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Uznesenie Európskeho parlamentu o správe o pokroku Turecka za rok 2012
(2012/2870 (RSP)).

Európsky parlament,

– so zreteľom na správu Komisie o pokroku Turecka za rok 2012 (SEK(2012)0336),

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade s názvom Stratégia 
rozširovania a hlavné výzvy v rokoch 2012 – 2013 (COM(2012)0600),

– so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia, najmä na uznesenie o správe o pokroku 
Turecka za rok 2010 z 9. marca 20111, uznesenie o správe o pokroku Turecka za rok 2011 
z 29. marca 20122 a uznesenie o perspektívach žien v Turecku do roku 2020 z 22. mája 
20123,

– so zreteľom na rokovací rámec pre Turecko z 3. októbra 2005,

– so zreteľom na rozhodnutie Rady 2008/157/ES z 18. februára 2008 o zásadách, prioritách 
a podmienkach obsiahnutých v prístupovom partnerstve s Tureckou republikou4

(prístupové partnerstvo), ako aj na predchádzajúce rozhodnutia Rady o prístupovom 
partnerstve z rokov 2001, 2003 a 2006,

– so zreteľom na závery Rady zo 14. decembra 2010, z 5. decembra 2011 a 11. decembra 
2012,

– so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na skutočnosť, že prístupové rokovania s Tureckom sa začali 3. októbra 2005 
po tom, čo Rada schválila rokovací rámec, a že začiatok takýchto rokovaní je 
východiskovým bodom dlhodobého procesu s otvoreným koncom založeného na prísnej 
podmienenosti a záväzku uskutočniť reformy,

– so zreteľom na skutočnosť, že Turecko sa zaviazalo k reformám, dobrým susedským 
vzťahom a postupnému približovaniu k EÚ a že toto úsilie by sa malo chápať ako 
príležitosť Turecka modernizovať, konsolidovať a ďalej zlepšovať svoje demokratické 
inštitúcie, právny štát a dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd,

– so zreteľom na skutočnosť, že EÚ by mala zostať meradlom reforiem v Turecku,

– so zreteľom na skutočnosť, že úplný súlad so všetkými kodanskými kritériami 
a integračná kapacita EÚ zostávajú podľa záverov zo zasadnutia Európskej rady 
z decembra 2006 základom pristúpenia k EÚ, ktorá je spoločenstvom založeným na 

                                               
1 Prijaté texty, P7_TA(2011)0090.
2 Prijaté texty, P7_TA(2012)0116.
3 Prijaté texty, P7_TA(2012)0212.
4 Ú. v. EÚ L 51, 26.2.2008, s. 4.
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spoločných hodnotách, lojálnej spolupráci a vzájomnej solidarite medzi všetkými jej 
členskými štátmi,

– so zreteľom na skutočnosť, že v máji 2012 sa začala vykonávať pozitívna agenda na 
podporu a doplnenie rokovacieho procesu prostredníctvom rozšírenej spolupráce v 
mnohých oblastiach spoločného záujmu,

– so zreteľom na skutočnosť, že Rada vo svojich záveroch z 11. decembra 2012 podporila 
nový prístup Komisie, ktorý v politike rozšírenia kladie dôraz na dodržiavanie zásad 
právneho štátu, a potvrdila, že v rokovacom procese by mali ústredný bod predstavovať 
kapitola 23 týkajúca sa súdnictva a základných práv a kapitola 24 týkajúca sa 
spravodlivosti, slobody a bezpečnosti, ktorými sa treba zaoberať v skorej fáze rokovaní, 
aby boli k dispozícii jasné porovnávacie kritériá a čo najviac času na vypracovanie 
potrebných právnych predpisov, zriadenie inštitúcií a dosiahnutie presvedčivých 
výsledkov pri vykonávaní,

– so zreteľom na skutočnosť, že vo svojej stratégii rozširovania z roku 2012 Komisia 
dospela k záveru, že Turecko je vďaka svojmu hospodárstvu, strategickej polohe a 
dôležitej úlohe v regióne kľúčovou krajinou pre Európsku úniu a že proces pristúpenia 
zostáva najvhodnejším rámcom pre podporu reforiem v Turecku súvisiacich s EÚ; so 
zreteľom na skutočnosť, že Komisia vyjadrila znepokojenie z nedostatočného pokroku 
Turecka v plnení politických kritérií,

– so zreteľom na skutočnosť, že Turecko už siedmy rok po sebe neimplementovalo 
ustanovenia vyplývajúce z Dohody o pridružení medzi Európskym spoločenstvom 
a Tureckom a dodatkového protokolu k nej;

– so zreteľom na skutočnosť, že Európska únia a Turecko sú vzájomne hospodársky 
previazané a objem obchodu medzi EÚ a Tureckom dosiahol v roku 2011 výšku 120 
miliárd eur,

– so zreteľom na skutočnosť, že EÚ je najväčším obchodným partnerom Turecka a Turecko 
je šiestym najväčším obchodným partnerom EÚ; so zreteľom na skutočnosť, že členské 
štáty EÚ sa podieľajú na priamych zahraničných investíciách v Turecku 75 %,

– so zreteľom na hodnotenie Komisie, z ktorého vyplýva, že v oblasti hospodárskej politiky 
je celková pripravenosť Turecka na pokročilej úrovni a že kapacity potrebné na 
vymedzenie a koordináciu hospodárskej politiky sú dostatočné,

– so zreteľom na skutočnosť, že Turecko by mohlo hrať kľúčovú úlohu pri diverzifikácii 
zdrojov energie a tranzitných ciest ropy a zemného plynu zo susedných krajín do EÚ,

– so zreteľom na skutočnosť, že dialóg a spolupráca s Tureckom, pokiaľ ide o stabilitu, 
demokraciu a bezpečnosť, najmä s ohľadom na situáciu v celej oblasti Blízkeho východu, 
majú strategický význam; so zreteľom na skutočnosť, že Turecko dôrazne a opakovane 
odsúdilo násilie sýrskeho režimu proti civilnému obyvateľstvu a že poskytuje potrebnú 
humanitárnu pomoc Sýrčanom, ktorí utekajú pred násilím za hranice,

– so zreteľom na to, že je potrebné, aby Turecko a Arménsko pristúpili k normalizácii 
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svojich vzťahov tým, že bezpodmienečne ratifikujú protokoly a otvoria hranice,

– so zreteľom na to, že národné zhromaždenie Turecka vyhlásilo v roku 1995 existenciu 
dôvodu k vojne proti Grécku a toto vyhlásenie by malo byť stiahnuté; so zreteľom na 
význam nového kola rozhovorov medzi Tureckom a Gréckom zameraných na zlepšenie 
vzájomných vzťahov,

Konštruktívny dialóg a vzájomné porozumenie

1. vyjadruje uznanie Komisii a Turecku za vykonávanie pozitívnej agendy, čo ukazuje, ako 
by Turecko a EÚ mohli pokročiť vo svojom dialógu a dosiahnuť vzájomné porozumenie a 
pozitívne zmeny pri obojstrannej zaangažovanosti a vytýčení jasných cieľov; je 
presvedčený, že pre zachovanie konštruktívneho vzťahu je nevyhnutné, aby sa obe strany 
opäť zapojili do rokovacieho procesu; zdôrazňuje, že je dôležité vytvoriť podmienky pre 
konštruktívny dialóg a základy pre vzájomné porozumenie;

2. zdôrazňuje strategickú úlohu Turecka z politického i geografického hľadiska 
pre zahraničnú politiku a susedskú politiku Európskej únie; uznáva úlohu Turecka ako 
dôležitého aktéra v regióne a vyzýva EÚ a Turecko, aby ďalej posilnili svoj prebiehajúci 
politický dialóg o rozhodnutiach a cieľoch v oblasti zahraničnej politiky; vyjadruje 
poľutovanie nad skutočnosťou, že v roku 2012 bol zaznamenaný len malý súlad Turecka s 
vyhláseniami v oblasti SZBP; nabáda Turecko, aby rozvíjalo svoju zahraničnú politiku v 
rámci dialógu a spoločného postupu s EÚ;

3. víta rozhodnutie Rady vyzvať Komisiu, aby súbežne s podpisom dohody o readmisii osôb 
urobila kroky smerujúce k liberalizácii vízového režimu ako postupného a dlhodobého 
výhľadu; naliehavo vyzýva Turecko, aby bez ďalšieho odkladu podpísalo a vykonávalo 
readmisnú dohodu a aby zabezpečilo, aby sa do nadobudnutia platnosti dohody v plnej 
miere uplatňovali existujúce dvojstranné dohody; pripomína, že Turecko je jednou z 
kľúčových krajín tranzitu nelegálnej migrácie smerujúcej do EÚ, a zdôrazňuje, že je 
potrebné zintenzívniť spoluprácu s EÚ v oblasti riadenia migrácie, boja proti 
obchodovaniu s ľuďmi a hraničných kontrol; ešte raz zdôrazňuje, že je potrebné uľahčiť 
obchodníkom, vysokoškolským pracovníkom, študentom a zástupcom občianskej 
spoločnosti z Turecka prístup do EÚ; podporuje snahy Komisie a členských štátov 
o uplatňovanie vízového kódexu, zosúladenie a zjednodušovanie vízových požiadaviek 
a zriaďovanie centier uľahčujúcich vydávanie víz v Turecku; pripomína členským štátov 
ich záväzok v rámci asociačných dohôd v súlade s rozhodnutím Európskeho súdneho 
dvora z 19. februára 2009, ktoré sa týka prípadu Soysal;

Plnenie kodanských kritérií

4. vyjadruje uznanie ústavnému zmierovaciemu výboru za jeho záväzok, pokiaľ ide o novú 
ústavu, a za proces konzultácií, do ktorých zapája občiansku spoločnosť a ktorý 
odzrkadľuje rozmanitosť tureckej spoločnosti; nabáda výbor, aby pokračoval vo svojej 
práci a v riešení kľúčových otázok – kolegiálnym spôsobom a v súlade s hodnotami EÚ –
ktorými sú i) oddelenie právomoci a primeraný systém bŕzd a protiváh, ii) vzťahy medzi 
štátom, spoločnosťou a cirkvou, iii) inkluzívny systém správy zaisťujúci základné práva 
pre všetkých občanov a iv) inkluzívna koncepcia občianstva ;
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5. zdôrazňuje, že je potrebné pokročiť v realizácii ústavných zmien z roku 2010, najmä 
pokiaľ ide o prijatie právnych predpisov o ochrane osobných údajov a o vojenskom 
súdnictve;

6. znovu potvrdzuje zásadnú úlohu tureckého Veľkého národného zhromaždenia(TGNA) 
ako centrálneho bodu demokratického systému Turecka a zdôrazňuje, že je potrebné, aby 
všetky politické strany podporili reformný proces a zaviazali sa k nemu, najmä pokiaľ ide 
o vytvorenie hodnotného právneho rámca ochraňujúceho a rozširujúceho základné práva 
všetkých komunít; vyjadruje uznanie práci vyšetrovacieho výboru pre ľudské práva a 
žiada, aby mal výbor pre harmonizáciu s EÚ významnejšiu úlohu a počas legislatívneho 
procesu podporoval zosúlaďovanie nových právnych predpisov s acquis alebo s 
európskymi normami;

7. víta tretí súbor reforiem súdneho systému ako krok ku komplexnému reformnému procesu 
v oblasti súdnictva a základných práv; zdôrazňuje však, že je veľmi dôležité pokračovať v 
reformnom procese vykonávaním štyroch súborov reforiem súdnictva, ktoré riešia a) 
záležitosti spojené s príliš širokým vymedzením trestných činov v rámci trestného práva a 
protiteroristického zákona, pričom je naliehavo potrebné jasne rozlišovať medzi podporou 
terorizmu a podnecovaním k násiliu a vyjadrovaním nenásilných myšlienok, s cieľom 
zaručiť slobodu prejavu, b) príliš dlhé zadržiavanie podozrivých osôb pred začatím 
súdneho konania a c) potrebu zabezpečiť plný prístup obhajcov k súdnym spisom;

8. nabáda Turecko, aby prijalo akčný plán pre ľudské práva pripravený ministerstvom 
spravodlivosti v spolupráci s Radou Európy, ktorý vychádza z judikatúry Európskeho 
súdu pre ľudské práva (ECHR) s cieľom riešiť záležitosti spojené s rozsudkami ECHR, v 
zmysle ktorých Turecko porušovalo ustanovenia Európskeho dohovoru o ľudských 
právach (EDĽP); podporuje ministerstvo spravodlivosti a Vysokú radu sudcov a 
prokurátorov v poskytovaní odbornej prípravy v oblasti ľudských práv sudcom a 
prokurátorom; víta skutočnosť, že Vysoká rada sudcov a prokurátorov zaviedla nové 
kritériá hodnotenia sudcov a prokurátorov , na základe ktorých je oceňované dodržiavanie 
ustanovení EDĽP a judikatúry ECHR;

9. pripomína, že sloboda prejavu a pluralita médií sú stredobodom európskych hodnôt a že 
skutočne demokratická spoločnosť si vyžaduje naozajstnú slobodu prejavu vrátane práva 
na nesúhlas; zdôrazňuje, že je dôležité odstrániť právne predpisy, ktoré umožňujú uložiť 
médiám neúmerne vysoké pokuty, čo v niektorých prípadoch vedie k ukončeniu ich 
činnosti alebo k autocenzúre, a že je naliehavo potrebné reformovať zákon o internete;

10. plne podporuje nový prístup Komisie, v rámci ktorého budú kapitoly o súdnictve a 
základných právach, spravodlivosti a vnútorných veciach otvorené už v počiatočných 
fázach procesu rokovaní a uzatvorené ako posledné; zdôrazňuje, že oficiálne porovnávacie 
kritériá by poskytli jasný návod a oživili reformný proces, preto vyzýva Radu, aby 
obnovila úsilie o otvorenie kapitol 23 a 24;

11. víta zákon o ombudsmanovi a vymenovanie prvého vrchného ombudsmana, ktorý má 
svojimi rozhodnutiami zabezpečiť dôveryhodnosť tejto inštitúcie; zdôrazňuje, že zriadenie 
inštitúcie ombudsmana je dôležitým krokom k ochrane práv občanov a zabezpečeniu 
zodpovednosti verejnej správy; vyzýva úrad ombudsmana, aby predpisy o vnútornom 
rozhodovacom procese zaručovali nezávislosť tejto inštitúcie;
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12. vyzýva Turecko, aby pokračovalo v procese zavádzania civilného dohľadu nad 
bezpečnostnými silami; vyzýva k novele zákona o provinčných správnych orgánov s 
cieľom poskytnúť civilným orgánom širší dohľad nad vojenskými operáciami a činnosťou 
polície v oblasti presadzovania práva; zdôrazňuje, že je dôležité zriadiť nezávislú agentúru 
na riešenie sťažností, pokiaľ ide o vymáhanie práva, ktorá by vyšetrovala sťažnosti 
týkajúce sa porušovania ľudských práv, zlého zaobchádzania a prípadných previnení 
tureckých orgánov vymáhania práva; domnieva sa, že je potrebné reformovať právne 
predpisy o zložení a právomociach najvyššej vojenskej rady;

13. berie na vedomie, že v prípade Sledgehammer vydal súd prvého stupňa rozsudky nad 324 
podozrivými v trvaní od 13 do 20 rokov; zdôrazňuje, že pri vyšetrovaní údajných plánov 
štátneho prevratu, akými sú prípady Ergenekon a Sledgehammer, treba preukázať silu 
a riadne, nezávislé, nestranné a transparentné fungovanie tureckých demokratických 
inštitúcií a súdnictva a ich pevný, ničím nepodmienený záväzok rešpektovať základné 
práva; je znepokojený tvrdeniami o používaní rozporuplných dôkazov; s poľutovaním 
konštatuje, že tieto prípady zatieňujú pochybnosti, pokiaľ ide o ich veľký rozsah a 
nedostatky v konaní;

14. víta zákon, ktorým sa zriaďuje turecký štátny orgán pre ľudské práva (TNHRI); vyzýva na 
jeho okamžité uplatňovanie s cieľom podporovať a monitorovať účinné vykonávanie 
medzinárodných noriem v oblasti ľudských práv; zdôrazňuje, že je dôležité využívať 
všetky nástroje EÚ, ktoré sú k dispozícii v oblasti presadzovania ľudských práv, s cieľom 
aktívne podporiť zriadenie a dobré fungovanie TNHRI a posilnenie organizácií občianskej 
spoločnosti;

15. víta zákon o ochrane rodiny a predchádzaní násiliu páchaného na ženách; oceňuje národný 
akčný plán pre boj proti násiliu na ženách (2012 – 2015) a zdôrazňuje, že je potrebné 
zabezpečiť jeho účinné uplatňovanie v celej krajine; vyzýva ministerstvo pre rodinu a 
sociálnu politiku, aby pokračovalo vo svojom úsilí o zvýšenie počtu a kvality azylových 
domov pre ženy a mládež v nebezpečenstve; zdôrazňuje, že je dôležité poskytnúť ženám, 
ktoré sa stali obeťami násilia, konkrétne alternatívy a vyhliadky na nezávislú existenciu; 
naliehavo vyzýva Turecko, aby aj naďalej zvyšovalo na všetkých úrovniach svoje úsilie o 
prevenciu v boji proti „vraždám zo cti“, domácemu násiliu a fenoménu nútených sobášov 
a neviest v detskom veku; vyzýva ministerstvo, aby pokračovalo v aktívnej podpore 
zapájania žien do pracovného procesu, ktoré je stále nízke, do politiky a v riadiacich 
pozíciách do štátnej správy a súkromného sektora a ak to bude potrebné, zvážilo 
zavedenie kvót;

16. zdôrazňuje, že je naliehavo potrebné zaviesť komplexné antidiskriminačné právne 
predpisy a zriadiť radu na potláčanie diskriminácie a zabezpečenie rovnosti občanov s 
cieľom chrániť jednotlivcov pred diskrimináciou na základe etnického pôvodu, 
náboženstva, sexuálnej orientácie alebo sexuálnej identity; vyzýva Turecko, aby prijalo 
akčný plán na podporu úplnej rovnoprávnosti a plnej akceptácie žien lesbičiek, 
homosexuálov, bisexuálov a transsexuálov;

17. víta pokračujúce vykonávanie právnych predpisov, ktorými sa novelizuje zákon z roku 
2008 o nadáciách a rozširuje pôsobnosť obnovenia vlastníckych práv nemoslimských 
komunít; vyzýva príslušné orgány, aby pomáhali sýrskej komunite v riešení problémov 
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spojených s registráciou nehnuteľností a pozemkov; vyzýva k nájdeniu riešenia, pokiaľ 
ide o veľký počet nehnuteľností rímskokatolíckej cirkvi, ktoré skonfiškoval štát a 
zostávajú jeho majetkom; pripomína však, že je naliehavo potrebné pokračovať v 
rozhodujúcich a rozsiahlych reformách v oblasti slobody myslenia, svedomia a 
náboženského vyznania, najmä treba náboženským komunitám umožniť získať právnu 
subjektivitu, odstrániť všetky obmedzenia týkajúce sa odbornej prípravy a vymenovania 
duchovných a apoštolského následníctva, oficiálne uznať svätyne alevitov a dosiahnuť 
súlad s príslušnými rozsudkami Európskeho súdu pre ľudské práva a odporúčaniami 
Benátskej komisie; vyzýva Turecko, aby zabezpečilo, aby nedošlo k zabaveniu pozemkov 
kláštora svätého Gabriela a bol chránený v celom rozsahu;

18. berie na vedomie, že Turecko aj naďalej prejavuje nezlomnosť voči teroristickým útokom 
Strany kurdských pracujúcich; vyzýva Turecko, aby opätovne vyvinulo úsilie o nájdenie 
politického riešenia kurdskej otázky; vyzýva všetky politické sily, aby vytvorili primeranú 
politickú platformu a aby viedli konštruktívny dialóg o kurdskej otázke a uľahčili 
skutočné začatie uplatňovania základných práv v ústavnom procese; vyzýva všetky 
politické sily, aby spolupracovali na dosiahnutí posilneného politického dialógu a procesu 
ďalšieho politického, kultúrneho a sociálno-ekonomického začlenenia a účasti občanov 
kurdského pôvodu s cieľom zaručiť ich právo na slobodu prejavu, združovania a 
zhromažďovania a podporovať pokojné začlenenie občanov kurdského pôvodu do 
tureckej spoločnosti; pripomína, že k politickému riešeniu možno dospieť iba na základe 
otvorenej a skutočne demokratickej diskusie o kurdskej otázke, a vyjadruje znepokojenie 
nad veľkým množstvom konaní namierených proti spisovateľom a novinárom píšucim 
o kurdskej otázke a nad zatknutím niekoľkých kurdských politikov, starostov a poslancov 
mestských zastupiteľstiev, odborových pracovníkov, demonštrantov a obhajcov ľudských 
práv v súvislosti s procesom KCK; poukazuje na význam podpory diskusie o kurdskej 
otázke v rámci demokratických inštitúcií, najmä v TGNA;

19. víta súbor stimulov, ktorého cieľom je zvýšiť investície a hospodársky rozvoj v najmenej 
rozvinutých regiónoch Turecka vrátane juhovýchodu krajiny a pokračovanie v projekte 
Juhovýchodná Anatólia;

20. opakuje, že je potrebné posilniť súdržnosť medzi tureckými regiónmi a medzi vidieckymi 
a mestskými oblasťami s cieľom poskytnúť nové príležitosti širokému obyvateľstvu a 
podporovať jeho hospodárske a sociálne začlenenie; poukazuje v tejto súvislosti na 
osobitnú úlohu vzdelávania a na nutnosť riešiť pretrvávajúce a výrazné regionálne 
rozdiely v oblasti kvality vzdelávania a školskej dochádzky; vyzýva na podniknutie 
krokov smerujúcich k otvoreniu kapitoly 22 týkajúcej sa regionálnej politiky;

21. je znepokojený neúmerne veľkou mierou chudoby detí, najmä vo vidieckych oblastiach; 
zdôrazňuje, že je potrebná komplexná stratégia pre boj proti detskej chudobe a detskej 
práci a na podporu prístupu k vzdelávaniu; víta zriadenie funkcie verejného ochrancu práv 
dieťaťa a prijatie prvej stratégie v oblasti práv dieťaťa v Turecku; je znepokojený 
skutočnosťou, že sa znížil počet činných súdov pre mladistvých, a naliehavo vyzýva 
Turecko, aby poskytlo alternatívy k väzneniu maloletých; opakuje význam nezávislého 
mechanizmu monitorovania a ochrany s cieľom chrániť ich práva a predchádzať 
zneužívaniu;
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Budovanie dobrých susedských vzťahov

22. vyjadruje hlboké poľutovanie nad rozhodnutím Turecka nezúčastňovať sa na schôdzach a 
kontaktoch s cyperských predsedníctvom Rady EÚ a zastáva názor, že Turecko 
premeškalo dôležitú príležitosť začať proces obnovenia stykov a normalizácie vzťahov s 
Cyprom; pripomína, že EÚ je založená na princípe úprimnej spolupráce a vzájomnej
solidarity medzi všetkými členskými štátmi a na dodržiavaní inštitucionálneho rámca;

23. ešte raz vyjadruje silnú podporu znovuzjednoteniu Cypru, ktoré by bolo založené na
spravodlivom a životaschopnom riešení prijateľnom pre obe spoločenstvá; zdôrazňuje, že 
je naliehavo potrebné dosiahnuť dohodu medzi oboma komunitami o tom, ako postupovať 
pri zásadných rokovaniach týkajúcich sa urovnania konfliktu, aby proces rokovaní pod 
záštitou generálneho tajomníka OSN čoskoro znovu získal dynamiku; vyzýva Turecko, 
aby začalo sťahovať svoje ozbrojené sily z Cypru a v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej 
rady OSN 550 (1984) odovzdalo mesto Famagusta Organizácii spojených národov; 
súčasne vyzýva Cyperskú republiku, aby otvorila prístav Famagusta pod dohľadom colnej 
správy EÚ s cieľom podporiť pozitívnu atmosféru umožňujúcu úspešné ukončenie 
prebiehajúcich rokovaní o zjednotení a umožniť cyperským Turkom obchodovať priamo 
a zákonným spôsobom prijateľným pre všetkých;

24. nabáda Turecko k intenzívnejšej podpore Výboru pre nezvestné osoby na Cypre;

25. zdôrazňuje význam integrovaného a komplexného prístupu k bezpečnosti vo východnom 
Stredomorí a vyzýva Turecko, aby umožnilo politický dialóg medzi EÚ a NATO tým, že 
zruší svoje veto voči spolupráci medzi EÚ a NATO zahŕňajúcej Cyprus, a rovnako vyzýva 
Cyperskú republiku, aby zrušila svoje veto namierené proti účasti Turecka v Európskej 
obrannej agentúre;

Pokrok v spolupráci EÚ – Turecko

26. odsudzuje odmietnutie Turecka plniť si záväzok týkajúci sa úplného a nediskriminačného 
vykonávania dodatkového protokolu k Dohode o pridružení medzi Európskym 
spoločenstvom a Tureckom vo vzťahu ku všetkým členským štátom; pripomína, že toto 
odmietnutie naďalej významne ovplyvňuje proces rokovaní;

27. znovu čo najdôraznejšie odsudzuje pokračujúce teroristické násilie zo strany Kurdskej 
strany pracujúcich, ktorú EÚ zaradila na zoznam teroristických organizácií, a vyjadruje 
plnú solidaritu s Tureckom a s rodinami početných obetí, vyzýva členské štáty, aby v 
úzkej spolupráci s koordinátorom EÚ pre boj proti terorizmu a Europolom zintenzívnili 
spoluprácu s Tureckom v boji proti terorizmu a proti organizovanému zločinu, ktorý je 
zdrojom financovania teroristických aktivít; vyzýva Turecko, aby prijalo zákon na 
ochranu údajov a právne predpisy o financovaní terorizmu, aby mohli byť uzatvorené 
dohody o spolupráci s Europolom a aby bolo možné ďalej rozvíjať spoluprácu v oblasti 
súdnictva s Eurojustom a členskými štátmi EÚ; zastáva názor, že pridelenie pracovníka 
pre úzku policajnú spoluprácu Europolu by prispelo k zlepšeniu bilaterálnej spolupráce;

28. podporuje odhodlanie Turecka, pokiaľ ide o podporu demokratických síl Sýrie a 
poskytovanie humanitárnej pomoci sýrskym občanom, ktorí ušli z krajiny; žiada Komisiu, 
členské štáty a medzinárodné spoločenstvo, aby podporili úsilie Turecka o riešenie 
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rastúcej humanitárnej dimenzie sýrskej krízy; zdôrazňuje, že je dôležité, aby sa EÚ a 
Turecko spoločne dohodli, akým spôsobom poskytovať dostupnú humanitárnu pomoc 
vysídleným občanom Sýrie, ktorí sa v súčasnosti nachádzajú na tureckom území alebo 
čakajú na hraniciach;

29. víta rozhodnutie rozšíriť spoluprácu medzi EÚ a Tureckom v rade dôležitých 
energetických otázok a vyzýva Turecko, aby sa zaviazalo k tejto spolupráci; je 
presvedčený, že s prihliadnutím na strategickú úlohu Turecka, by sa malo začať uvažovať 
o význame začatia rokovaní o kapitole 15 týkajúcej sa energií s cieľom ďalej pokročiť v 
strategickom dialógu EÚ a Turecka o energiách;

30. vyzýva Komisiu, aby aj naďalej podporovala organizácie občianskej spoločnosti a aktivity 
typu „ľudia pre ľudí“ primeraným financovaním dialógu s občianskou spoločnosťou, 
Európskej iniciatívy pre demokraciu a ľudské práva a programov celoživotného 
vzdelávania vrátane činností spojených s kultúrou a médiami;

31. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vysokej 
predstaviteľke pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku/podpredsedníčke Komisie, 
generálnemu tajomníkovi Rady Európy, predsedovi Európskeho súdu pre ľudské práva, 
vládam a parlamentom členských štátov a vláde a parlamentu Tureckej republiky.


