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

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Sesijas dokuments

3.1.2013 B7-0000/2012

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu

par Turcijas 2012. gada progresa ziņojumu
(2012/2870(RSP))

Ria Oomen-Ruijten
Ārlietu komitejas vārdā



RE\921351LV.doc PE501.929v01-002/8RE\921351LV.doc

LV

B7-0000/2012

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Turcijas 2012. gada progresa ziņojumu
(2012/2870(RSP))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas sagatavoto Turcijas 2012. gada progresa ziņojumu 
(SWD(2012)0336),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei „Paplašināšanas 
stratēģija un galvenie uzdevumi 2012.-2013. gadā” (COM(2012)0660),

– ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas, jo īpaši 2011. gada 9. marta rezolūciju par Turcijas 
2010. gada progresa ziņojumu1, 2012. gada 12. marta rezolūciju par Turcijas 2011. gada 
progresa ziņojumu2 un 2012. gada 22. maija rezolūciju par 2020. gada perspektīvu 
sievietēm Turcijā3,

– ņemot vērā 2005. gada 3. oktobra sarunu programmu Turcijai,

– ņemot vērā Padomes 2008. gada 18. februāra Lēmumu 2008/157/EK par principiem, 
prioritātēm un nosacījumiem, kas ietverti Eiropas partnerībā ar Turcijas Republiku4

(„pievienošanās partnerība”), kā arī iepriekšējos Padomes lēmumus par pievienošanās 
partnerību (2001., 2003. un 2006. gads),

– ņemot vērā Padomes 2010. gada 14. decembra, 2011. gada 5. decembra un 2012. gada 
11. decembra secinājumus,

– ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

– tā kā pievienošanās sarunas ar Turciju tika uzsāktas 2005. gada 3. oktobrī pēc tam, kad 
Padome bija apstiprinājusi sarunu programmu, un tā kā šo sarunu sākšana bija sākuma 
punkts ilgam procesam, kura iznākumu nav iespējams iepriekš paredzēt un kurš pamatojās 
uz stingriem nosacījumiem un apņemšanos īstenot reformas;

– tā kā Turcija ir apņēmusies īstenot reformas, uzturēt labas kaimiņattiecības un pakāpeniski 
tuvināties ES, un tā kā šie centieni galvenokārt jāskata kā izdevība Turcijai kļūt 
mūsdienīgākai un konsolidēt un turpinātu pilnveidot savas demokrātiskās iestādes, 
tiesiskumu un cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu;

– ņemot vērā to, ka ES joprojām būtu jākalpo par kritēriju reformām Turcijā;

– tā kā saskaņā ar Eiropadomes 2006. gada decembra sanāksmes slēdzieniem pilnīga 
atbilstība Kopenhāgenas kritērijiem un ES integrācijas kapacitātei joprojām ir pamats 

                                               
1 Pieņemtie teksti P7_TA(2011)0090.
2 Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0116.
3 Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0212.
4 OV L 51, 26.2.2088., 4. lpp.
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uzņemšanai ES, kas ir kopiena, kuras pamatā ir kopējas vērtības, patiesa sadarbība un 
savstarpēja solidaritāte starp tās dalībvalstīm;

– tā kā 2012. gada maijā tika uzsākta pozitīvā programma, lai atbalstītu un papildinātu 
sarunas, izmantojot uzlabotu sadarbību vairākās jomās, kurās ir kopīgas intereses;

– tā kā Padome savos 2012. gada 1. decembra secinājumos apstiprināja Komisijas jauno 
pieeju paplašināšanās politikas centrā likt tiesiskumu un apstiprināja, ka centrālā loma 
sarunu procesā piemīt 23. sadaļai par tiesu varu un pamattiesībām un 24. sadaļai par 
tiesiskuma, brīvības un drošības jautājumiem, kas būtu agri jārisina sarunās, lai varētu 
nodrošināt skaidrus kritērijus un maksimālo laikposmu, lai izveidotu nepieciešamos 
tiesību aktus, iestādes un stabilu īstenošanas izsekojamību;

– tā kā Komisija savā 2012. gada paplašināšanās stratēģijā secināja, ka Turcijai sakarā ar tās 
ekonomiku, stratēģisko izvietojumu un nozīmīgo reģionālo lomu ir izšķirošās valsts 
nozīme attiecībā pret Eiropas Savienību un ka pievienošanās process joprojām ir 
vispiemērotākā struktūra ar ES saistītu reformu veicināšanai Turcijā; tā kā Komisija pauda 
bažas par to, ka Turcijā nav pietiekami progresējusi politisko kritēriju izpilde;

– tā kā jau septīto gadu pēc kārtas Turcija joprojām nav īstenojusi normas, kas izriet no EK 
un Turcijas Asociācijas nolīguma un tā papildprotokola;

– tā kā Eiropas Savienība un Turcija ir savstarpēji atkarīgas ekonomiskā ziņā, tirdzniecībai 
starp ES un Turciju 2011. gadā sasniedzot 120 miljardus EUR;

– tā kā ES ir Turcijas lielākais tirdzniecības partneris un Turcija ir sestais lielākais ES 
tirdzniecības partneris; tā kā ārvalstu tiešie ieguldījumi Turcijā no ES dalībvalstīm 
sasniedza 75 %;

– ņemot vērā Komisijas vērtējumu, ka ekonomikas politikas jomā Turcijas gatavība ir 
augusi un pastāv adekvāta ekonomikas politikas formulēšanas un koordinēšanas 
kapacitāte;

– ņemot vērā Turcijas potenciālu ieņemt centrālo lomu energoresursu un naftas un gāzes 
tranzīta ceļu uz ES no kaimiņvalstīm dažādošanā;

– tā kā ES dialogam un sadarbībai ar Turciju stabilitātes, demokrātijas un drošības 
jautājumos, jo īpaši ņemot vērā plašāko Tuvo Austrumu reģionu, ir stratēģisks raksturs; tā 
kā Turcija ir stingri un atkārtoti paudusi nosodījumu Sīrijas režīma vardarbībai, kas vērsta
pret civiliedzīvotājiem, un sniedz dzīvībai svarīgu humāno palīdzību sīriešiem, kas pāri 
robežai bēg no vardarbības;

– tā kā Turcijai un Armēnijai ir jāturpina normalizēt attiecības, bez priekšnosacījumiem 
ratificējot protokolus un atverot robežu;

– ņemot vērā 1995. gadā TGNA pasludinātos casus belli draudi Grieķijai, kuri ir jāatsauc; 
ņemot vērā, cik nozīmīga ir jauna Turcijas un Grieķijas sarunu kārta, lai uzlabotu to 
attiecības,
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Konstruktīvs dialogs un kopēja izpratne

1. pauž atzinību Komisijai un Turcijai par pozitīvās programmas īstenošanu, kas apliecina, 
kā savstarpējas iesaistīšanās un skaidru mērķu kontekstā Turcija un ES var virzīt tālāk 
dialogu, sasniegt kopīgu izpratni un panākt pozitīvas pārmaiņas; uzskata, ka ir 
nepieciešama jauna savstarpēja iesaistīšanās sarunu procesa kontekstā, lai uzturētu 
konstruktīvas attiecības; uzsver, ka ir būtiski radīt nosacījumus konstruktīvam dialogam 
un pamatus kopējai izpratnei;

2. uzsver Turcijas stratēģisko nozīmi — politiskā un ģeogrāfiskā aspektā — ES ārpolitikā un 
tās kaimiņattiecību politikā; atzīst, ka Turcijai ir nozīmīga reģionālā dalībnieka loma, un 
aicina ES un Turciju turpināt nostiprināt to pašreizējo politisko dialogu par ārpolitikas 
izvēli un mērķiem; pauž nožēlu, ka 2012. gadā joprojām Turcijas pieskaņošanās KĀDP 
deklarācijām bija zemā līmenī; mudina Turciju attīstīt ārpolitiku dialoga sistēmā un 
koordinācijā ar ES;

3. atzinīgi vērtē Padomes lēmumu aicināt Komisiju veikt pasākumus virzienā uz vīzu režīma 
atvieglošanu kā pakāpenisku un ilgtermiņa perspektīvu līdztekus ar atpakaļuzņemšanas 
nolīguma parakstīšanu; mudina Turciju nekavējoties parakstīt un īstenot nolīgumu par 
atpakaļuzņemšanu un nodrošināt, lai līdz brīdim, kad šis nolīgums stājas spēkā, būtu 
pilnībā īstenoti spēkā esošie divpusējie nolīgumi; atgādina, ka Turcija ir viena no 
svarīgākajām tranzītvalstīm nelegālajai ieceļošanai ES, un uzsver nepieciešamību 
pastiprināt sadarbību ar ES jautājumā par migrācijas pārvaldību, par cīņu pret 
cilvēktirdzniecību un par robežkontroli; atkārtoti uzsver, cik svarīgi ir atvieglot iekļūšanu 
ES cilvēkiem no darījumu aprindām, akadēmiskajām aprindām, studentiem un pilsoniskās 
sabiedrības pārstāvjiem no Turcijas; atbalsta Komisijas un dalībvalstu centienus īstenot 
vīzu kodeksu, saskaņot un vienkāršot vīzu prasības un radīt Turcijā vīzu palīdzības 
centrus; atgādina dalībvalstīm to saistības asociācijas nolīgumā saskaņā ar Eiropas 
Kopienu Tiesas 2009. gada 19. februāra spriedumu Soysal lietā;

Kopenhāgenas kritēriju izpilde

4. uzteic Konstitucionālo samierināšanas komiteju par tās apņemšanos attiecībā uz jaunu 
konstitūciju un par integrējošo procesu attiecībā uz apspriešanos ar pilsonisko sabiedrību, 
kas parādīja Turcijas sabiedrības daudzveidību; mudina komiteju turpināt darbu un 
koleģiāli un atbilstoši ES vērtībām risināt izšķirošos jautājumus, piemēram, i) par varas 
dalījumu un adekvātu pārbaudes un bilances sistēmu, ii) par attiecībām starp valsti, 
sabiedrību un reliģiju, iii) par integrējošu pārvaldības sistēmu, kas nodrošina visu pilsoņu 
pamattiesības, un iv) par integrējošu pilsonības koncepciju;

5. uzsver, ka nepieciešams progress, īstenojot 2010. gada konstitūcijas labojumus, jo īpaši 
pieņemot tiesību aktus par personas datu aizsardzību un militārajām tiesām;

6. atkārtoti apstiprina, ka Turcijas Lielajai Nacionālajai Asamblejai (TGNA) ir fundamentāla 
loma kā Turcijas demokrātiskās sistēmas centram, un uzsver, ka reformu procesam ir 
būtiski, lai būtu atbalsts un apņemšanās no visu partiju puses, jo paši — nozīmīgai 
juridiskajai sistēmai, kas aizsargā un uzlabo visu kopienu pamattiesības; uzteic 
Cilvēktiesību izmeklēšanas komitejas darbu un aicina piešķirt lielāku centrālo nozīmi ES 
Saskaņošanas komitejai, lai veicinātu jauno tiesību aktu pielāgošanu acquis vai Eiropas 



RE\921351LV.doc PE501.929v01-005/8RE\921351LV.doc

LV

standartiem likumdošanas procesa laikā;

7. atzinīgi vērtē trešo tiesu varas reformu paketi kā soli virzienā uz visaptverošu reformu 
procesu tiesu varas un pamattiesību jomā; tomēr uzsver, ka ir izšķiroši svarīgi turpināt 
reformu procesu ar ceturtās tiesu varas reformu paketes palīdzību, kas pievēršas 
a) jautājumiem attiecībā uz  noziedzīgu nodarījumu pārāk plašu definīciju krimināllikumā 
vai pretterorisma likumā, pastāvot steidzamai nepieciešamībai ieviest skaidru nodalījumu 
starp terorisma veicināšanu un kūdīšanu uz vardarbību un nevardarbīgu ideju paušanu, lai 
nodrošinātu vārda brīvību, b) jautājumam par to, ka ir pārāk ilgi pirmstiesas apcietinājuma 
periodi, un c) nepieciešamībai atļaut aizstāvības advokātiem pilnu piekļuvi 
kriminālvajāšanas lietai;

8. mudina Turciju pieņemt Cilvēktiesību rīcības plānu, kādu to sagatavojusi Tieslietu 
ministrija, sadarbībā ar Eiropas Padomi, balstoties uz Eiropas Cilvēktiesību tiesas 
judikatūru, lai pievērstos jautājumiem, ko izvirzīti Eiropas Cilvēktiesību tiesas 
spriedumos, ar kuriem tika atzīts, ka Turcija pārkāpj noteikumus, kas paredzēti Eiropas 
Cilvēktiesību konvencijā (ECHR); atbalsta Tieslietu ministriju un Tiesnešu un prokuroru 
augsto padomi (Augstā padome), tām sniedzot apmācību tiesnešiem un prokuroriem 
cilvēktiesību jomā; atzinīgi vērtē to, ka Augstā padome nosaka jaunus novērtēšanas 
kritērijus attiecībā uz tiesnešiem un prokuroriem, respektējot ECHR noteikumus un 
Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumus;

9. atgādina, ka vārda brīvība un plašsaziņas līdzekļu plurālisms ir Eiropas pamatvērtības un 
ka patiesi demokrātiskai sabiedrībai nepieciešama patiesa vārda brīvība, tostarp tiesības uz 
opozīciju;  uzsver, ka ir svarīgi atcel tiesību aktus, kas nosaka nesamērīgi augstus 
naudassodus plašsaziņas līdzekļiem, dažkārt izraisot to slēgšanu vai pašcenzūru, un ka ir 
steidzami nepieciešams reformēt likumu interneta jomā;

10. pilnībā atbalsta Komisijas jauno pieeju pasteidzināti atvērt sadaļas par tiesu varu un 
pamattiesībām un par tieslietām un iekšlietām sarunu procesā un tās slēgt kā pašas 
pēdējās; uzsver, ka oficiāli kritēriji nodrošinātu skaidru plānu un dotu pamudinājumu 
reformu procesam; tādēļ aicina Padomi atkārtoti veltīt centienus tam, lai atvērtu 23. un 
24. sadaļu;

11. atzinīgi vērtē likumu par ombudu un pirmā galvenā ombuda iecelšanu, kuram savos 
lēmumos būs jānodrošina uzticamība šai iestādei; uzsver, ka ombuda izveide ir nozīmīgs 
solis, lai aizsargātu pilsoņu tiesības un nodrošinātu valsts pārvaldes pārskatatbildību;  
aicina ombuda padomi nodrošināt, ka noteikumi par iekšējo lēmumu pieņemšanas 
procedūru garantē iestādes neatkarību;

12. mudina Turciju turpināt civilās kontroles procesu pār drošības spēkiem; aicina grozīt 
likumu par provinču pārvaldēm, lai dotu civilajām iestādēm plašāku ieskatu militārajās 
operācijās un Jandarma likumaizsardzības darbībā;  uzsver, ka ir svarīgi izveidot 
neatkarīgu likumaizsardzības sūdzību iestādi, lai izmeklētu sūdzības par cilvēktiesību 
pārkāpumiem, sliktu apiešanos un iespējamu ļaunprātīgu izturēšanos no Turcijas 
likumaizsardzības orgānu puses; uzskata, ka nepieciešams reformēt juridiskos noteikumus 
par Augstākās militārās padomes sastāvu un pilnvarām;

13. atzīmē, ka prāvā „Balyoz” („Sledgehammer”) pirmās instances tiesa notiesāja 324 
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aizdomās turētos uz 13-20 gadiem; uzsver faktu, ka apsūdzības par plāniem rīkot 
apvērsumu pret valdību, piemēram, Ergenekon un Balyoz („Sledgehammer”) lietas, ir 
jāizmeklē, apliecinot Turcijas demokrātisko institūciju un tiesu iestāžu spēku un 
pienācīgu, neatkarīgu un pārredzamu darbību un to nelokāmu apņemšanos bez atrunām 
ievērot pamattiesības; pauž bažas par norādēm par iespējamu nekonsekventu liecību 
izmantošanu; pauž nožēlu, ka uz šīm lietām met ēnu šaubas par to plašo jomu un 
procesuālajiem trūkumiem;

14. atzinīgi vērtē likumu, ar ko izveido Turcijas Valsts cilvēktiesību institūtu (TNHRI); aicina 
to nekavējoties īstenot, lai veicinātu un uzraudzītu efektīvu starptautisko cilvēktiesību 
standartu īstenošanu; uzsver, ka ir būtiski izmantot visus ES instrumentus, kas pieejami 
cilvēktiesību veicināšanas jomā, lai aktīvi atbalstītu TNHRI izveidi un labu darbību un 
pilnvaru piešķiršanu pilsoniskās sabiedrības organizācijām;

15. atzinīgi vērtē likumu par ģimenes aizsardzību un pret sievietēm vērstas vardarbības 
novēršanu; uzteic valsts rīcības plānu vardarbības pret sievietēm apkarošanai (2012.-
2015. gadam) un uzsver nepieciešamību to efektīvi piemērot visā valstī; aicina Ģimenes 
lietu un sociālās politikas ministriju turpināt centienus, lai palielinātu sievietēm un 
apdraudētiem mazgadīgajiem paredzēto patvērumu skaitu un kvalitāti; uzsver, ka ir būtiski 
sniegt sievietēm, kuras kļuvušas par vardarbības upuriem, konkrētas alternatīvas un 
izredzes sevi uzturēt; mudina Turciju vēl tālāk palielināt profilakses centienus visos 
līmeņos cīņā pret "slepkavībām goda aizstāvībai", vardarbību ģimenē un piespiedu laulību 
un mazu meiteņu laulību fenomenu; aicina ministriju arī turpmāk aktīvi veicināt sieviešu 
piedalīšanos darba tirgū, kas vēl joprojām ir neliela, politikā un vadības līmenī pārvaldē 
un privātajā sektorā, vajadzības gadījumā paredzot kvotu rezervēšanu;

16. uzsver, ka ir steidzami nepieciešami visaptveroši pret diskrimināciju vērsti tiesību akti un 
nediskriminācijas un līdztiesības padomes izveidošana, lai aizsargātu personas pret 
diskrimināciju, kas balstās uz tautību, reliģiju, dzimumorientāciju vai dzimumidentitāti; 
aicina Turciju pieņemt rīcības plānu, lai veicinātu pilnīgu tiesību līdztiesību un pilnīgu 
LGBT personu atzīšanu;

17. atzinīgi vērtē to, ka turpinās tiesību aktu īstenošana, ar ko groza 2008. gada likumu par 
fondiem, un musulmaņiem nepiederošu kopienu īpašumtiesību atjaunošanas jomas 
paplašināšana; aicina attiecīgās iestādes palīdzēt sīriešu kopienai noskaidrot problēmas, ar 
ko saskaras īpašuma un zemes reģistrēšanā; aicina atrisināt jautājumu par daudzajiem 
latīņu katoļu baznīcas īpašumiem, ko joprojām ir konfiscējusi Valsts; atgādina, ka ir 
steidzami nepieciešams turpināt vitālu un būtisku reformu domas, sirdsapziņas un reliģijas 
brīvības jomā, jo īpaši ļaujot reliģiskajām kopienām iegūt juridiskas personas statusu, 
likvidējot visus ierobežojumus attiecībā uz garīdzniecības apmācīšanu, iecelšanu un 
pēctecību, atzīstot alevītu kulta vietas un izpildot attiecīgos Eiropas Cilvēktiesību tiesas 
spriedumus un Venēcijas komisijas ieteikumus; aicina Turciju nodrošināt, lai Svētā 
Gabriēla klosterim netiktu atņemta tam piederošā zeme un tas tiktu pilnībā aizsargāts;

18. atzīmē, ka Turcija turpināja demonstrēt pretestību PKK veiktajiem teroristu 
uzbrukumiem; aicina Turciju veltīt jaunus centienus tam, lai rastu politisku risinājumu 
kurdu jautājumam; aicina visus politiskos spēkus nodrošināt adekvātu politisko platformu 
un konstruktīvas debates par kurdu jautājumu un veicināt konstitucionālajā procesā 
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prasību pēc pamattiesībām patiesu atvēršanu; mudina visus politiskos spēkus darboties 
vienoti, lai panāktu spēcīgāku politisko dialogu un lielāku kurdu izcelsmes iedzīvotāju 
politisko, kultūras un sociālekonomisko integrāciju un līdzdalību, lai garantētu tiesības uz 
vārda, biedrošanās un pulcēšanās brīvību un veicinātu kurdu izcelsmes iedzīvotāju 
miermīlīgu iekļaušanos Turcijas sabiedrībā; atgādina, ka politisko risinājumu var panākt 
vienīgi patiesi demokrātiskās debatēs par kurdu jautājumu, un pauž bažas par daudzajām 
krimināllietām, kas ierosinātas pret rakstniekiem un žurnālistiem, kas rakstījuši par kurdu 
jautājumu, un vairāku kurdu politiķu, pašvaldību priekšsēdētāju, pašvaldības padomes 
locekļu, arodbiedrību aktīvistu, juristu, protestētāju un cilvēktiesību aizstāvju 
apcietināšanu saistībā ar KCK tiesas procesu; uzsver, ka ir būtiski veicināt diskusiju par 
kurdu jautājumu demokrātiskās iestādēs, jo īpaši TGNA;

19. atzinīgi vērtē stimulu paketi, kas cenšas palielināt ieguldījumu un ekonomisko attīstību 
Turcijas vismazāk attīstītajos reģionos, tostarp dienvidaustrumos, un Dienvidaustrumu 
Anatolijas projekta turpināšanu;

20. atkārto, ka jānostiprina Turcijas reģionu kohēzija un lauku un pilsētas teritoriju kohēzija, 
lai pavērtu iespējas plašam iedzīvotāju lokam un veicinātu ekonomisko un sociālo 
integrāciju; uzsver, ka izglītībai ir īpaša nozīme un ka jānovērš ilgstošās būtiskās 
atšķirības starp reģioniem attiecībā uz izglītības kvalitāti un reflektantu procentu; aicina 
veikt pasākumus, kas ir labvēlīgi 22. sadaļas atvēršanai par reģionālo politiku;

21. pauž bažas par nesamērīgi augsto bērnu nabadzības līmeni, jo īpaši lauku apvidos; uzsver 
nepieciešamību pēc visaptverošas stratēģijas cīņai ar bērnu nabadzību un darbu un 
izglītības pieejamības veicināšanai; atzinīgi vērtē bērnu tiesību obmuda amata izveidi un 
Turcijas pirmās stratēģijas pieņemšanu attiecībā uz bērnu tiesībām; pauž bažas par to, ka 
ir samazinājies mazgadīgo tiesu skaits, kuras darbojas, un mudina Turciju nodrošināt 
alternatīvas mazgadīgo personu apcietinājumam; atgādina, cik svarīga loma ir 
neatkarīgiem uzraudzības un aizsardzības mehānismiem, lai aizsargātu tiesības un 
novērstu pārkāpumus;

Labu kaimiņattiecību veidošana

22. pauž dziļu nožēlu par Turcijas lēmumu atturēties no sanāksmēm un kontaktiem ar ES 
Padomes Kipras prezidentūru un uzskata, ka Turcija neizmantoja svarīgu iespēju sākt 
iesaistīšanos un attiecību ar Kipru normalizācijas procesu; atgādina, ka ES balstās uz 
principu par patiesu sadarbību un savstarpēju solidarizēšanos visu tās dalībvalstu starpā 
attiecībā uz iestāžu sistēmu;

23. atkārtoti pauž stingru atbalstu Kipras apvienošanai, kas balstās uz taisnīgu un 
dzīvotspējīgu atrisinājumu abām kopienām;  uzsver, ka steidzami jāpanāk vienošanās abu 
pušu starpā par to, kā veikt konkrētās atrisinājuma sarunas, tā lai sarunu process ANO 
ģenerālsekretāra aizgādībā varētu visā drīzumā atgūt dinamiku; aicina Turciju sākt atsaukt 
savus bruņotos spēkus no Kipras un nodot Famagustu ANO saskaņā ar ANO Drošības 
padomes rezolūciju Nr. 550 (1984. gads);  vienlaikus aicina Kipras Republiku atvērt 
Famagustas ostu ES muitas pārraudzībā, lai veicinātu labvēlīgu gaisotni pašreizējo 
apvienošanās sarunu veiksmīgai atrisināšanai un ļautu Kipras turkiem tirgoties tiešā veidā 
legāli tā, kā tas ir pieņemami visiem;
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24. mudina Turciju pastiprināt atbalstu Komitejai Kiprā bezvēsts pazudušo personu 
jautājumos;

25. uzsver, ka ir būtiska nozīme konsekventai un saskanīgai drošības pieejai Vidusjūras 
reģiona austrumos, un aicina Turciju veicināt politisko dialogu starp ES un NATO, atceļot 
tās veto par ES un NATO sadarbību, ietverot Kipru, un līdz ar to arī aicina Kipras 
Republiku atcelt tās veto Turcijas dalībai Eiropas Aizsardzības aģentūrā;

ES un Turcijas sadarbības veicināšana

26. pauž nosodījumu par Turcijas atteikšanos pildīt savu pienākumu pilnībā un 
nediskriminējoši īstenot ES un Turcijas Asociācijas nolīguma papildprotokolu attiecībā 
pret visām dalībvalstīm; atgādina, ka šī atteikšanās joprojām dziļi ietekmē sarunu procesu;

27. atkārtoti stingri nosoda PKK, kas ietilpst ES apkopotajā teroristisko organizāciju sarakstā, 
turpināto teroristisko vardarbību un pauž pilnīgu solidaritāti ar Turciju un daudzo upuru 
ģimenēm; mudina dalībvalstis aktivizēt sadarbību ar Turciju terorisma un organizētās 
noziedzības kā terorisma finansēšanas avota apkarošanā, cieši saskaņojot darbību ar ES 
pretterorisma koordinatoru un Eiropas Policijas biroju un stingri ievērojot starptautiskās 
cilvēktiesības; aicina Turciju pieņemt datu aizsardzības likumu un tiesību aktus par 
terorisma finansēšanu, tā lai varētu noslēgt sadarbības nolīgumu ar Eiropas Policijas 
biroju un tālāk attīstīt tiesu iestāžu sadarbību ar Eurojust un ES dalībvalstīm; uzskata, ka 
policijas saikņu ar Eiropas Policijas biroju amatpersonas iecelšana palīdzētu uzlabot 
divpusējo sadarbību;

28. atbalsta Turcijas apņemšanos attiecībā pret demokrātiskajiem spēkiem Sīrijā un humānās 
palīdzības sniegšanu sīriešiem, kuri ir bēgļi no šīs valsts; lūdz Komisiju, dalībvalstis un 
starptautisko sabiedrību atbalstīt Turcijas centienus risināt Sīrijas krīzes augošo 
humanitāro dimensiju; uzsver, cik būtiska ir ES un Turcijas kopīga izpratne jautājumā par 
to, kā darīt pieejamu humāno palīdzību pārvietotajiem sīriešiem, kuri pašlaik atrodas 
Turcijas teritorijā vai gaida pie tās robežām;

29. atzinīgi vērtē lēmumu uzlabot sadarbību starp ES un Turciju vairākos svarīgos enerģētikas 
jautājumos un aicina Turciju uzņemties saistības attiecībā uz šo sadarbību; uzskata, ka, 
ņemot vērā Turcijas stratēģisko lomu, ir jāņem vērā, cik vērtīgi ir atvērt sarunas par 15. 
sadaļu par enerģētiku, lai turpinātu ES un Turcijas stratēģisko dialogu par enerģētiku;  

30. aicina Komisiju ar adekvātu pilsoniskās sabiedrības dialoga, EIDHR un mūžizglītības 
programmu finansējumu turpināt atbalstīt pilsoniskās sabiedrības organizācijas un tiešas 
personiskas darbības, tostarp darbības, kas saistītas ar kultūru un plašsaziņas līdzekļiem;

31. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, augstajai pārstāvei/ 
priekšsēdētāja vietniecei, Eiropas Padomes ģenerālsekretāram, Eiropas Cilvēktiesību 
tiesas priekšsēdētājam, dalībvalstu valdībām un parlamentiem un Turcijas Republikas 
valdībai un parlamentam.


