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B7-0000/2012

Resolutie van het Europees Parlement over het voortgangsverslag 2012 over Turkije
(2012/2870(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien het voortgangsverslag 2012 van de Commissie inzake Turkije (SWD(2012)0336),

– gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad getiteld 
"Uitbreidingsstrategie en voornaamste uitdagingen 2012-2013" (COM(2012)0600),

– gezien zijn eerdere resoluties, met name die van 9 maart 2011 over het voortgangsverslag 
2010 betreffende Turkije1, van 29 maart 2012 over het voortgangsverslag 2011 
betreffende Turkije2, en van 22 mei 2012 over vrouwen in Turkije in het 2020-
perspectief3,

– gezien het kader voor de onderhandelingen met Turkije van 3 oktober 2005,

– gezien Besluit 2008/157/EG van de Raad van 18 februari 2008 over de beginselen, 
prioriteiten en voorwaarden die zijn opgenomen in het partnerschap voor de toetreding 
met de Republiek Turkije ("het toetredingspartnerschap"), en eerdere besluiten van de 
Raad met betrekking tot het toetredingspartnerschap van 2001, 2003 en 2006,

– gezien de conclusies van de Raad van 14 december 2010, 5 december 2011 en 
11 december 2012,

– gezien artikel 110, lid 2, van zijn Reglement,

– gezien het feit dat na de goedkeuring van het onderhandelingskader door de Raad op 
3 oktober 2005 toetredingsonderhandelingen met Turkije werden geopend, en dat het 
openen van dergelijke onderhandelingen het beginpunt van een langdurig proces met een 
open einde vormt dat is gebaseerd op eerlijke en strikte voorwaarden en 
hervormingsbereidheid,

– gezien het feit dat Turkije zich heeft verplicht tot hervormingen, goede 
nabuurschapsbetrekkingen en geleidelijke aanpassing aan de EU, en dat deze 
inspanningen moeten worden beschouwd als een kans voor Turkije zelf om te blijven 
moderniseren, en zijn democratische instellingen, de rechtsstaat en de eerbiediging van de 
mensenrechten en de fundamentele vrijheden te consolideren en verder te verbeteren,

– gezien het feit dat de EU de maatstaf voor de hervormingen in Turkije moet blijven,

– gezien het feit dat de volledige naleving van alle criteria van Kopenhagen en het 
vermogen om te integreren in de EU, in overeenstemming met de conclusies van de 

                                               
1 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0090.
2 Aangenomen teksten, P7_TA(2012)0116.
3 Aangenomen teksten, P7_TA(2012)0212.
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Europese Raad van december 2006, de basis blijven voor toetreding tot de EU, een 
gemeenschap die is gebaseerd op gedeelde waarden, oprechte samenwerking en 
wederzijdse solidariteit tussen al haar lidstaten,

– gezien het feit dat de positieve agenda in mei 2012 werd geïntroduceerd om de 
onderhandelingen te ondersteunen en aan te vullen door middel van intensievere 
samenwerking op een aantal gebieden van gemeenschappelijk belang,

– gezien het feit dat de Raad in zijn conclusies van 11 december 2012 zijn steun heeft 
uitgesproken voor de nieuwe benadering van de Commissie waarbij de rechtsstaat centraal 
komt te staan in het uitbreidingsbeleid, en heeft bevestigd dat hoofdstuk 23 inzake de 
rechterlijke macht en de fundamentele rechten en hoofdstuk 24 inzake recht, vrijheid en 
veiligheid een centrale plaats innemen in het onderhandelingsproces en in een vroeg 
stadium van de onderhandelingen aan bod moeten komen, zodat duidelijke criteria en 
termijnen kunnen worden vastgesteld voor de totstandkoming van de vereiste wetgeving 
en instellingen en het boeken van gedegen resultaten met de uitvoering,

– gezien het feit dat de Commissie in haar uitbreidingsstrategie 2012 heeft geconcludeerd 
dat Turkije, vanwege zijn economie, strategische ligging en belangrijke regionale rol, van 
groot belang is voor de Europese Unie, en dat het toetredingsproces het belangrijkste 
kader blijft om aan de EU gerelateerde hervormingen in Turkije te bevorderen; gezien het 
feit dat de Commissie haar zorg heeft uitgesproken over het gebrek aan vooruitgang in 
Turkije met betrekking tot de naleving van de politieke criteria,

– gezien het feit dat Turkije, voor het zevende opeenvolgende jaar, geen uitvoering heeft 
gegeven aan de bepalingen die voortvloeien uit de associatieovereenkomst tussen de EU 
en Turkije en het aanvullend protocol daarbij,

– gezien het feit dat de Europese Unie en Turkije op economisch vlak onderling afhankelijk 
zijn en dat de handel tussen de EU en Turkije in 2011 in het totaal 120 miljard EUR 
bedroeg,

– gezien het feit dat de EU de grootste handelspartner van Turkije is, terwijl Turkije voor de 
EU de op vijf na grootste handelspartner vormt; gezien het feit dat het percentage 
buitenlandse directe investeringen in Turkije door EU-lidstaten is gestegen naar 75%,

– gezien het oordeel van de Commissie dat het algehele voorbereidingsniveau van Turkije 
op het gebied van economisch beleid hoog is en dat de capaciteit om economisch beleid te 
formuleren en te coördineren toereikend is,

– gezien het vermogen van Turkije een centrale rol te vervullen bij de diversifiëring van 
energiebronnen en -routes voor olie- en gasdoorvoer vanuit naburige landen naar de EU,

– gezien het feit dat de dialoog en de samenwerking van de EU met Turkije met betrekking 
tot stabiliteit, democratie en veiligheid, met name ten aanzien van het Midden-Oosten in 
bredere zin, strategisch zijn; gezien het feit dat Turkije het geweld van het Syrische 
regime tegen burgers herhaaldelijk en in scherpe bewoordingen heeft veroordeeld en dat 
het cruciale humanitaire hulp biedt aan Syriërs die de grens oversteken om het geweld te 
ontvluchten,
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– gezien de noodzaak voor Turkije en Armenië om hun betrekkingen te normaliseren door 
zonder voorwaarden vooraf de protocollen te ratificeren en de grens open te stellen,

– gezien het casus belli-dreigement dat de Turkse Grote Nationale Vergadering in 1995 
jegens Griekenland afkondigde en dat zou moeten worden ingetrokken; gezien het belang 
van een nieuwe besprekingsronde tussen Turkije en Griekenland om hun betrekkingen te 
verbeteren,

Constructieve dialoog en wederzijds begrip

1. prijst de Commissie en Turkije voor de tenuitvoerlegging van de positieve agenda, die 
bewijst dat Turkije en de EU, in een context van wederzijdse betrokkenheid en duidelijke 
doelstellingen, hun dialoog kunnen voortzetten, wederzijds begrip kunnen creëren en 
positieve veranderingen kunnen bewerkstelligen; gelooft dat een hernieuwde wederzijdse 
betrokkenheid in het kader van het onderhandelingsproces nodig is om een constructieve 
relatie te behouden; benadrukt dat het van belang is om de voorwaarden voor een 
constructieve dialoog en de fundamenten voor wederzijds begrip te creëren;

2. onderstreept de strategische politieke en geografische rol van Turkije voor het buitenlands 
beleid van de EU en haar nabuurschapsbeleid; erkent de rol van Turkije als een 
belangrijke regionale actor en dringt er bij de EU en Turkije op aan om hun bestaande 
politieke dialoog inzake de keuzen en doelstellingen op het gebied van buitenlands beleid 
verder te versterken; betreurt dat Turkije zich ook in 2012 slechts in geringe mate heeft 
aangesloten bij de GBVB-verklaringen; spoort Turkije aan zijn buitenlands beleid te 
ontwikkelen in het kader van dialoog en coördinatie met de EU;

3. verwelkomt het besluit van de Raad om de Commissie te verzoeken stappen te nemen in 
de richting van visumliberalisering als een geleidelijk en langetermijnperspectief, parallel 
met de ondertekening van de overnameovereenkomst; verzoekt Turkije met klem om de 
overnameovereenkomst onverwijld te ondertekenen en ten uitvoer te leggen, en ervoor te 
zorgen dat de bestaande bilaterale overeenkomsten, tot de inwerkingtreding van de 
overnameovereenkomst, volledig ten uitvoer worden gelegd; herinnert eraan dat Turkije 
een van de belangrijkste transitlanden voor illegale migratie naar de EU is en onderstreept 
de noodzaak van intensievere samenwerking met de EU op het gebied van migratiebeheer, 
de bestrijding van mensenhandel en grenscontroles; onderstreept nogmaals dat het van 
belang is om de toegang tot de EU voor zakenlieden, academici, studenten en 
vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld te vergemakkelijken; steunt de 
inspanningen van de Commissie en de lidstaten bij de tenuitvoerlegging van de 
visumcode, de harmonisatie en vereenvoudiging van de visumvereisten en het opzetten 
van visumfaciliteringscentra in Turkije; herinnert de lidstaten aan hun uit de 
associatieovereenkomst voortvloeiende verplichtingen, in overeenstemming met de 
beslissing van het Europees Hof van Justitie van 19 februari 2009 in de zaak Soysal;

Naleving van de criteria van Kopenhagen

4. prijst het bemiddelingscomité inzake de grondwet voor zijn inzet voor een nieuwe 
grondwet en voor het inclusieve overleg met het maatschappelijk middenveld, waarin de 
diversiteit van de Turkse samenleving werd weerspiegeld; spoort het comité aan zijn 
werkzaamheden voort te zetten en op collegiale wijze, in overeenstemming met de 
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waarden van de EU, belangrijke kwesties aan de orde te stellen, zoals (i) de scheiding van 
machten en een adequaat systeem van wederzijdse controle, (ii) de verhoudingen tussen 
staat, samenleving en religie, (iii) een inclusief bestuursmodel dat de grondrechten van 
alle burgers waarborgt, en (iv) een inclusief concept van burgerschap;

5. benadrukt dat er voortgang moet worden geboekt bij de tenuitvoerlegging van de 
grondwetswijzigingen van 2010, met name wat betreft de aanneming van wetgeving 
inzake de bescherming van persoonsgegevens en het militair strafrecht;

6. bevestigt nogmaals de fundamentele rol van de Turkse Grote Nationale Vergadering als 
de spil van het Turkse democratische stelsel, en benadrukt het belang van steun voor en 
betrokkenheid bij het hervormingsproces van alle politieke partijen, met name met 
betrekking tot een waardevol rechtskader dat de grondrechten voor alle gemeenschappen 
beschermt en versterkt; prijst het werk van de onderzoekscommissie inzake 
mensenrechten en dringt aan op een centralere rol voor de harmonisatiecommissie van de 
EU teneinde te bevorderen dat nieuwe wetgeving tijdens het wetgevingsproces in 
overeenstemming wordt gebracht met het acquis of de Europese normen;

7. verwelkomt het derde pakket justitiële hervormingen als een stap in de richting van een 
alomvattend hervormingsproces op het gebied van de rechterlijke macht en fundamentele 
rechten; benadrukt evenwel dat het van essentieel belang is het hervormingsproces voort 
te zetten met een vierde pakket justitiële hervormingen teneinde de volgende kwesties aan 
te pakken: (a) de buitengewoon brede definitie van strafbare feiten in het kader van het 
strafrecht en de antiterreurwet, waarbij dringend een duidelijk onderscheid moet worden 
gecreëerd tussen de bevordering van terrorisme en het aanzetten tot geweld enerzijds en 
de expressie van geweldloze ideeën anderzijds, teneinde de vrijheid van meningsuiting te 
waarborgen, (b) de buitensporig lange perioden van voorarrest, en (c) de noodzaak om 
advocaten volledige toegang te bieden tot het rechtsdossier;

8. spoort Turkije aan om het actieplan voor de mensenrechten aan te nemen dat het 
Ministerie van Justitie in samenwerking met de Raad van Europa en op basis van
jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft 
opgesteld, teneinde kwesties aan te pakken die aan de orde zijn gesteld in arresten van het 
EHRM waarmee Turkije werd veroordeeld wegens de schending van bepalingen van het 
Europees Verdrag voor de rechten van de mens (EVRM); steunt het Ministerie van Justitie 
en de Hoge Raad van Rechters en Aanklagers wat betreft de verstrekking van opleidingen 
inzake mensenrechten aan rechters en aanklagers; verwelkomt de vaststelling door de 
Hoge Raad van Rechters en Aanklagers van nieuwe beoordelingscriteria voor rechters en 
aanklagers, waarbij eerbiediging van de bepalingen van het EVRM en de arresten van het 
EHRM wordt beloond;

9. herinnert eraan dat vrijheid van meningsuiting en pluriformiteit van de media Europese 
kernwaarden zijn en dat voor een werkelijk democratische samenleving daadwerkelijke 
vrijheid van meningsuiting is vereist, met inbegrip van het recht op een afwijkende 
mening; onderstreept het belang van afschaffing van wetgeving die voorziet in 
buitenproportioneel hoge boetes voor de media, welke in sommige gevallen leiden tot 
sluiting of zelfcensuur, en wijst tevens op de noodzaak de internetwet te hervormen;

10. staat volledig achter de nieuwe benadering van de Commissie in het kader waarvan de 
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hoofdstukken "rechterlijke macht en fundamentele rechten" en "justitie en binnenlandse 
zaken" in een vroeg stadium van het onderhandelingsproces worden geopend en als laatste 
worden afgerond; benadrukt dat officiële benchmarks een duidelijke routekaart zouden 
bieden en het hervormingsproces zouden bevorderen; dringt derhalve bij de Raad aan op 
hernieuwde inspanningen om de hoofdstukken 23 en 24 te openen;

11. verwelkomt de wet inzake de Ombudsman en de benoeming van een eerste 
Hoofdombudsman, die de geloofwaardigheid van dit instituut middels zijn besluiten moet 
waarborgen; benadrukt dat het in het leven roepen van een Ombudsman een belangrijke 
stap is voor de bescherming van de burgerrechten en de waarborging van de 
verantwoordingsplicht van het openbaar bestuur; dringt er bij het bestuur van de 
Ombudsman op aan dat de regels inzake de interne besluitvorming de onafhankelijkheid 
van het instituut garanderen;

12. spoort Turkije aan het proces van civiele controle op de veiligheidstroepen voort te zetten; 
dringt aan op wijziging van de wet inzake provinciale besturen, teneinde de civiele 
autoriteiten grotere controle te geven over militaire operaties en over de 
wetshandhavingsactiviteiten van de Gendarmerie; benadrukt dat er een onafhankelijk 
bureau voor klachten inzake wetshandhaving moet worden opgezet, teneinde klachten 
betreffende mensenrechtenschendingen, mishandeling en mogelijk onwettige praktijken 
door de Turkse rechtshandhavingsinstanties te onderzoeken; is van mening dat de 
wettelijke bepalingen inzake de samenstelling en de bevoegdheden van de Hoge Militaire 
Raad moeten worden hervormd;

13. wijst erop dat in het "Sledgehammer"-proces een rechtbank van eerste aanleg 324 
verdachten tot gevangenisstraffen van 13 tot 20 jaar heeft veroordeeld; onderstreept dat bij 
het onderzoek naar vermeende plannen voor het plegen van een staatsgreep, zoals de 
zaken "Ergenekon" en "Sledgehammer", blijk moet worden gegeven van de kracht en de 
juiste, onafhankelijke, onpartijdige en transparante werking van de Turkse democratische 
instellingen en het rechtsapparaat en van het feit dat zij zich vastberaden en 
onvoorwaardelijk inzetten voor de eerbiediging van de grondrechten; is bezorgd over de 
aantijgingen met betrekking tot het gebruik van inconsistent bewijsmateriaal; betreurt dat 
deze zaken zijn overschaduwd door zorgen over hun grote omvang en de gebrekkige 
procedures;

14. verwelkomt de wet tot oprichting van het Turks Nationaal Instituut voor de 
Mensenrechten; dringt aan op onverwijlde tenuitvoerlegging van deze wet, teneinde de 
effectieve toepassing van internationale normen op het gebied van mensenrechten te 
bevorderen en te monitoren; benadrukt dat het van belang is gebruik te maken van alle 
beschikbare EU-instrumenten op het gebied van mensenrechten, teneinde de oprichting en 
de goede functionering van het Turks Nationaal Instituut voor de Mensenrechten alsook 
de empowerment van het maatschappelijk middenveld actief te ondersteunen;

15. verwelkomt de wet inzake de bescherming van het gezin en het voorkomen van geweld 
tegen vrouwen; prijst het nationale actieplan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen 
(2012-2015) en benadrukt de noodzaak om dit daadwerkelijk in het hele land ten uitvoer 
te leggen; dringt er bij het Ministerie van Gezinszaken en Sociaal Beleid op aan de 
inspanningen voort te zetten om het aantal opvanghuizen voor vrouwen en minderjarigen 
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die gevaar lopen te vergroten en de kwaliteit ervan te verbeteren; benadrukt dat het van 
belang is om vrouwen die ten prooi zijn gevallen aan geweld concrete alternatieven te 
bieden, evenals mogelijkheden om zelf in hun levensonderhoud te voorzien; dringt er bij 
Turkije op aan de preventieve inspanningen ter bestrijding van eerwraak, huiselijk geweld 
en het fenomeen van gedwongen huwelijken en kindbruiden op alle niveaus te 
intensiveren; dringt er bij het ministerie op aan de participatie van vrouwen op de 
arbeidsmarkt, die nog altijd laag is, in de politiek en op hoog niveau in het openbaar 
bestuur en de private sector, actief te blijven bevorderen, indien nodig door verplichte 
quota's in te voeren;

16. benadrukt dat er dringend behoefte bestaat aan antidiscriminatiewetgeving en dat er een 
antidiscriminatie- en gelijkheidsraad moet worden opgericht teneinde individuen te 
beschermen tegen discriminatie op grond van etniciteit, religie, seksuele geaardheid of 
seksuele identiteit; dringt er bij Turkije op aan een actieplan aan te nemen om volledig 
gelijke rechten voor en de volledige acceptatie van lesbiennes, homoseksuelen, 
biseksuelen en transgenders te bevorderen;

17. is verheugd over de voortgaande tenuitvoerlegging van de wetgeving tot wijziging van de 
wet inzake stichtingen uit 2008, die de herstelmogelijkheden verruimt van de 
eigendomsrechten van niet-moslim gemeenschappen; dringt er bij de bevoegde 
autoriteiten op aan om de Syrische gemeenschap bij te staan bij het oplossen van de 
moeilijkheden die zich voordoen bij de registratie van bezittingen en grond; dringt aan op 
een oplossing voor de vele bezittingen van de Rooms-katholieke kerk die nog altijd door 
de staat zijn geconfisqueerd; herinnert eraan dat het dringend noodzakelijk is door te gaan 
met de wezenlijke en substantiële hervormingen op het gebied van de vrijheid van 
gedachte, geweten en godsdienst, in het bijzonder door religieuze gemeenschappen de 
mogelijkheid te geven rechtspersoonlijkheid te verkrijgen, door alle beperkingen met 
betrekking tot de opleiding, benoeming en opvolging van de clerus op te heffen, door 
alevitische gebedshuizen te erkennen, en door uitspraken van het EHRM en de 
aanbevelingen van de Venetië-commissie te eerbiedigen; verzoekt Turkije ervoor te 
zorgen dat het klooster van de Heilige Gabriël niet wordt beroofd van zijn grond en in zijn 
geheel wordt beschermd;

18. wijst erop dat Turkije zich veerkrachtig is blijven tonen ten aanzien van de terroristische 
aanslagen van de PKK; dringt bij Turkije aan op hernieuwde inspanningen teneinde tot 
een politieke oplossing voor de Koerdische kwestie te komen; verzoekt alle politieke 
krachten voor een adequaat politiek platform te zorgen en op constructieve wijze over de 
Koerdische kwestie te debatteren, alsook mee te werken aan een daadwerkelijke oplossing 
voor de eisen met betrekking tot grondrechten in het kader van het constitutioneel proces; 
verzoekt alle politieke krachten samen te werken aan de verwezenlijking van een 
versterkte politieke dialoog en aan een proces van verdere politieke, culturele en 
sociaaleconomische inclusie en participatie van burgers van Koerdische afkomst, teneinde 
de rechten op vrijheid van meningsuiting, vereniging en vergadering te waarborgen en de 
vreedzame inclusie van burgers van Koerdische afkomst in de Turkse samenleving te 
bevorderen; herinnert eraan dat een politieke oplossing alleen tot stand kan worden 
gebracht op grond van een werkelijk democratisch debat over de Koerdische kwestie en 
spreekt zijn bezorgdheid uit over het grote aantal processen tegen auteurs en journalisten 
die over deze kwestie schrijven, alsook over de arrestatie van diverse Koerdische politici, 
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burgemeesters en gemeenteraadsleden, vakbondsleden, advocaten, demonstranten en 
mensenrechtenactivisten in verband met het KCK-proces; onderstreept dat de discussie 
over de Koerdische kwestie binnen de democratische instellingen moet worden bevorderd, 
met name in de Turkse Grote Nationale Vergadering;

19. verwelkomt het stimulansenpakket dat erop is gericht de investeringen en de economische 
groei in de minst ontwikkelde regio's van Turkije te vergroten, onder meer in het 
zuidoosten van het land, alsook de voortzetting van het project Zuidoost-Anatolië;

20. benadrukt nogmaals dat de cohesie tussen de Turkse regio's en tussen rurale en stedelijke 
gebieden moet worden versterkt, teneinde kansen voor de hele bevolking te creëren en 
economische en sociale inclusie te bevorderen; wijst op de bijzondere rol van onderwijs 
en op de noodzaak om hardnekkige en grote regionale ongelijkheden op het gebied van de 
kwaliteit van onderwijs en het percentage schoolgaande kinderen aan te pakken; dringt 
aan op stappen die bevorderlijk zijn voor het openen van hoofdstuk 22 betreffende 
regionaal beleid;

21. is bezorgd over het disproportioneel hoge armoedepercentage onder kinderen, met name 
in plattelandsgebieden; benadrukt de noodzaak van een alomvattende strategie om 
armoede onder kinderen en kinderarbeid te bestrijden en toegang tot het onderwijs te 
bevorderen; verwelkomt de komst van een ombudsman voor kinderrechten en de 
goedkeuring van Turkije's eerste strategie inzake de rechten van het kind; uit zijn 
bezorgdheid over het feit dat het aantal jeugdrechtbanken is afgenomen en dringt er bij 
Turkije op aan te voorzien in alternatieven voor de detentie van minderjarigen; herinnert 
aan het belang van onafhankelijke controle- en beschermingsmechanismen om rechten te 
waarborgen en misbruik te voorkomen;

Werken aan goede nabuurschapsbetrekkingen

22. is buitengewoon teleurgesteld over het besluit van Turkije om vergaderingen en contacten 
met het Cypriotisch voorzitterschap van de Raad van de EU te mijden, en is van mening 
dat Turkije een belangrijke kans heeft gemist om een proces van toenadering en 
normalisering van de betrekkingen met Cyprus in gang te zetten; herinnert eraan dat de 
EU is gebaseerd op de beginselen van oprechte samenwerking en wederzijdse solidariteit 
tussen al haar lidstaten alsook op eerbiediging van het institutioneel kader;

23. spreekt nogmaals zijn volledige steun uit voor de hereniging van Cyprus, op basis van een 
eerlijke en levensvatbare regeling voor beide gemeenschappen; onderstreept de dringende 
noodzaak van overeenstemming tussen de twee gemeenschappen met betrekking tot de 
vraag op welke wijze de inhoudelijke onderhandelingen over een oplossing moeten 
plaatsvinden, zodat het onderhandelingsproces, onder auspiciën van de secretaris-generaal 
van de VN, op korte termijn een nieuwe impuls kan krijgen; dringt er bij Turkije op aan 
zijn troepen uit Cyprus terug te trekken en Famagusta over te dragen aan de VN, 
overeenkomstig Resolutie 550 (1984) van de VN-Veiligheidsraad; dringt er tegelijkertijd 
bij de Republiek Cyprus op aan de haven van Famagusta onder toezicht van de EU-
douane open te stellen teneinde een positief klimaat te scheppen voor een succesvolle 
afronding van de lopende onderhandelingen over hereniging, en de Turks-Cyprioten de 
mogelijkheid te geven rechtstreeks handel te drijven op een legale wijze die voor alle 
partijen aanvaardbaar is;
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24. spoort Turkije aan meer steun te verlenen aan het Comité voor vermiste personen op 
Cyprus;

25. benadrukt het belang van een coherente en alomvattende veiligheidsbenadering in het 
oostelijke gedeelte van de Middellandse Zee en dringt er bij Turkije op aan een politieke 
dialoog tussen de EU en de NAVO mogelijk te maken door zijn veto op samenwerking 
tussen de EU en de NAVO, met inbegrip van Cyprus, op te heffen, en roept bijgevolg de 
Republiek Cyprus op zijn veto op de deelname van Turkije aan het Europees 
defensieagentschap op te heffen;

Bevordering van de samenwerking tussen de EU en Turkije

26. betreurt de weigering van Turkije te voldoen aan zijn verplichting van een volledige, niet-
discriminatoire uitvoering van het aanvullend protocol bij de associatieovereenkomst EG-
Turkije ten opzichte van alle lidstaten; herinnert eraan dat deze weigering ingrijpende 
gevolgen blijft hebben voor het onderhandelingsproces;

27. herhaalt zijn veroordeling, in de krachtigste bewoordingen, van het voortdurende 
terroristische geweld door de PKK, die op de EU-lijst van terroristische organisaties staat, 
en geeft uiting aan zijn volledige solidariteit met Turkije en de families van de vele 
slachtoffers; dringt er bij de lidstaten op aan om, in nauwe samenwerking met de EU-
coördinator voor terrorismebestrijding en Europol, intensiever met Turkije samen te 
werken bij de bestrijding van terrorisme en de georganiseerde misdaad als 
financieringsbron van terrorisme; dringt er bij Turkije op aan een wet inzake 
gegevensbescherming en wetgeving inzake de financiering van terrorisme aan te nemen, 
zodat een samenwerkingsovereenkomst met Europol kan worden gesloten en de juridische 
samenwerking met Eurojust en met de EU-lidstaten kan worden uitgebreid; is van mening 
dat de benoeming van een verbindingsofficier bij Europol zou bijdragen aan de 
verbetering van de bilaterale samenwerking;

28. ondersteunt de betrokkenheid van Turkije bij de democratische krachten in Syrië en de 
verlening van humanitaire bijstand aan de Syriërs die het land zijn ontvlucht; verzoekt de 
Commissie, de lidstaten en de internationale gemeenschap Turkije te steunen bij de 
inspanningen die erop zijn gericht de groeiende humanitaire dimensie van de crisis in 
Syrië het hoofd te bieden; onderstreept het belang van overeenstemming tussen de EU en 
Turkije over de vraag op welke wijze de beschikbare humanitaire bijstand moet worden 
verleend aan de ontheemde Syriërs die zich momenteel op Turks grondgebied of aan de 
Turkse grens bevinden;

29. is ingenomen met het besluit om de samenwerking tussen de EU en Turkije met 
betrekking tot een aantal belangrijke energieaangelegenheden uit te breiden en roept 
Turkije op zich voor deze samenwerking in te zetten; is gezien Turkije's strategische rol 
van mening dat eerst moet worden nagedacht over het openen van onderhandelingen over 
hoofdstuk 15 inzake energie, teneinde de strategische dialoog tussen de EU en Turkije 
vooruit te helpen;

30. verzoekt de Commissie om organisaties van het maatschappelijk middenveld en 
intermenselijke activiteiten te blijven steunen door middel van adequate financiering voor 
de dialoog met het maatschappelijk middenveld, het Europees instrument voor democratie 
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en mensenrechten en de "Een leven lang leren"-programma's, met inbegrip van cultuur- en 
mediagerelateerde activiteiten;

31. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de 
vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger, de secretaris-generaal van de Raad van Europa, de 
voorzitter van het Europees Hof voor de rechten van de mens, de regeringen en 
parlementen van de lidstaten en de regering en het parlement van de Republiek Turkije.


