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Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sprawozdania dotyczącego postępów 
Turcji w 2012 r.
(2012/2870(RSP))

Parlament Europejski,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji z postępów Turcji za rok 2012 (SWD(2012)0336),

– uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady pt. „Strategia 
rozszerzenia i najważniejsze wyzwania na lata 2012–2013” (COM(2012)0600),

– uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje, zwłaszcza z dnia 9 marca 2011 w sprawie 
sprawozdania dotyczącego postępów Turcji w 2010 r.1, z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie 
sprawozdania dotyczącego postępów Turcji w 2011 r.2 i z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie 
przyszłości kobiet w Turcji do 2020 r.3,

– uwzględniając ramy negocjacyjne przyjęte dla Turcji w dniu 3 października 2005 r.,

– uwzględniając decyzję Rady 2008/157/WE z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie zasad, 
priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie dla członkostwa zawartym z Republiką 
Turcji4 („partnerstwo dla członkostwa”), jak również wcześniejsze decyzje Rady
w sprawie partnerstwa dla członkostwa z 2001, 2003 i 2006 r.,

– uwzględniając konkluzje Rady z dnia 14 grudnia 2010 r., 5 grudnia 2011 r. oraz 
11 grudnia 2012 r.,

– uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu,

– mając na uwadze, że negocjacje z Turcją w sprawie przystąpienia zostały rozpoczęte
w dniu 3 października 2005 r. po zatwierdzeniu przez Radę ram negocjacyjnych, a także 
mając na uwadze, że rozpoczęcie tych negocjacji stanowi punkt wyjścia dla 
długotrwałego i otwartego procesu opartego na sprawiedliwych i rygorystycznych 
warunkach i zobowiązaniu do przeprowadzenia reform;

– mając na uwadze, że Turcja zobowiązała się do przeprowadzenia reform, podtrzymywania 
stosunków dobrosąsiedzkich i stopniowego dostosowania się do UE, a także mając na 
uwadze, że sama Turcja powinna postrzegać te starania jako szansę na umocnienie, dalszą 
modernizację i poprawę jej demokratycznych instytucji, wzmocnienie praworządności 
oraz przestrzegania praw człowieka i podstawowych wolności;

– mając na uwadze, że UE powinna pozostać punktem odniesienia dla reform w Turcji;

                                               
1 Teksty przyjęte P7_TA(2011)0090.
2 Teksty przyjęte P7_TA(2012)0116.
3 Teksty przyjęte P7_TA(2012)0212.
4 Dz.U. L 51 z 26.2.88, s. 4.
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– mając na uwadze, że zgodnie z konkluzjami z posiedzenia Rady Europejskiej w grudniu 
2006 r. spełnienie wszystkich kryteriów kopenhaskich i zdolność UE do przyjmowania 
nowych państw pozostają podstawą przystąpienia do UE, która jest społecznością opartą 
na wspólnych wartościach, szczerej współpracy oraz solidarności między wszystkimi 
państwami członkowskimi;

– mając na uwadze, że w maju 2012 r. zainicjowano pozytywny program, który ma 
wspierać i uzupełniać negocjacje poprzez zacieśnienie współpracy w wielu obszarach 
wspólnych interesów;

– mając na uwadze, że Rada w swoich konkluzjach z dnia 11 grudnia 2012 r. zaaprobowała 
nowy plan działania Komisji, zgodnie z którym podstawą polityki rozszerzenia jest 
praworządność, i potwierdziła, że w procesie negocjacyjnym kluczowe znaczenie mają 
rozdział 23 dotyczący sądownictwa i praw podstawowych oraz rozdział 24 dotyczący 
sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa, które należy omówić na początkowym etapie 
negocjacji, tak by określić wyraźne punkty odniesienia i zapewnić maksymalną ilość 
czasu na ustanowienie koniecznych przepisów i instytucji oraz zapewnienie dobrych 
wyników w zakresie wdrażania tych przepisów;

– mając na uwadze, że Komisja w swojej strategii rozszerzenia w 2012 r. stwierdziła, że
z uwagi na gospodarkę, strategiczne położenie i ważną rolę w regionie Turcja jest 
kluczowym państwem dla Unii Europejskiej i że proces akcesyjny w dalszym ciągu 
stanowi najodpowiedniejsze ramy dla wspierania w Turcji reform związanych z UE;
mając na uwadze, że Komisja wyraziła zaniepokojenie w związku z brakiem postępów 
Turcji w zakresie spełniania kryteriów politycznych;

– mając na uwadze, że już siódmy rok z rzędu Turcja nie wypełniła postanowień 
wynikających z umowy o stowarzyszeniu WE-Turcja i z jej protokołu dodatkowego;

– uwzględniając współzależność gospodarczą między Unią Europejską a Turcją oraz ich 
wzajemne obroty handlowe w łącznej kwocie 120 mld EUR w 2011 r.;

– mając na uwadze, że UE jest największym partnerem handlowym Turcji, a Turcja jest 
szóstym pod względem wielkości partnerem handlowym UE, mając na uwadze, że 
bezpośrednie inwestycje zagraniczne państw członkowskich UE w Turcji wynoszą 75%;

– mając na uwadze, że Komisja oceniła ogólny poziom przygotowań Turcji w zakresie 
polityki gospodarczej jako zaawansowany a zdolność do kształtowania i koordynowania 
polityki gospodarczej jako właściwą;

– mając na uwadze, że Turcja może odegrać kluczową rolę w dywersyfikacji źródeł energii
i szlaków przesyłowych ropy i gazu z krajów sąsiadujących do UE;

– uwzględniając strategiczne znaczenie dialogu i współpracy między UE i Turcją w kwestii 
stabilności, demokracji i bezpieczeństwa, zwłaszcza w odniesieniu do szeroko pojętego 
Bliskiego Wschodu, mając na uwadze, że Turcja wielokrotnie w sposób zdecydowany 
potępiła akty przemocy reżimu syryjskiego wobec ludności cywilnej i w istotnym zakresie 
udziela pomocy humanitarnej Syryjczykom uciekającym z kraju przed przemocą;
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– mając na uwadze, że Turcja i Armenia muszą przystąpić do normalizacji swoich 
stosunków poprzez bezwarunkową ratyfikację protokołów i otwarcie granicy;

– mając na uwadze deklarację casus belli wydaną Grecji przez Wielkie Zgromadzenie 
Narodowe Turcji w 1995 r, którą należy wycofać, mając na uwadze znaczenie nowej 
rundy rozmów między Turcją i Grecją służących poprawie obustronnych relacji;

Konstruktywny dialog i wzajemne zrozumienie

1. wyraża uznanie dla Komisji i Turcji za wdrożenie pozytywnego programu, co jest 
dowodem na to, że – w kontekście wzajemnego zaangażowania i wyraźnych celów –
Turcja i UE mogłyby poprawić dialog, osiągnąć wzajemne zrozumienie, a także 
doprowadzić do pozytywnych zmian; uważa, że odnowienie wzajemnego zaangażowania
w kontekście procesu negocjacyjnego jest potrzebne do zachowania konstruktywnej 
współpracy; podkreśla potrzebę stworzenia warunków dla konstruktywnego dialogu
i podstaw dla wzajemnego zrozumienia;

2. podkreśla strategiczne znaczenie Turcji, w aspekcie politycznym i geograficznym, dla 
polityki zagranicznej UE i jej polityki sąsiedztwa; uznaje rolę Turcji jako ważnego 
podmiotu w regionie i wzywa UE i Turcję do dalszego wzmacniania istniejącego już 
dialogu politycznego dotyczącego kierunków i celów polityki zagranicznej; ubolewa, że
w 2012 r. poziom dostosowania Turcji do deklaracji WPZiB nadal był niski; zachęca 
Turcję do rozwijania polityki zagranicznej w ramach dialogu i koordynacji z UE;

3. z zadowoleniem przyjmuje decyzję Rady, by – równolegle z podpisaniem umowy
o readmisji – zachęcić Komisję do podjęcia działań w kierunku stopniowej liberalizacji 
systemu wizowego w perspektywie długofalowej; nalega, aby Turcja bezzwłocznie 
podpisała i wdrożyła umowę o readmisji oraz do czasu jej wejścia w życie zapewniła 
całkowitą realizację obowiązujących umów dwustronnych; przypomina, że Turcja jest 
jednym z głównych krajów tranzytu dla nielegalnych migrantów chcących dostać się do 
UE i podkreśla potrzebę zacieśnienia współpracy z UE w zakresie zarządzania 
migracjami, zwalczania handlu ludźmi i kontroli granicznych; ponownie podkreśla 
znaczenie ułatwienia przedsiębiorcom, naukowcom, studentom i przedstawicielom 
społeczeństwa obywatelskiego z Turcji wjazdu do Unii Europejskiej; popiera działania 
Komisji i państw członkowskich na rzecz wdrażania kodeksu wizowego, ujednolicenia
i uproszczenia wymogów wizowych oraz tworzenia ośrodków ułatwiania kwestii 
wizowych w Turcji; przypomina państwom członkowskim o ich zobowiązaniach 
wynikających z układu o stowarzyszeniu zgodnie z orzeczeniem Europejskiego Trybunał 
Sprawiedliwości w sprawie Soysal z dnia 19 lutego 2009 r.;

Spełnianie kryteriów kopenhaskich

4. wyraża uznanie dla komitetu pojednawczego ds. konstytucji za zaangażowanie na rzecz 
nowej konstytucji i procesu otwartych konsultacji ze społeczeństwem obywatelskim, 
który odzwierciedla różnorodność tureckiego społeczeństwa; zachęca Komisję do 
kontynuowania prac oraz do zajęcia się w sposób kolegialny, i z poszanowaniem wartości 
UE, kluczowymi kwestiami, takimi jak (i) rozdział władzy i właściwy system kontroli
i równowagi, (ii) stosunki między państwem, społeczeństwem i Kościołem, (iii) 
sprzyjający społecznemu włączeniu system rządów gwarantujący wszystkim obywatelom 
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przestrzeganie praw podstawowych i (iv) służąca społecznemu włączeniu koncepcja 
obywatelstwa;

5. podkreśla potrzebę postępów we wdrażaniu zmian konstytucyjnych z 2010 r., zwłaszcza 
potrzebę przyjęcia przepisów w zakresie ochrony danych osobowych i wojskowego 
wymiaru sprawiedliwości;

6. ponownie podkreśla kluczową rolę Wielkiego Zgromadzenia Narodowego Turcji jako 
ośrodka demokratycznego systemu Turcji i podkreśla potrzebę wsparcia i zaangażowania 
wszystkich partii politycznych na rzecz procesu reform, zwłaszcza mających duże 
znaczenie ram prawnych chroniących i umacniających prawa podstawowe wszystkich 
społeczności; wyraża uznanie dla komisji śledczej ds. praw człowieka i domaga się, by 
podczas procesu ustawodawczego komitet ds. harmonizacji z UE odegrał istotniejszą rolę 
we wspieraniu działań mających na celu przystosowanie nowego ustawodawstwa do 
dorobku prawnego UE lub do unijnych standardów;

7. z zadowoleniem przyjmuje trzeci pakiet reform sądownictwa będący krokiem w kierunku 
kompleksowego procesu reform w zakresie sądownictwa i praw podstawowych; zwraca 
jednak uwagę na duże znaczenie kontynuowania procesu refom zawierającego czwarty 
pakiet reform sądownictwa dotyczący (a) kwestii związanych z nadmiernie szerokimi 
definicjami przestępstwa w zakresie prawa karnego i ustawy antyterrorystycznej oraz 
pilnej potrzeby wprowadzenia wyraźnego rozróżnienia na wspieranie terroryzmu, 
podżeganie do przemocy i wyrażanie pokojowych idei w celu zagwarantowania swobody 
wypowiedzi, (b) kwestii nadmiernie długiego przetrzymywania w areszcie tymczasowym
i (c) potrzeby zezwolenia na nieograniczony dostęp do akt prokuratorskich dla 
adwokatów;

8. zachęca Turcję do przyjęcia przygotowanego przez ministerstwo sprawiedliwości we 
współpracy z Radą Europy planu działania na rzecz praw człowieka, opartego na 
orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, w celu zajęcia stanowiska
w kwestiach poruszonych w orzeczeniach Trybunału, w których stwierdzono, że Turcja 
naruszyła przepisy europejskiej konwencji praw człowieka; wspiera ministerstwo 
sprawiedliwości i Naczelną Radę Sędziów i Prokuratorów w zapewnieniu sędziom
i prokuratorom udziału w szkoleniach z zakresu praw człowieka; z zadowoleniem 
przyjmuje ustanowienie przez Naczelną Radę Sędziów i Prokuratorów nowych kryteriów 
oceny, w których dużą wagę kładzie się na przestrzeganie przez sędziów i prokuratorów 
postanowień europejskiej konwencji praw człowieka i orzeczeń Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka;

9. przypomina, że wolność wypowiedzi i pluralizm mediów należą do najważniejszych 
wartości europejskich i że prawdziwie demokratyczne społeczeństwo wymaga 
prawdziwej wolności wypowiedzi, w tym prawa do odmiennego zdania; podkreśla 
znaczenie uchylenia przepisów przewidujących nakładanie nadmiernie wysokich 
grzywien na media, co w niektórych przypadkach prowadzi do ich zamknięcia lub 
autocenzury, oraz pilną potrzebę zreformowania prawa dotyczącego internetu;

10. w pełni popiera nowe podejście Komisji, by rozmowy na temat rozdziałów dotyczących 
sądownictwa i praw podstawowych oraz sprawiedliwości i spraw wewnętrznych 
rozpocząć na wczesnym etapie negocjacji, natomiast zakończyć je na samym końcu; 
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podkreśla, że oficjalne wskaźniki pomogłyby stworzyć konkretny plan działania
i przyspieszyłyby proces reform; apeluje zatem do Rady, by ponowiła wysiłki na rzecz 
otwarcia rozdziałów 23 i 24;

11. z zadowoleniem przyjmuje uchwalenie ustawy o rzeczniku praw obywatelskich
i mianowanie pierwszego głównego rzecznika, który dzięki swoim decyzjom powinien 
zapewnić wiarygodność tej instytucji; podkreśla, że stworzenie urzędu rzecznika praw 
obywatelskich stanowi istotny krok na rzecz ochrony praw obywateli i zapewnienia 
rozliczalności administracji publicznej; apeluje do zarządu tej instytucji o dopilnowanie, 
by regulacje dotyczące wewnętrznego procesu decyzyjnego gwarantowały jej 
niezależność;

12. zachęca Turcję do kontynuowania procesu cywilnego nadzoru nad siłami bezpieczeństwa; 
wzywa do zmiany ustawy o administracji okręgowej, tak by władze cywilne miały szerszy 
nadzór nad działaniami zbrojnymi i działaniami żandarmerii w zakresie egzekwowania 
prawa; podkreśla znaczenie ustanowienia niezależnej agencji ds. skarg dotyczących 
egzekwowania prawa, która badałaby skargi dotyczące łamania praw człowieka, 
niewłaściwego traktowania i ewentualnych niedozwolonych działań tureckich agencji 
zajmujących się egzekwowaniem prawa; jest zdania, że należy przeprowadzić reformę 
przepisów prawnych dotyczących składu i uprawnień Najwyższej Rady Wojskowej;

13. zwraca uwagę, że w procesie związanym z planem „Sledgehammer” sąd pierwszej 
instancji skazał 324 podejrzanych na karę od 13 do 20 lat więzienia; podkreśla, że 
dochodzenia w sprawie domniemanych planów zamachów stanu, takich jak „Ergenekon”
i „Sledgehammer”, muszą dowieść siły oraz właściwego, niezależnego, bezstronnego
i przejrzystego funkcjonowania tureckich instytucji demokratycznych i sądownictwa oraz 
ich zdecydowanego i bezwarunkowego przestrzegania praw podstawowych; jest 
zaniepokojony zarzutami dotyczącymi wykorzystywania niespójnych dowodów; ubolewa, 
że sprawy te zostały zepchnięte na dalszy plan przez wątpliwości dotyczące ich 
szerokiego zakresu i uchybień proceduralnych;

14. z zadowoleniem przyjmuje ustawę przewidującą utworzenie Tureckiego Urzędu 
Krajowego ds. Praw Człowieka; wzywa do niezwłocznego wykonania tej ustawy w celu 
propagowania i monitorowania skutecznego wdrażania międzynarodowych norm
w zakresie praw człowieka; podkreśla, jak ważne jest, by wykorzystać wszystkie 
instrumenty UE dostępne w dziedzinie upowszechniania praw człowieka w celu 
aktywnego wsparcia utworzenia i sprawnego funkcjonowania tego urzędu oraz 
wzmocnienia pozycji organizacji społeczeństwa obywatelskiego;

15. z zadowoleniem przyjmuje uchwalenie ustawy o ochronie rodziny i zapobieganiu 
przemocy wobec kobiet; pozytywnie ocenia krajowy plan działania na rzecz walki
z przemocą wobec kobiet (na lata 2012-2015) i podkreśla konieczność jego skutecznego 
wdrożenia w całym kraju; apeluje do ministerstwa ds. rodziny i polityki społecznej
o dalsze działania na rzecz zwiększenia liczby i jakości ośrodków pomocy dla kobiet
i nieletnich znajdujących się w niebezpieczeństwie; podkreśla, że ważne jest, by zapewnić 
kobietom, które padły ofiarą przemocy, konkretne alternatywne rozwiązania i szanse na 
usamodzielnienie się; zachęca Turcję, by nadal zwiększała działania prewencyjne na 
wszystkich szczeblach w walce z tzw. zabójstwami honorowymi, przemocą domową oraz 
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wymuszonymi małżeństwami i wydawaniem dziewczynek za mąż;   wzywa wspomniane 
powyżej ministerstwo, by w dalszym ciągu aktywnie propagowało udział kobiet w rynku 
pracy, który pozostaje na niskim poziomie, w polityce i na wysokim szczeblu 
administracji i sektora prywatnego, wprowadzając w razie konieczności określone pułapy;

16. podkreśla pilną potrzebę przyjęcia kompleksowych przepisów przeciw dyskryminacji oraz 
ustanowienia rady ds. równości i zakazu dyskryminacji w celu ochrony obywateli przed 
dyskryminacją ze względu na pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną lub 
tożsamość płciową; wzywa Turcję do przyjęcia planu działania na rzecz propagowania 
całkowitej równości praw i pełnej akceptacji osób homoseksualnych, biseksualnych
i transseksualnych;  

17. pozytywnie ocenia dalsze wdrażanie prawodawstwa zmieniającego ustawę z 2008 r.
w sprawie fundacji i rozszerzającego zakres przywracania praw własności społeczności 
niemuzułmańskich; apeluje do właściwych władz, by pomogły społeczności syriackiej 
wyjaśnić trudności, jakie napotyka w związku z rejestrowaniem nieruchomości i gruntu; 
wzywa do rozwiązania kwestii dużej liczby nieruchomości łacińskiego kościoła 
katolickiego, które zostały skonfiskowane i pozostają w posiadaniu państwa; przypomina 
pilną potrzebę kontynuowania kluczowej i rzeczowej reformy w dziedzinie wolności 
myśli, sumienia i wyznania, zwłaszcza poprzez umożliwienie wspólnotom wyznaniowym 
uzyskiwania osobowości prawnej, eliminowanie wszelkich ograniczeń w kształceniu, 
mianowaniu i sukcesji kleru, uznanie miejsc kultu alewitów oraz dostosowanie się do 
odnośnych orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i zaleceń Komisji 
Weneckiej; wzywa Turcję do dopilnowania, by monastyr św. Gabriela zachował swoje 
ziemie oraz był chroniony w całości; 

18. zauważa, że Turcja wykazywała się dalszą odpornością na ataki terrorystyczne ze strony 
PKK; wzywa Turcję do ponownego podjęcia starań na rzecz znalezienia politycznego 
rozwiązania kwestii kurdyjskiej; zwraca się do wszystkich sił politycznych, by stworzyły 
odpowiednią platformę polityczną, prowadziły konstruktywną debatę na temat kwestii 
kurdyjskiej i ułatwiły faktyczne otwarcie w kwestii żądań dotyczących podstawowych 
praw w procesie konstytucyjnym; zwraca się do wszystkich sił politycznych o to, by 
wspólnie działały na rzecz osiągnięcia celu, jakim jest pogłębiony dialog polityczny
i proces dalszej integracji politycznej, kulturowej i społeczno-ekonomicznej obywateli 
kurdyjskiego pochodzenia oraz ich udziału w życiu kraju, aby zagwarantować prawo do 
wolności wypowiedzi, zrzeszania się i zgromadzeń, oraz o to, by wspierały pokojową 
integrację obywateli o kurdyjskim pochodzeniu z tureckim społeczeństwem; przypomina, 
że rozwiązanie polityczne można zbudować jedynie w oparciu o rzeczywiście 
demokratyczną debatę nad kwestią kurdyjską, i wyraża zaniepokojenie dużą liczbą 
procesów wszczętych przeciwko pisarzom i dziennikarzom poruszającym tę tematykę,
a także aresztowaniem kilku kurdyjskich polityków, burmistrzów i członków rad 
miejskich, członków związków zawodowych, prawników, demonstrantów oraz obrońców 
praw człowieka w związku z procesem KCK; podkreśla znaczenie promowania dyskusji 
na temat kwestii kurdyjskiej w demokratycznych instytucjach, zwłaszcza na forum 
Wielkiego Zgromadzenia Narodowego Turcji;

19. z zadowoleniem przyjmuje pakiet zachęt mający na celu zwiększenie inwestycji i rozwoju 
gospodarczego w najsłabiej rozwiniętych regionach Turcji, w tym na południowym-
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wschodzie, oraz kontynuację projektu Anatolia Południowo-Wschodnia;

20. przypomina o potrzebie zwiększenia spójności pomiędzy poszczególnymi regionami 
Turcji oraz między obszarami wiejskimi i miejskimi, aby stworzyć nowe szanse 
wszystkim obywatelom i promować integrację gospodarczą i społeczną; podkreśla 
szczególną rolę edukacji i konieczność zwalczania utrzymujących się między regionami 
dużych różnic w zakresie jakości kształcenia i wskaźników liczby uczniów; apeluje
o podjęcie kroków mogących doprowadzić do otwarcia rozdziału 22 dotyczącego polityki 
regionalnej;

21. jest zaniepokojony nadmiernie wysokim wskaźnikiem ubóstwa wśród dzieci, zwłaszcza 
na obszarach wiejskich; podkreśla konieczność opracowania kompleksowej strategii na 
rzecz walki z ubóstwem i pracą dzieci oraz propagowania dostępu do edukacji;
z zadowoleniem przyjmuje stworzenie urzędu rzecznika praw dziecka i przyjęcie po raz 
pierwszy w Turcji strategii w zakresie praw dziecka; jest zaniepokojony faktem, że 
zmniejszyła się liczba działających sądów dla nieletnich i wzywa Turcję, by zapewniła 
rozwiązania alternatywne dla zatrzymania nieletnich; przypomina o znaczeniu 
niezależnego monitorowania i niezależnych mechanizmów służących ochronie praw
i zapobieganiu nadużyciom;

Budowanie dobrych stosunków sąsiedzkich

22. głęboko ubolewa nad decyzją Turcji o nieuczestniczeniu w posiedzeniach cypryjskiej 
prezydencji Rady UE i w kontaktach z jej przedstawicielami; jest też zdania, że Turcja nie 
wykorzystała ważnej szansy, by rozpocząć proces odnowy i normalizacji stosunków
z Cyprem; przypomina, że UE opiera się na zasadach szczerej współpracy i solidarności 
wszystkich państw członkowskich oraz poszanowania ram instytucjonalnych;

23. po raz kolejny wyraża swoje zdecydowane poparcie dla ponownego zjednoczenia Cypru
w oparciu o trwałe i sprawiedliwe dla obu społeczności rozwiązanie; podkreśla, że obie 
społeczności powinny w trybie pilnym osiągnąć porozumienie w sprawie sposobu 
prowadzenia merytorycznych negocjacji w celu rozwiązania konfliktu, aby proces 
negocjacji prowadzonych pod auspicjami sekretarza generalnego ONZ nabrał ponownie 
rozpędu; apeluje do Turcji, by rozpoczęła wycofywanie swoich sił z Cypru i przekazała 
ONZ kontrolę nad Famagustą zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 550 
(1984); równocześnie wzywa Republikę Cypryjską do otwarcia portu w Famaguście pod 
nadzorem służb celnych UE, aby wspierać pozytywną atmosferę sprzyjającą skutecznemu 
zakończeniu trwających negocjacji w sprawie zjednoczenia i umożliwić Turkom 
cypryjskim bezpośredni handel w legalny sposób, który będzie możliwy do 
zaakceptowania przez wszystkich;

24. zachęca Turcję do zwiększenia poparcia dla Komitetu ds. Osób Zaginionych na Cyprze;

25. podkreśla znaczenie spójnego i kompleksowego podejścia do kwestii bezpieczeństwa we 
wschodniej części basenu Morza Śródziemnego i apeluje do Turcji, aby umożliwiła 
prowadzenie dialogu politycznego między UE i NATO poprzez wycofanie swojego weta
w sprawie współpracy na linii UE-NATO z udziałem Cypru, i w związku z tym wzywa 
Republikę Cypru do wycofania swojego weta przeciw udziałowi Turcji w Europejskiej 
Agencji Obrony;
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Zacieśnienie współpracy między UE i Turcją

26. ubolewa nad faktem, że Turcja odmówiła wypełniania wobec wszystkich państw 
członkowskich zobowiązań w zakresie pełnego i niedyskryminacyjnego wdrożenia 
protokołu dodatkowego do umowy o stowarzyszeniu WE z Turcją; przypomina, że 
odmowa ta ma nadal poważny wpływ na proces negocjacji;

27. ponownie potępia z całą surowością powtarzające się ataki terrorystyczne przeprowadzane 
przez PKK, która znajduje się na unijnej liście organizacji terrorystycznych, oraz wyraża 
całkowitą solidarność z Turcją i rodzinami licznych ofiar; apeluje do państw UE, aby
w bliskim porozumieniu z koordynatorem UE ds. zwalczania terroryzmu i Europolem 
zacieśniły współpracę z Turcją w zakresie zwalczania terroryzmu i przestępczości 
zorganizowanej, która stanowi jedno ze źródeł finansowania terroryzmu; wzywa Turcję, 
by uchwaliła ustawę o ochronie danych i przyjęła prawodawstwo dotyczące finansowania 
terroryzmu, aby umożliwić zawarcie umowy o współpracy z Europolem oraz dalszy 
rozwój współpracy sądowniczej z Eurojustem i państwami UE; uważa, że oddelegowanie 
do Europolu urzędnika łącznikowego ds. policji pomogłoby poprawić dwustronną 
współpracę;  

28. popiera zaangażowanie Turcji na rzecz sił demokratycznych w Syrii oraz udzielanie 
pomocy humanitarnej syryjskim uchodźcom; zwraca się do Komisji, państw 
członkowskich oraz społeczności międzynarodowej o wspieranie starań Turcji mających 
na celu uporanie się z coraz poważniejszym wymiarem humanitarnym kryzysu 
syryjskiego; podkreśla znaczenie porozumienia się przez UE i Turcję co do sposobu 
przekazywania dostępnej pomocy humanitarnej przesiedlonym Syryjczykom znajdującym 
się obecnie na terytorium Turcji bądź oczekującym na jej granicach;

29. z zadowoleniem wita decyzję o zacieśnieniu współpracy między UE i Turcją w szeregu 
ważnych kwestii związanych z energetyką i wzywa Turcję, by zaangażowała się w tę 
współpracę; jest zdania, że z uwagi na strategiczną rolę Turcji należy wstępnie rozważyć 
znaczenie otwarcia negocjacji w sprawie rozdziału 15 dotyczącego energii z myślą
o pogłębieniu strategicznego dialogu między UE i Turcją w sprawie energii; 

30. wzywa Komisję, by nadal wspierała organizacje społeczeństwa obywatelskiego i kontakty 
międzyludzkie poprzez odpowiednie finansowanie dialogu ze społeczeństwem 
obywatelskim, EIDHR i programów w zakresie uczenia się przez całe życie, w tym 
działań związanych z kulturą i mediami;

31. zobowiązuje przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, 
wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel, sekretarzowi generalnemu Rady 
Europy, przewodniczącemu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, rządom
i parlamentom państw członkowskich oraz rządowi i parlamentowi Republiki Turcji.


