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Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar ir-Rapport ta' Progress 2012 dwar it-Turkija
(2012/2870(RSP))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra r-Rapport ta' Progress 2012 tal-Kummissjoni dwar it-Turkija 
(SWD(2012)0336),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill bit-titolu "L-Istrateġija tat-Tkabbir u l-Isfidi Ewlenin 2012-2013'' 
(COM(2012)0600),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu, b'mod partikolari tad-
9 ta' Marzu 2011 dwar ir-rapport ta' progress tat-Turkija għall-20111, tad-29 
ta' Marzu 2012 dwar ir-rapport ta' progress 2011 dwar it-Turkija2, u tat-22 ta' Mejju 2012 
dwar perspettiva 2020 għan-nisa fit-Turkija3,

– wara li kkunsidra l-Qafas ta' Negozjar għat-Turkija tat-3 ta' Ottubru 2005,

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/157/KE tat-18 ta’ Frar 2008 dwar il-
prinċipji, il-prijoritajiet u l-kondizzjonijiet li jinsabu fis-Sħubija għall-Adeżjoni mar-
Repubblika tat-Turkija4 (“ls-Sħubija għall-Adeżjoni”), kif ukoll id-deċiżjonijiet preċedenti 
tal-Kunsill dwar is-Sħubija għall-Adeżjoni tal-2001, l-2003 u l-2006,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-14 ta’ Diċembru 2010, tal-
5 ta’ Diċembru 2011 u tal-11 ta’ Diċembru 2012,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra l-fatt li n-negozjati għall-adeżjoni mat-Turkija nfetħu fit-
3 ta' Ottubru 2005 wara l-approvazzjoni mill-Kunsill tal-Qafas ta' Negozjar, u li l-ftuħ ta' 
tali negozjati huwa l-punt ta' tluq ta' proċess twil u miftuħ ibbażat fuq kundizzjonalità 
ġusta u rigoruża u impenn favur ir-riformi,

– wara li kkunsidra l-fatt li t-Turkija impenjat ruħha li twettaq riformi, li jkollha 
relazzjonijiet tajba mal-ġirien u li tiżgura allinjament progressiv mal-UE, u billi dawn l-
isforzi għandhom jitqiesu bħala opportunità għat-Turkija stess sabiex tkompli 
timmodernizza ruħha, tikkonsolida u ttejjeb aktar l-istituzzjonijiet demokratiċi tagħha, l-
istat tad-dritt u r-rispett tad-drittijiet tal-bniedem u tal-libertajiet fundamentali,

– wara li kkunsidra l-fatt li l-UE għandha tibqa' l-punt ta' riferiment għar-riformi fit-Turkija,

                                               
1 Testi adottati, P7_ TA(2011)0090.
2 Testi adottati, P7_ TA(2012)0116.
3 Testi adottati, P7_ TA(2012)0212.
4 ĠU L 51, 26.2.2008, p. 4.
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– wara li kkunsidra l-fatt li l-konformità sħiħa mal-kriterji ta' Kopenħagen u l-kapaċità ta' 
integrazzjoni tal-UE, bi qbil mal-konklużjonijiet tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew ta' 
Diċembru 2006, għadhom il-bażi għall-adeżjoni mal-UE, li hija komunità bbażata fuq 
valuri kondiviżi, kooperazzjoni sinċiera u solidarjetà reċiproka bejn l-Istati Membri kollha 
tagħha,

– wara li kkunsidra l-fatt li l-aġenda pożittiva ġiet imnedija f'Mejju 2012 biex tappoġġa u 
tikkomplementa n-negozjati permezz ta' kooperazzjoni msaħħa f'numru ta' oqsma ta' 
interess komuni,

– wara li kkunsidra l-fatt li, fil-konklużjonijiet tiegħu tal-11 ta' Diċembru 2012, il-Kunsill 
approva l-approċċ il-ġdid tal-Kummissjoni li tqiegħed l-istat tad-dritt fil-qalba tal-politika 
ta' tkabbir u kkonferma ċ-ċentralità fil-proċess ta' negozjar tal-Kapitolu 23 dwar il-
ġudikatura u d-drittijiet fundamentali u tal-Kapitolu 24 dwar il-ġustizzja, il-libertà u s-
sigurtà, li għandhom jiġu trattati fi stadju bikri fin-negozjati biex ikun possibbli li jkun 
hemm punti ta' riferiment ċari u żmien massimu biex jiġu stabbiliti l-leġiżlazzjoni 
meħtieġa, l-istituzzjonijiet u riżultati sodi fir-rigward tal-implimentazzjoni,

– wara li kkunsidra l-fatt li fl-Istrateġija tat-Tkabbir tal-2012 tagħha, il-Kummissjoni 
kkonkludiet li, minħabba l-ekonomija tagħha, il-post strateġiku li tinsab fih u r-rwol 
reġjonali importanti tagħha, it-Turkija hija pajjiż importanti ħafna għall-Unjoni Ewropea u 
li l-proċess ta' adeżjoni għadu l-aktar qafas adattat għall-promozzjoni ta' riformi relatati 
mal-UE fit-Turkija; wara li kkunsidra l-fatt li l-Kummissjoni esprimiet tħassib rigward in-
nuqqas ta' progress tat-Turkija fir-rigward tal-issodisfar tal-kriterji politiċi,

– wara li kkunsidra l-fatt li t-Turkija, għas-seba' sena konsekuttiva, għadha ma implimentatx 
id-dispożizzjonijiet tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni KE-Turkija u tal-Protokoll Addizzjonali 
tiegħu,

– wara li kkunsidra l-fatt li teżisti interdipendenza ekonomika bejn l-Unjoni Ewropea u t-
Turkija, u li l-kummerċ bejn l-UE u t-Turkija ammonta għal EUR 120 biljun fl-2011,

– wara li kkunsidra l-fatt li l-UE hija l-akbar sieħba kummerċjali tat-Turkija u t-Turkija hija 
s-sitt l-akbar sieħba kummerċjali tal-UE; wara li kkunsidra l-fatt li l-investiment dirett 
barrani mill-Istati Membri tal-UE fit-Turkija ammonta għal 75 %,

– wara li kkunsidra l-valutazzjoni tal-Kummissjoni li fil-qasam tal-politika ekonomika, il-
livell globali ta' tħejjija tat-Turkija huwa avvanzat u li l-kapaċità ta' formulazzjoni u 
koordinazzjoni tal-politika ekonomika huwa adegwat,

– wara li kkunsidra l-potenzjal tat-Turkija li jkollha rwol ta' pern fid-diversifikazzjoni tar-
riżorsi tal-enerġija u tar-rotot għat-tranżitu taż-żejt u tal-gass minn pajjiżi ġirien lejn l-UE,

– wara li kkunsidra l-fatt li d-djalogu u l-kooperazzjoni tal-UE mat-Turkija dwar l-istabilità, 
id-demokrazija u s-sigurtà, b'referenza partikolari għal-Lvant Nofsani b'mod aktar 
ġenerali, huma strateġiċi; wara li kkunsidra l-fatt li t-Turkija kkundannat b'mod qawwi u 
ripetutament il-vjolenza tar-reġim Sirjan kontra persuni ċivili u tipprovdi assistenza 
umanitarja vitali lis-Sirjani li qed jaħarbu mill-vjolenza billi jaqsmu l-fruntiera,
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– wara li kkunsidra l-ħtieġa li t-Turkija u l-Armenja javvanzaw lejn normalizzazzjoni tar-
relazzjonijiet tagħhom billi jirratifikaw mingħajr prekundizzjonijiet il-protokolli u billi 
jiftħu l-fruntiera,

– wara li kkunsidra t-theddida ta’ casus belli ddikjarata mill-Gran Assemblea Nazzjonali tat-
Turkija kontra l-Greċja fl-1995, li għandha tiġi rtirata; wara li kkunsidra l-importanza ta' 
sessjoni ġdida ta' taħditiet bejn it-Turkija u l-Greċja biex itejbu r-relazzjonijiet tagħhom,

Djalogu kostruttiv u fehim komuni

1. Ifaħħar lill-Kummissjoni u lit-Turkija għall-implimentazzjoni tal-aġenda pożittiva, li turi 
kif, f'kuntest ta' impenn reċiproku u objettivi ċari, it-Turkija u l-UE jistgħu imexxu 'l 
quddiem id-djalogu tagħhom, jaslu għal fehim komuni u jwettqu bidla pożittiva; jemmen 
li huwa meħtieġ impenn reċiproku mġedded fil-kuntest tal-proċess tan-negozjati biex 
tinżamm relazzjoni kostruttiva; jenfasizza l-importanza tal-ħolqien ta' kundizzjonijiet għal 
djalogu kostruttiv u s-sisien ta' fehim komuni;

2. Jenfasizza r-rwol strateġiku tat-Turkija, politikament u ġeografikament, għall-politika 
barranija tal-UE u l-politika tal-viċinat tagħha; jirrikonoxxi r-rwol tat-Turkija bħala 
parteċipant reġjonali importanti u jistieden lill-UE u lit-Turkija jsaħħu aktar id-djalogu 
politiku eżistenti tagħhom dwar l-għażliet u l-objettivi tal-politika barranija; jiddispjaċih li 
l-allinjament tat-Turkija mad-dikjarazzjonijiet tal-PESK baqa' baxx fl-2012; jinkoraġġixxi 
lit-Turkija tiżviluppa l-politika barranija tagħha fil-qafas tad-djalogu u l-koordinazzjoni 
mal-UE;

3. Jilqa' d-deċiżjoni tal-Kunsill li jistieden lill-Kummissjoni tieħu passi favur il-
liberalizzazzjoni tal-viżi bħala perspettiva gradwali u fit-tul, b'mod parallel mal-iffirmar 
tal-ftehim dwar ir-riammissjoni; iħeġġeġ lit-Turkija tiffirma u timplimenta l-ftehim dwar 
ir-riammissjoni mingħajr aktar dewmien u tiżgura li, sakemm dan il-ftehim jidħol fis-seħħ, 
jiġu implimentati għalkollox il-ftehimiet bilaterali eżistenti; ifakkar li t-Turkija hija 
wieħed mill-pajjiżi ta' tranżitu prinċipali għall-migrazzjoni illegali lejn l-UE u jenfasizza l-
ħtieġa li tiġi intensifikata l-kooperazzjoni mal-UE fil-qasam tal-ġestjoni tal-migrazzjoni, 
il-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin u l-kontrolli fil-fruntieri; jenfasizza għal darba oħra 
l-importanza li jkun iffaċilitat l-aċċess għall-UE għall-persuni fin-negozju, l-akkademiċi, 
l-istudenti u r-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili mit-Turkija; jappoġġa l-isforzi tal-
Kummissjoni u tal-Istati Membri biex jimplimentaw il-kodiċi tal-viża, jarmonizzaw u 
jissimplifikaw ir-rekwiżiti tal-viża u joħolqu ċentri ġodda sabiex ikun iffaċilitat il-ħruġ ta' 
viżi fit-Turkija; Ifakkar lill-Istati Membri dwar l-impenji tagħhom skont il-ftehim ta' 
assoċjazzjoni bi qbil mas-sentenza tal-Qorti Ewropeea tal-Ġustizzja tad-19 ta' Frar 2009 
fil-kawża Soysal;

L-issodisfar tal-kriterji ta’ Kopenħagen

4. Ifaħħar lill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni Kostituzzjonali għall-impenn tiegħu favur 
Kostituzzjoni ġdida u għall-proċess inklużiv ta' konsultazzjoni tas-soċjetà ċivili, li rrifletta 
d-diversità tas-soċjetà Torka; jinkoraġġixxi lill-Kumitat ikompli bil-ħidma tiegħu u jitratta 
b'mod kolleġjali, u bi qbil mal-valuri tal-UE, kwistjonijiet ewlenin bħal (i) is-separazzjoni 
tal-poteri u sistema adegwata ta' kontrolli u bilanċi, (ii) ir-relazzjonijiet bejn l-Istat, is-
soċjetà u r-reliġjon, (iii) sistema inklużiva ta' governanza li tiżgura d-drittijiet bażiċi taċ-
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ċittadini kollha u (iv) kunċett inklużiv ta' ċittadinanza;

5. Jenfasizza l-ħtieġa ta' progress fl-implimentazzjoni tal-emendi kostituzzjonali tal-2010, 
b'mod partikolari l-adozzjoni ta' liġijiet dwar il-protezzjoni tad-dejta personali u l-
ġustizzja militari;

6. Jerġa' jafferma r-rwol fundamentali tal-Gran Assemblea Nazzjonali tat-Turkija bħala ċ-
ċentru tas-sistema demokratika Torka, u jenfasizza l-importanza tal-appoġġ u l-impenn 
fost il-partiti politiċi kollha favur il-proċess ta' riforma, b'mod partikolari qafas ġuridiku 
siewi li jipproteġi u jsaħħaħ id-drittijiet fundamentali għall-komunitajiet kollha; ifaħħar il-
ħidma tal-Kumitat ta' Inkjesta dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u jitlob li l-Kumitat ta' 
Armonizzazzjoni tal-UE jkollu rwol aktar ċentrali biex jippromwovi l-allinjament ta' 
leġiżlazzjoni ġdida mal-acquis jew ma' standards Ewropej matul il-proċess leġiżlattiv;

7. Jilqa' t-tielet pakkett ta' riformi ġudizzjarji bħala pass lejn proċess globali ta' riformi fil-
qasam tal-ġudikatura u tad-drittijiet fundamentali; jenfasizza madankollu l-importanza 
kruċjali li jitkompla l-proċess ta' riforma bir-raba' pakkett ta' riformi ġudizzjarji li 
jindirizza (a) il-kwistjonijiet relatati mad-definizzjonijiet wesgħin iżżejjed tar-reati 
kriminali skont id-Dritt Kriminali jew il-Liġi ta' Kontra t-Terrroriżmu, bil-ħtieġa urġenti li 
tiddaħħal distinzjoni ċara bejn il-promozzjoni tat-terroriżmu u t-tixwix tal-vjolenza u l-
espressjoni ta' ideat mhux vjolenti, biex tiġi salvagwardjata l-libertà tal-espressjoni, (b) il-
kwistjoni tal-perjodi twal iżżejjed ta' arrest preventiv, u (c) il-ħtieġa li jkun permess aċċess 
sħiħ għall-fajl tal-prosekuzzjoni għall-benefiċċju tal-avukati tad-difiża;

8. Jinkoraġġixi lit-Turkija tadotta l-Pjan ta' Azzjoni fil-qasam tad-Drittijiet tal-Bniedem kif 
imħejji mill-Ministeru tal-Ġustizzja, f'kooperazzjoni mal-Kunsill tal-Ewropa, ibbażat fuq 
il-ġurisprudenza tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem (QEDB), biex jiġu 
indirizzati kwistjonijiet imqajma f'sentenzi tal-QEDB fejn it-Turkija nstabet li kisret 
dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem (KEDB);
jappoġġa lill-Ministeru tal-Ġustizzja u lill-Kunsill Għoli tal-Imħallfin u l-Prosekuturi 
(HcoJP) fl-għoti ta' taħriġ dwar id-drittijiet tal-bniedem lill-imħallfin u lill-prosekuturi; 
jilqa' d-definizzjoni mill-HcoJP ta' kriterji ta' valutazzjoni ġodda għall-imħallfin u l-
prosekuturi li jippremjaw ir-rispett għad-dispożizzjonijiet tal-KEDB u s-sentenzi tal-
QEDB;

9. Ifakkar li l-libertà tal-espressjoni u l-pluraliżmu tal-midja huma valuri prinċipali Ewropej 
u li soċjetà verament demokratika teħtieġ libertà vera tal-espressjoni, inkluż id-dritt ta' 
dissens; jenfasizza l-importanza li titneħħa leġiżlazzjoni li tipprovdi multi 
sproporzjonalment għolja fuq il-midja, ħaġa li twassal f'xi każijiet għall-għeluq tagħhom 
jew għal awtoċensura, u l-ħtieġa urġenti li tiġi riformata l-liġi tal-internet;

10. Jappoġġa għalkollox l-approċċ il-ġdid tal-Kummissjoni li tiftaħ il-kapitoli dwar il-
ġudikatura u d-drittijiet fundamentali u dwar il-ġustizzja u l-intern kmieni fil-proċess tan-
negozjati u li tagħlaqhom fl-aħħar nett; jenfasizza li punti ta' riferiment uffiċjali jipprovdu 
pjan direzzjonali ċar u jagħtu spinta lill-proċess ta' riforma; jistieden għalhekk lill-Kunsill 
jagħmel sforzi mġedda għall-ftuħ tal-Kapitoli 23 u 24;

11. Jilqa' l-Liġi dwar l-Ombudsman u l-ħatra tal-ewwel Kap Ombudsman, ħaġa li għandha 
tiżgura l-kredibbiltà ta' din l-istituzzjoni permezz tad-deċiżjonijiet tiegħu; jenfasizza li t-
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twaqqif tal-Ombudsman huwa pass importanti fis-salvagwardjar tad-drittijiet taċ-ċittadini 
u fl-iżgurar li l-amministrazzjoni piubblika tagħti rendikont ta' għemilha; jistieden lill-
Bord tal-Ombudsman jiżgura li r-regolament dwar il-proċess intern tat-teħid tad-
deċiżjonijiet jiggarantixxi l-indipendenza tal-istituzzjoni;

12. Jinkoraġġixxi lit-Turkija tkompli l-proċess tas-sorveljanza ċivili tal-forzi tas-sigurtà; jitlob 
li l-Liġi dwar l-Amministrazzjonijiet Provinċjali tiġi emendata biex l-awtoritajiet ċivili 
jingħataw sorveljanza akbar tal-operazzjonijiet militari u tal-attivitajiet tal-infurzar tal-liġi 
tal-Ġendarmerija; jenfasizza l-importanza li titwaqqaf Aġenzija indipendenti għall-ilmenti 
dwar l-infurzar tal-liġi biex tinvestiga lmenti ta' vjolazzjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem, 
trattament ħażin u abbużi oħra possibbli mill-aġenziji Torok responsabbli għall-infurzar 
tal-liġi; huwa tal-fehma li d-dispożizzjonijiet legali dwar il-kompożizzjoni u s-setgħat tal-
Kunsill Militari Suprem jeħtieġ li jiġu rriformati;

13. Jinnota li, fil-proċess "Balyoz" (mazza), qorti tal-ewwel istanza kkundannat 324 suspettat 
għal bejn 13 u 20 sena; jenfasizza li l-investigazzjonijiet ta' pjanijiet allegati ta' kolp ta' 
stat, bħall-każi "Ergenekon" u "Balyoz", għandhom juru s-saħħa u l-funzjonament 
adegwat, indipendenti, imparzjali u trasparenti tal-istituzzjonijiet demokratiċi Torok u tal-
ġudikatura u l-impenn sod u inkondizzjonat tagħhom għar-rispett tad-drittijiet 
fundamentali; huwa mħasseb dwar l-allegazzjonijiet rigward l-użu ta' provi inkonsistenti; 
jiddispjaċih li dawn il-każijiet ittappnu bi preokkupazzjonijiet dwar l-ambitu wiesa' 
tagħhom u n-nuqqasijiet fil-proċedimenti;

14. Jilqa' l-liġi li twaqqaf l-Istituzzjoni Nazzjonali Torka għad-Drittijiet tal-Bniedem 
(TNHRI); jitlob li tiġi implimentata mingħajr dewmien biex tiġi promossa u sorveljata l-
implimentazzjoni effikaċi tal-istandards internazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem; 
jenfasizza l-importanza li jintużaw l-istrumenti kollha tal-UE disponibbli fil-qasam tal-
promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem biex jiġu appoġġati b'mod attiv it-twaqqif u l-
funzjonament tajjeb tat-TNHRI u l-għoti tas-setgħat lill-organizzazzjonijiet tas-soċjetà 
ċivili;

15. Jilqa' l-Liġi dwar il-protezzjoni tal-familja u l-prevenzjoni tal-vjolenza kontra n-nisa; 
ifaħħar il-Pjan ta' Azzjoni Nazzjonali biex tiġi miġġielda l-Vjolenza kontra n-Nisa (2012-
2015) u jenfasizza l-ħtieġa li jiġi infurzat fil-pajjiż kollu; jistieden lill-Ministeru għall-
Familja u l-Politiki Soċjali jkompli l-isforzi tiegħu biex iżid l-għadd u l-kwalità ta' rifuġji 
għal nisa u minorenni li jinsabu f'periklu; jenfasizza l-importanza li n-nisa li kienu vittmi 
ta' vjolenza jingħataw alternattivi konkreti u prospetti ta' awtosuffiċjenza; iħeġġeġ lit-
Turkija tkompli tintensifika l-isforzi ta' prevenzjoni tagħha fil-livelli kollha fil-ġlieda 
kontra d-"delitti tal-unur", il-vjolenza domestika u l-fenomenu taż-żwiġijiet furzati u l-
għarajjes bniet; jistieden lill-Ministeru jkompli jippromwovi b'mod attiv il-parteċipazzjoni 
tan-nisa fis-suq tax-xogħol, li għadha baxxa, kif ukoll fil-politika u fil-livelli għolja fl-
amministrazzjoni u fis-settur privat, jekk ikun meħtieġ billi jipprevedi kwoti riservati;

16. Jenfasizza l-ħtieġa urġenti ta' leġiżlazzjoni kontra d-diskriminazzjoni u t-twaqqif ta' bord 
għall-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni u l-ugwaljanza biex l-individwi jiġu protetti minn 
diskriminazzjoni abbażi tal-etniċità, ir-reliġjon, l-orjentazzjoni sesswali jew l-identità 
sesswali tagħhom; jistieden lit-Turkija tadotta pjan ta' azzjoni biex tippromwovi l-
ugwaljanza sħiħa fid-drittijiet u l-aċċettazjoni sħiħa tal-persuni LGBT;
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17. Jilqa' l-implimentazzjoni kontinwa tal-leġiżlazzjoni li temenda l-Liġi tal-2008 dwar il-
fondazzjonijiet u li twessa' l-ambitu tar-ristabbiliment tad-drittijiet tal-proprjetà ta' 
komunitajiet li mhumiex Musulmani; jistieden lill-awtoritajiet rilevanti jassistu lill-
komunità Sirjaka fil-kjarifika tad-diffikultajiet iffaċċjati rigward ir-reġistrazzjoni tal-
proprjetà u l-art; jitlob li tinstab soluzzjoni għall-għadd kbir ta' proprjetajiet tal-Knisja 
Kattolika Latina li għadhom ikkonfiskati mill-Istat; ifakkar fil-bżonn urġenti li titkompla 
r-riforma essenzjali u sostanzjali fil-qasam tal-libertà tal-ħsieb, tal-kuxjenza u tar-reliġion, 
b'mod partikulari billi l-komunitajiet reliġjużi jingħataw il-possibbiltà jiksbu personalità 
ġuridika, jiġu eliminati r-restrizzjonijiet kollha għat-taħriġ, il-ħatra u s-suċċessjoni tal-
kleru, jiġu rikonoxxuti l-postijiet ta' qima Alevi u jkun hemm konformità mas-sentenzi 
rilevanti tal-QEDB u mar-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni ta' Venezja; jistieden lit-
Turkija tiżgura li l-monasteru ta' San Gabriel ma jiġix imċaħħad mill-artijiet tiegħu, u li 
jkun protett kollu kemm hu;

18. Jinnota li t-Turkija kompliet turi reżistenza fir-rigward tal-attakki terroristiċi mill-PKK; 
jistieden lit-Turkija tinvesti fi sforzi mġedda favur soluzzjoni politika għall-kwistjoni
Kurda; jitlob lill-forzi politiċi kollha jiżguraw pjattaforma politika adegwata u jiddibattu 
b'mod kostruttiv il-kwistjoni Kurda u jiffaċilitaw ftuħ ta' vera għat-talbiet għal drittijiet 
bażiċi fil-proċess Kostituzzjonali; jitlob lill-forzi politiċi kollha jaħdmu f'alleanza favur l-
għan ta' djalogu politiku msaħħaħ u proċess ta' inklużjoni u parteċipazzjoni politika, 
kulturali u soċjoekonomika ulterjuri taċ-ċittadini li għandhom oriġini Kurdi, biex jiġu 
garantiti d-drittijiet tal-libertà ta' espressjoni, assoċjazzjoni u għaqda u tiġi promossa l-
inklużjoni paċifika taċ-ċittadini ta' oriġini Kurdi fis-soċjetà Torka; ifakkar li sitwazzjoni 
politika tista' tinbena biss fuq dibattitu verament demokratiku dwar il-kwistjoni Kurda u 
jesprimi tħassib dwar in-numru kbir ta' kawżi li nfetħu kontra kittieba u ġurnalisti li jiktbu 
dwar il-kwistjoni Kurda u l-arrest ta' diversi politiċi, sindki u membri ta' kunsilli 
muniċipali, uffiċjali ta' trade unions, avukati, manifestanti u difensuri tad-drittijiet tal-
bniedem Kurdi b'rabta mal-proċess tal-KCK; jenfasizza l-importanza li tiġi promossa 
diskussjoni dwar il-kwistjoni Kurda fi ħdan l-istituzzjonijiet demokratiċi, partikolarment 
fil-Gran Assemblea Nazzjonali tat-Turkija;

19. Jilqa' l-pakkett ta' inċentivi li għandu l-għan li jżid l-investiment u l-iżvilupp ekonomiku 
fir-reġjuni l-inqas żviluppati tat-Turkija, inkluż ix-Xlokk, u t-tkomplija tal-proġett tal-
Anatolja tax-Xlokk;

20. Itenni l-ħtieġa li tissaħħaħ il-koeżjoni fost ir-reġjuni Torok u bejn iż-żoni rurali u urbani 
biex jinfetħu opportunitajiet għall-popolazzjoni b'mod ġenerali u tiġi promossa l-
inklużjoni ekonomika u soċjali; jenfasizza r-rwol partikolari tal-edukazzjoni u l-ħtieġa li 
jiġu ttrattati d-disparitajiet reġjonali persistenti u sostanzjali fir-rigward tal-kwalità tal-
edukazzjoni u r-rati ta’ reġistrazzjoni fl-iskejjel; jitlob li jittieħdu passi li jwasslu għall-
ftuħ tal-Kapitolu 22 dwar il-Politika Reġjonali;

21. Huwa mħasseb dwar ir-rata sproporzjonalment għolja ta' faqar fost it-tfal, b'mod 
partikolari f'żoni rurali; jenfasizza l-ħtieġa ta' strateġija komprensiva biex jiġu miġġielda l-
faqar tat-tfal u t-tħaddim tagħhom u jiġi promoss l-aċċess għall-edukazzjoni; jilqa' t-
twaqqif ta' Ombudsman għad-drittijiet tat-tfal u l-adozzjoni tal-ewwel strateġija tat-
Turkija dwar id-drittijiet tat-tfal; huwa mħasseb li l-għadd ta' qrati tal-ġustizzja tal-
minorenni li huma attivi naqas, u jħeġġeġ lit-Turkija tipprovdi alternattivi għad-detenzjoni 
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tal-minorenni; ifakkar fl-importanza ta' mekkaniżmi indipendenti ta' monitoraġġ biex 
jitħarsu d-drittijiet u jiġi evitat li jseħħu abbużi;

Il-bini ta' relazzjonijiet tajbin mal-ġirien

22. Jiddispjaċih ħafna rigward id-deċiżjoni tat-Turkija li tastjeni minn laqgħat u kuntatti mal-
Presidenza Ċiprijotta tal-Kunsill tal-UE u huwa tal-fehma li t-Turkija tilfet opportunità 
importanti li tibda proċess ta' involviment u normalizzazzjoni tar-relazzjonijiet ma' Ċipru; 
ifakkar li l-UE hija bbażata fuq il-prinċipji ta' kooperazzjoni sinċiera u solidarjetà 
reċiproka fost l-Istati Membri kollha tagħha u r-rispett għall-qafas istituzzjonali;

23. Jesprimi għal darba oħra l-appoġġ qawwi tiegħu għar-riunifikazzjoni ta' Ċipru, abbażi ta' 
soluzzjoni ġusta u vijabbli għaż-żewġ komunitajiet; jenfasizza l-urġenza ta' ftehim bejn iż-
żewġ komunitajiet dwar kif wieħed għandu jipproċedi bin-negozjati sostantivi dwar 
soluzzjoni, sabiex il-proċess tan-negozjati, taħt l-awspiċi tas-Segretarju Ġenerali tan-NU, 
ikun jista' jerġa' jieħu s-saħħa; jistieden lit-Turkija tibda tirtira l-forzi tagħha minn Ċipru u 
tittrasferixxi Famagusta lin-NU skont ir-Riżoluzzjoni 550 (1984) tal-KSNU; jistieden 
b'mod parallel lir-Repubblika ta' Ċipru tiftaħ il-port ta' Famagusta taħt il-kontroll doganali 
tal-UE sabiex tippromwovi klima pożittiva għal soluzzjoni ta' suċċess tan-negozjati għar-
riunifikazzjoni li għaddejjin u tippermetti liċ-Ċiprijotti Torok jinnegozjaw direttament 
b'mod legali aċċettabbli għal kulħadd;

24. Iħeġġeġ lit-Turkija tintensifika l-appoġġ tagħha għall-Kumitat għan-Nies li Għebu f'Ċipru;

25. Jenfasizza l-importanza ta' approċċ koerenti u komprensiv fil-qasam tas-sigurtà fil-Lvant 
tal-Mediterran u jistieden lit-Turkija tippermetti djalogu politiku bejn l-UE u n-NATO 
billi tneħħi l-veto tagħha fir-rigward tal-inklużjoni ta' Ċipru fil-kooperazzjoni bejn l-UE u 
n-NATO, u konsegwentament jistieden lir-Repubblika ta' Ċipru tneħħi l-veto tagħha fuq 
il-parteċipazzjoni tat-Turkija fl-Aġenzija Ewropea għad-Difiża;

Progress fil-kooperazzjoni UE-Turkija

26. Jiddeplora r-rifjut tat-Turkija li tissodisfa l-obbligu tagħha li timplimenta bis-sħiħ u b'mod 
li ma jiddiskriminax, il-Protokoll Addizzjonali għall-Ftehim ta' Assoċjazzjoni KE-Turkija 
fir-rigward tal-Istati Membri kollha; ifakkar li dan ir-rifjut għadu qed jaffettwa serjament 
il-proċess tan-negozjati;

27. Itenni l-kundanna tiegħu, bl-aktar mod qawwi, tal-vjolenza terroristika kontinwa mill-
PKK, li huwa inkluż fil-lista ta' organizzazzjonijiet terroristiċi tal-UE, u jesprimi s-
solidarjetà sħiħa tiegħu mat-Turkija u mal-familji tal-ħafna vittmi; jistieden lill-Istati 
Membri, f'koordinazzjoni mill-qrib mal-koordinatur tal-UE għall-ġlieda kontra t-
terroriżmu u mal-Europol, jintensifikaw il-kooperazzjoni mat-Turkija fil-ġlieda kontra t-
terroriżmu u l-kriminalità organizzata bħala sors ta' finanzjament tat-terroriżmu; jistieden 
lit-Turkija tadotta liġi dwar il-protezzjoni tad-dejta u leġiżlazzjoni dwar il-finanzjament 
tat-terroriżmu biex ikun jista' jiġi konkluż ftehim ta' kooperazzjoni mal-Europol u tkun 
tista' tiżviluppa aktar il-kooperazzjoni ġudizzjarja mal-Eurojust u mal-Istati Membri; huwa 
tal-fehma li l-assenjament ta' uffiċjal ta' kuntatt tal-pulizija mal-Europol jgħin itejjeb il-
kooperazzjoni bilaterali;
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28. Jappoġġa l-impenn tat-Turkija għall-forzi demokratiċi fis-Sirja u l-għoti ta' assistenza 
umanitarja lis-Sirjani li ħarbu mill-pajjiż; jitlob lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri u lill-
komunità internazzjonali biex jappoġġaw l-isforzi tat-Turkija biex tlaħħaq mad-
dimensjoni umanitarja dejjem tikber tal-kriżi fis-Sirja; jenfasizza l-importanza ta' fehim 
komuni bejn l-UE u t-Turkija dwar kif titwassal l-għajnuna umanitarja disponibbli lis-
Sirjani spustati li attwalment jinsabu fit-territorju Tork jew li qed jistennew mal-fruntieri 
tiegħu;

29. Jilqa' d-deċiżjoni li tissaħħaħ il-kooperazzjoni bejn l-UE u t-Turkija dwar għadd ta'
kwistjonjiet importanti fil-qasam tal-enerġija u jistieden lit-Turkija timpenja ruħha fir-
rigward ta' din il-kooperazzjoni; jemmen li, minħabba r-rwol strateġiku tat-Turkija, 
wieħed għandu jibda jikkunsidra jekk ikunx siewi li jibdew in-negozjati dwar il-
Kapitolu 15 dwar l-enerġija, bil-ħsieb li jsir progress fid-djalogu strateġiku bejn l-UE u t-
Turkija fil-qasam tal-enerġija;

30. Jistieden lill-Kummissjoni tkompli l-appoġġ tagħha lill-organizzazzjonijiet tas-soċjetà 
ċivili u l-attivitajiet interpersonali permezz ta' finanzjament adegwat tad-Djalogu mas-
Soċjetà Ċivili, il-programmi EIDHR u tat-Tagħlim Tul il-Ħajja, inklużi l-attivitajiet 
relatati mal-kultura u mal-midja;

31. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni, lill-VP/RGħ, lis-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill tal-Ewropa, lill-President 
tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem, lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati 
Membri u lill-Gvern u l-Parlament tar-Repubblika tat-Turkija.


