeno įstatymą ir pirmojo Vyriausiojo ombudsmeno, turinčio 
užtikrinti šios institucijos sprendimų patikimumą, paskyrimą; pabrėžia, kad ombudsmeno 
pareigybės įsteigimas yra svarbus žingsnis siekiant apsaugoti piliečių teises ir užtikrinti 
viešojo administravimo institucijų atskaitomybę; ragina ombudsmeno tarybą nustatant 
vidaus sprendimų priėmimo proceso taisykles užtikrinti šios institucijos 
nepriklausomumą;

12. ragina Turkiją tęsti civilių vykdomos saugumo pajėgų priežiūros procesą; ragina pakeisti 
Provincijų administravimo įstatymą norint suteikti civilinėms institucijoms didesnes 
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galimybes prižiūrėti karines operacijas ir Žandarmerijos įstatymo vykdymo užtikrinimo 
veiklą; pabrėžia, kad svarbu įsteigti nepriklausomą skundų dėl teisėsaugos institucijų 
veiklos nagrinėjimo agentūrą, kuri tirtų skundus dėl Turkijos teisėsaugos institucijų 
vykdomų žmogaus teisių pažeidimų, netinkamo elgesio ir galimo neteisėto elgesio; mano, 
kad reikia reformuoti teisines nuostatas dėl Aukščiausiosios karo tarybos sudėties ir 
įgaliojimų;

13. atkreipia dėmesį į tai, kad byloje „Sledgehammer“ pirmosios instancijos teismas 324 
įtariamuosius nuteisė 13–20 metų įkalinimo; pabrėžia, kad tariamų ketinimų įvykdyti 
perversmą, pvz., bylų „Ergenekon“ ir „Sledgehammer“, tyrimas turi parodyti Turkijos 
demokratinių institucijų ir teismų sistemos tvirtumą ir tinkamą, nepriklausomą, nešališką 
ir skaidrią jų veiklą, taip pat jų tvirtą besąlygišką įsipareigojimą gerbti pagrindines teises; 
yra susirūpinęs dėl įtarimų, kad buvo naudojami prieštaringi įrodymai; apgailestauja dėl 
to, kad didelį susirūpinimą kelią plati šių bylų apimtis ir jų procedūriniai trūkumai;

14. teigiamai vertina teisės aktą, kuriuo įsteigiama Turkijos nacionalinė žmogaus teisių 
institucija (TNŽTI); ragina nedelsiant įgyvendinti šį aktą siekiant skatinti veiksmingai 
įgyvendinti tarptautinius žmogaus teisių standartus ir stebėti šį įgyvendinimą; pabrėžia, 
kad svarbu naudoti visas ES turimas žmogaus teisių propagavimo srities priemones, kad 
būtų aktyviai remiamas TNŽTI steigimas ir geras jos veikimas, taip pat suteikiamos 
didesnės galios pilietinės visuomenės organizacijoms;

15. palankiai vertina šeimų apsaugos ir smurto prieš moteris prevencijos įstatymas; itin gerai 
vertina Nacionalinį kovos su smurtu prieš moteris veiksmų planą (2012–2015) ir pabrėžia, 
kad reikia užtikrinti veiksmingą jo vykdymą visoje šalyje; ragina Šeimos ir socialinės 
politikos ministeriją toliau dėti pastangas siekiant padidinti pastogių pavojuje esančioms 
moterims ir nepilnamečiams skaičių ir pagerinti jų kokybę; pabrėžia, kad svarbu 
moterims, kurios nukentėjo nuo smurto, numatyti konkrečias alternatyvas ir savarankiško 
pragyvenimo galimybes; ragina Turkiją toliau visais lygiais dėti vis daugiau prevencinių 
pastangų kovojant su vadinamaisiais žudymais dėl garbės, smurtu šeimoje ir prievartinių 
vedybų bei mažamečių nuotakų reiškiniais; ragina ministeriją toliau aktyviai skatinti 
moteris dalyvauti darbo rinkoje (šis dalyvavimas vis dar nedidelis), politikoje ir užimti 
aukštesnius postus administracijoje ir privačiame sektoriuje, prireikus peržiūrint 
numatytas kvotas;

16. pabrėžia, kad skubiai reikia parengti išsamius kovos su diskriminavimu teisės aktus ir 
įsteigti kovos su diskriminavimu ir lygybės tarybą siekiant apsaugoti asmenis nuo 
diskriminacijos dėl etninės priklausomybės, religijos, lytinės orientacijos ar lytinės 
tapatybės; ragina Turkiją patvirtinti veiksmų planą siekiant užtikrinti visišką teisių lygybę 
ir visapusišką LGBT asmenų pripažinimą;

17. džiaugiasi tuo, kad toliau įgyvendinami teisės aktai, kuriais iš dalies keičiamas 2008 m. 
fondų įstatymas ir išplečiama ne musulmonų bendruomenių nuosavybės teisių atkūrimo 
aprėptis; ragina atitinkamas institucijas padėti sirų bendruomenei įveikti sunkumus, 
susijusius su nuosavybės ir žemės registracija; ragina rasti daugybės Romos katalikų 
bažnyčiai priklausiusių turto objektų, kurie vis dar konfiskuoti valstybės, klausimo 
sprendimą; primena, kad reikia skubiai tęsti gyvybiškai svarbią ir esminę reformą minties, 
sąžinės ir religijos laisvės srityje, visų pirma sudarant galimybės religinėms 
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bendruomenėms gauti juridinio asmens statusą, panaikinant visus dvasininkų mokymo, 
skyrimo ir paveldėjimo apribojimus, pripažįstant Alevių bendruomenės religinių apeigų 
vietas ir laikantis atitinkamų Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimų ir Venecijos 
komisijos rekomendacijų; ragina Turkiją užtikrinti, kad iš Šv. Gabrieliaus vienuolyno 
nebūtų atimtos jo žemės ir kad visas vienuolynas būtų apsaugotas;

18. atkreipia dėmesį į tai, kad Turkija toliau rodo atsparumą KDP vykdomiems teroristinių 
išpuoliams; ragina Turkiją atnaujinti pastangas siekiant rasti politinį kurdų problemos 
sprendimą; ragina visas politines jėgas užtikrinti tinkamą politinę atmosferą, 
konstruktyviai diskutuoti dėl kurdų klausimo ir prisidėti užtikrinant tikrą atvirumą 
skundams dėl pagrindinių teisių konstituciniame procese; prašo visų politinių jėgų, kad 
dirbtų kartu siekdamos paskatinti politinį dialogą ir tolesnės kurdų kilmės piliečių 
politinės, kultūrinės, socialinės ir ekonominės integracijos ir jų aktyvesnio dalyvavimo 
šalies gyvenime procesą, kad būtų užtikrinta jų teisė į saviraiškos, asociacijų ir 
susirinkimų laisvę ir skatinama taiki kurdų kilmės piliečių integracija į Turkijos 
visuomenę; primena, kad politinis sprendimas gal būti pasiektas tik po tikrai demokratiškų 
diskusijų kurdų klausimu, ir išreiškia susirūpinimą dėl to, kad buvo iškelta daug bylų 
rašytojams ir žurnalistams, rašantiems kurdų klausimu, ir suimta keletas kurdų politikų, 
merų ir savivaldybių tarybų narių, profesinio sąjungų narių, teisininkų, protestuotojų bei 
žmogaus teisių gynėjų nagrinėjant Kurdistano bendruomenių sąjungos bylą; pabrėžia, jog 
svarbu, kad demokratinėse institucijose, ypač TDNA, būtų skatinama diskusija kurdų 
klausimu;

19. teigiamai vertina paskatų teisės aktų paketą, kuris priimtas siekiant didinti investicijas 
mažiausiai išsivysčiusiuose Turkijos regionuose, įskaitant Pietryčių regioną, skatinti šių 
regionų ekonominį vystymąsi ir tęsti Pietryčių Anatolijos projektą;

20. primena, kad reikia didinti Turkijos regionų ir kaimo ir miesto vietovių sanglaudą, kad 
būtų atvertos daug didesnės galimybės gyventojams ir skatinama ekonominė ir socialinė 
įtrauktis; atkreipia dėmesį į ypatingą švietimo vaidmenį ir į būtinybę spręsti nuolatinių 
didelių regioninių skirtumų, susijusių su švietimo kokybe ir besimokančiųjų skaičiumi, 
problemą; ragina imtis parengiamųjų veiksmų siekiant atidaryti 22 derybų skyrių dėl 
regioninės politikos;

21. yra susirūpinęs dėl neproporcingai didelio vaikų, ypač gyvenančių kaimo vietovėse, 
skurdo lygio; pabrėžia, kad reikia visa apimančios strategijos norint kovoti su vaikų 
skurdu ir vaikų darbu ir užtikrinti galimybes mokytis; palankiai vertina tai, kad įsteigta 
vaikų teisių ombudsmeno pareigybė ir patvirtinta pirmoji Turkijos vaikų teisių strategija; 
yra susirūpinęs dėl to, kad sumažėjo veikiančių nepilnamečių bylų teismų skaičius ir 
ragina Turkiją numatyti nepilnamečių sulaikymo alternatyvas; primena, kad norint saugoti 
teises ir išvengti jų pažeidimų, svarbu vykdyti nepriklausomą stebėseną ir sukurti 
apsaugos sistemas;

Gerų kaimyninių santykių kūrimas

22. labai apgailestauja dėl Turkijos sprendimo nedalyvauti susitikimuose ir nepalaikyti ryšių 
su ES Tarybai pirmininkaujančiu Kipru ir mano, kad Turkija prarado svarbią galimybę 
pradėti bendradarbiavimo su Kipru ir santykių normalizavimo procesą; primena, kad ES 
grindžiama visų jos valstybių narių nuoširdaus bendradarbiavimo ir savitarpio solidarumo 
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principais ir institucinės struktūros laikymusi;

23. dar kartą pareiškia aktyviai remiantis Kipro suvienijimą, vykdomą remiantis teisingu ir 
tvariu abiejų bendruomenių susitarimu; pabrėžia, kad reikia skubiai sudaryti dviejų 
bendruomenių susitarimą dėl to, kaip turėtų būti vykdomos derybos dėl esminio 
susitarimo, kad, remiant ES Generaliniam Sekretoriui, galėtų greitai įsibėgėti derybų 
procesas; ragina Turkiją pradėti karinių pajėgų išvedimą iš Kipro ir pagal JTST rezoliuciją 
Nr. 550 (1984) perduoti Famagustą Jungtinėms Tautoms; kartu ragina Kipro Respubliką, 
prižiūrint ES muitinės atstovams, atidaryti Famagustos uostą, kad būtų skatinama pozityvi 
atmosfera, reikalinga sėkmingai baigti vykstančias derybas dėl suvienijimo ir sudaryti 
galimybes Kipre gyvenantiems turkams tiesiogiai prekiauti laikantis visiems priimtinų 
teisinių principų;

24. ragina Turkiją aktyviau remti Kipre dingusių be žinios asmenų paieškos komitetą;

25. pabrėžia, kad svarbu rytinėse Viduržemio jūros šalyse laikytis nuoseklaus ir visa 
apimančio požiūrio saugumo klausimais, ir ragina Turkiją atšaukti veto dėl ES ir NATO 
bendradarbiavimo dalyvaujant Kiprui ir sudaryti galimybes vesti ES ir NATO politinį 
dialogą; taip pat ragina Kipro Respubliką atšaukti savo veto dėl Turkijos dalyvavimo 
Europos gynybos agentūros darbe;

ES ir Turkijos bendradarbiavimo pažangos skatinimas

26. apgailestauja, kad Turkija atsisakė vykdyti savo prisiimtą įsipareigojimą visapusiškai ir 
nediskriminuojant įgyvendinti EB ir Turkijos asociacijos susitarimo papildomą protokolą 
visų valstybių narių atžvilgiu; primena, kad toks atsisakymas labai kenkia tolesniam 
derybų procesui;

27. primena, kad yra labai griežtai pasmerkęs teroristinį smurtą, kurį toliau vykdo į ES 
sudarytą teroristinių organizacijų sąrašą įtraukta Kurdistano darbininkų partija (PKK), ir 
pareiškia visapusišką solidarumą su Turkija ir daugelio nukentėjusiųjų šeimomis; ragina 
valstybes nares, glaudžiai koordinuojant savo veiksmus su ES kovos su terorizmu 
koordinatoriumi ir Europolu, aktyviau bendradarbiauti su Turkija kovoje su terorizmu ir 
organizuotu nusikalstamumu, kaip terorizmo finansavimo šaltiniu; ragina Turkiją priimti 
duomenų apsaugos įstatymą ir teisės aktus dėl terorizmo finansavimo, kad būtų galima 
sudaryti bendradarbiavimo susitarimą su Europolu ir toliau plėtoti teisminį 
bendradarbiavimą su Eurojustu ir ES valstybėmis narėmis; mano, kad dvišalį 
bendradarbiavimą padėtų pagerinti ryšių palaikymo su Europolu pareigūno paskyrimas;

28. pritaria Turkijos įsipareigojimui remti Sirijos demokratines jėgas ir teikti humanitarinę 
pagalbą iš Sirijos pabėgusiems gyventojams; prašo Komisijos, valstybių narių ir 
tarptautinės bendruomenės remti Turkijos pastangas susidoroti su didėjančia humanitarine 
problema, kurią sukelia krizė Sirijoje; pabrėžia, kad svarbu, jog ES ir Turkija bendrai 
susitartų, kaip perkeltiems Sirijos gyventojams, šiuo metu esantiems Turkijos teritorijoje 
ar laukiantiems prie jos sienos, teikti turimą humanitarinę pagalbą;

29. palankiai vertina sprendimą plėsti ES ir Turkijos bendradarbiavimą kai kuriais svarbiais 
energijos klausimais ir ragina Turkiją įsitraukti į šį bendradarbiavimą; mano, kad, 
atsižvelgiant į strateginį Turkijos vaidmenį, reikėtų pradėti svarstyti, ar nevertėtų atidaryti 
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15 derybų skyriaus dėl energetikos siekiant toliau skatinti strateginį ES ir Turkijos dialogą 
energijos klausimais;

30. ragina Komisiją toliau remti pilietinės visuomenės organizacijas ir konkrečių asmenų 
veiklą, įskaitant veiklą, susijusią su kultūra ir žiniasklaida, teikiant tinkamą finansavimą 
pagal Pilietinės visuomenės dialogą, Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo 
priemonę ir Mokymosi visą gyvenimą programas;

31. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko 
pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei, Europos Tarybos generaliniam 
sekretoriui, Europos Žmogaus Teisių Teismo pirmininkui, valstybių narių vyriausybėms ir 
parlamentams ir Turkijos Respublikos vyriausybei bei parlamentui.


