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Resolucija Evropskega parlamenta o poročilu o napredku Turčije za leto 2012
(2012/2870(RSP))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju poročila Komisije o napredku Turčije za leto 2012 (SWD(2012)0336),

– ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o strategiji širitve in 
glavnih izzivih v letih 2012-2013 (COM(2012)0600),

– ob upoštevanju prejšnjih resolucij Parlamenta, zlasti resolucij z dne 9. marca 2011 o 
poročilu o napredku Turčije za leto 20101, z dne 29. marca 2012 o poročilu o napredku 
Turčije za leto 20112 in z dne 22. maja 2012 o perspektivi za ženske v Turčiji do leta 
20203,

– ob upoštevanju pogajalskega okvira za Turčijo z dne 3. oktobra 2005,

– ob upoštevanju Sklepa Sveta 2008/157/ES z dne 18. februarja 2008 o načelih, prednostnih 
nalogah in pogojih iz partnerstva za pristop z Republiko Turčijo4 (partnerstvo za pristop) 
ter prejšnjih sklepov Sveta o partnerstvu za pristop za leta 2001, 2003 in 2006,

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 14. decembra 2010, 5. decembra 2011 in 11. 
decembra 2012,

– ob upoštevanju člena 110(2) Poslovnika,

– ob upoštevanju dejstva, da so se pristopna pogajanja s Turčijo začela 3. oktobra 2005, 
potem ko je Svet odobril pogajalski okvir, in ker je bil začetek teh pogajanj izhodiščna 
točka dolgotrajnega in odprtega procesa, ki temelji na poštenih in strogih pogojih ter 
zavezanosti reformam,

– ob upoštevanju dejstva, da se je Turčija zavezala reformam, dobrim sosedskim odnosom 
in postopnemu usklajevanju z EU in ker je treba ta prizadevanja obravnavati kot 
priložnost za nadaljnjo posodobitev države ter za krepitev in nadaljnje izboljšanje njenih 
demokratičnih institucij, pravne države ter spoštovanja človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin;

– ob upoštevanju dejstva, da bi EU morala ostati merilo za reforme v Turčiji,

– ob upoštevanju dejstva, da sta popolna usklajenost z vsemi københavnskimi merili in 
sposobnost EU za vključevanje novih članic v skladu s sklepi zasedanja Evropskega sveta 
decembra 2006 še naprej osnova za pristop k EU, torej k skupnosti, ki temelji na skupnih 

                                               
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0090
2 Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0116
3 Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0212
4 UL L 51, 26.2.2008, str. 4.
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vrednotah, poštenemu sodelovanju in vzajemni solidarnosti med vsemi njenimi državami 
članicami,

– ob upoštevanju dejstva, da je bila maja 2012 uvedena pozitivna agenda za podporo in 
dopolnitev pogajanj s pomočjo okrepljenega sodelovanja na številnih področjih, ki so v 
skupnem interesu,

– ob upoštevanju dejstva, da je Svet v svojih sklepih z dne 11. decembra 2012 podprl novi 
pristop Komisije, da bo pravna država osrednji element širitvene politike, ter potrdil, da 
imata poglavje 23 o sodstvu in temeljnih pravicah ter poglavje 24 o pravici, svobodi in 
varnosti osrednjo vlogo v pogajalskem procesu ter bi ju bilo treba obravnavati v zgodnjih 
fazah pogajanj, da bi se omogočilo oblikovanje jasnih meril ter da bi bilo na voljo dovolj 
časa za oblikovanje potrebne zakonodaje, institucij in zanesljivih evidenc o izvajanju,

– ob upoštevanju dejstva, da je Komisija v strategiji širitve za leto 2012 ugotovila, da je 
Turčija zaradi svojega gospodarstva, strateške lokacije in pomembne vloge v regiji 
ključna država za Evropsko unijo ter da je postopek pristopa še vedno najustreznejši okvir 
za spodbujanje z EU povezanih reform v Turčiji; ob upoštevanju dejstva, da je Komisija 
izrazila zaskrbljenost, ker Turčija ni napredovala na področju izpolnjevanja političnih 
meril,

– ob upoštevanju dejstva, da Turčija še vedno, in sicer že sedmo leto zapored, ni izvedla 
določb iz pridružitvenega sporazuma med ES in Turčijo ter dodatnega protokola k 
sporazumu,

– ob upoštevanju dejstva, da obstaja med Evropsko unijo in Turčijo vzajemna gospodarska 
odvisnost, saj je trgovina med EU in Turčijo leta 2011 znašala 120 milijard EUR,

– ob upoštevanju dejstva, da je EU največji trgovski partner Turčije, Turčija pa je šesti 
največji trgovski partner EU; ob upoštevanju dejstva, da neposredne tuje naložbe držav 
članic EU v Turčiji znašajo 75 %,

– ob upoštevanju ocene Komisije, da je na področju gospodarske politike splošna 
pripravljenost Turčije na napredni ravni, zmogljivost za oblikovanje in usklajevanje 
gospodarske politike pa zadovoljiva,

– ob upoštevanju potenciala Turčije, da bi imela vodilno vlogo pri diverzifikaciji virov 
energije in poti za prenos nafte in plina iz sosednjih držav v EU,

– ob upoštevanju dejstva, da sta dialog in sodelovanje EU s Turčijo o stabilnosti, 
demokraciji in varnosti, predvsem v zvezi s širšim Bližnjim vzhodom, strateškega 
pomena; ob upoštevanju dejstva, da je Turčija večkrat ostro obsodila nasilje sirskega 
režima nad civilisti ter daje ključno človekoljubno pomoč Sircem, ki čez mejo bežijo pred 
nasiljem;

– ob upoštevanju dejstva, da morata Turčija in Armenija normalizirati odnose tako, da 
brezpogojno ratificirata protokole in odpreta mejo;

– ob upoštevanju grožnje s povodom za napoved vojne (casus belli), ki jo je Velika narodna 
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skupščina Turčije proti Grčiji razglasila leta 1995 in ki bi jo bilo treba preklicati; ob 
upoštevanju pomembnosti novega kroga pogovorov med Turčijo in Grčijo o izboljšavi 
medsebojnih odnosov;

Konstruktivni dialog in skupno razumevanje

1. izraža pohvalo Komisiji in Turčiji za izvrševanje pozitivne agende, kar dokazuje, kako bi 
lahko Turčija in EU v okviru vzajemne zavezanosti in jasnih ciljev napredovali v 
pogovorih in dosegli skupno razumevanje ter pozitivne spremembe; meni, da je za 
ohranitev konstruktivnega odnosa nujno potrebno obnoviti vzajemno zavezanost v okviru 
pogajalskega procesa; poudarja, da je pomembno ustvariti pogoje za konstruktivni dialog 
in temelje za skupno razumevanje;

2. poudarja politično in geografsko strateško vlogo Turčije za zunanjo in sosedsko politiko 
EU; priznava vlogo Turčije kot pomembnega akterja v regiji ter poziva EU in Turčijo, naj 
še dodatno okrepita obstoječi politični dialog o odločitvah in ciljih zunanje politike; 
obžaluje, da je bila stopnja usklajevanja Turčije z deklaraciijami skupne zunanje in 
varnostne politike leta 2012 še vedno nizka; spodbuja Turčijo, naj razvije svojo zunanjo 
politiko v okviru dialoga in usklajevanja z EU;

3. pozdravlja odločitev Sveta, da bo pozval Komisijo, naj sprejme ukrepe v smeri 
liberalizacije vizumskega režima, ki naj bi bila postopna in dolgoročna perspektiva, 
vzporedno s podpisom sporazuma o ponovnem sprejemu; poziva Turčijo, naj nemudoma 
podpiše in prične izvajati sporazum o ponovnem sprejemu ter zagotovi, da se, dokler ta 
sporazum ne prične veljati, v celoti izvršujejo obstoječi dvostranski sporazumi; ponovno 
opozarja na dejstvo, da je Turčija ena od ključnih tranzitnih držav za nezakonito 
priseljevanje v EU ter poudarja, da je treba okrepiti sodelovanje z EU v zvezi z 
upravljanjem migracij, bojem proti trgovini z ljudmi in kontrolami na mejah; ponovno 
poudarja, da je pomembno poslovnežem, akademikom, študentom in predstavnikom 
civilne družbe iz Turčije olajšati dostop do EU; podpira prizadevanja Komisije in držav 
članic za uvedbo vizumskega zakonika, harmonizacijo in poenostavitev vizumskih zahtev 
ter vzpostavitev središč za izdajanje vizumov v Turčiji; ponovno opozarja države članice 
na njihove obveznosti po pridružitvenem sporazumu v skladu v skladu s sodbo Sodišča 
Evropske unije z dne 19. februarja 2009 v zadevi Soysal;

Izpolnjevanje københavnskih meril

4. izraža pohvalo ustavnemu spravnemu odboru za njegovo zavezanost novi ustavi ter za 
vključujoč proces posvetovanja s civilno družbo, ki je odražal raznolikost turške družbe; 
spodbuja odbor, naj nadaljuje svoje delo ter naj kolegialno in v skladu z vrednotami EU 
obravnava ključna vprašanja, kot so (i) delitev oblasti in ustrezen sistem zavor in 
ravnovesij, (ii) razmerja med državo, družbo in vero, (iii) vključujoč sistem upravljanja, ki 
bi zagotavljal osnovne pravice vseh državljanov in (iv) vključujoče pojmovanje 
državljanstva;

5. poudarja, da je treba napredovati pri izvrševanju ustavnih sprememb iz leta 2010, zlasti pri 
sprejetju zakonov o varstvu osebnih podatkov ter o vojaškem sodstvu;

6. potrjuje bistveno vlogo Velike narodne skupščine Turčije kot središča turškega 
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demokratičnega sistema in poudarja pomen podpore in zavezanosti procesu reforme, zlasti 
dragocenemu pravnemu okviru, ki bi zaščitil in okrepil človekove pravice, vseh političnih 
strank,  izraža pohvalo delu preiskovalnega odbora za človekove pravice in poziva, naj 
ima odbor za harmonizacijo z EU pomembnejšo vlogo, da bi se spodbudila uskladitev 
nove zakonodaje z evropskim pravnim redom ali evropskimi standardi med zakonodajnim 
postopkom;

7. pozdravlja tretji sveženj pravosodnih reform kot korak v smeri celovitega procesa reforme 
na področju sodstva in temeljnih pravic; vendar poudarja, da je ključnega pomena 
nadaljevati proces reforme s četrtim svežnjem pravosodnih reform, ki bi obravnaval (a) 
vprašanja v zvezi s preširoko opredelitvijo kaznivih dejanj iz kazenskega zakonika ali 
protiterorističnega zakonika, pri čemer je nujno treba jasno razmejiti med spodbujanjem 
terorizma in spodbujanjem nasilja ter izražanjem nenasilnih idej, da bi se obvarovala 
svoboda izražanja, (b) težavo predolgega trajanja pripora pred sojenjem in (c) dejstvo, da 
je treba zagovornikom nujno omogočiti dostop do spisa tožilstva;

8. spodbuja Turčijo, naj sprejme akcijski načrt za človekove pravice, ki ga je pripravilo 
ministrstvo za pravosodje v sodelovanju s Svetom Evrope in ki temelji na sodni praksi 
Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP), da bi se tako obravnavala vprašanja, ki 
jih je ESČP izpostavilo v svojih sodbah, ko je bilo ugotovljeno, da je Turčija kršila 
določbe Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP); podpira ministrstvo za 
pravosodje in visoki sodni in tožilski svet pri usposabljanju sodnikov in tožilcev na 
področju človekovih pravic; pozdravlja dejstvo, da je visoki sodni in tožilski svet uvedel 
nova merila ocenjevanja za sodnike in tožilce, s katerimi se nagrajuje spoštovanje določb 
EKČP in sodb ESČP;

9. ponovno opozarja, da sta svoboda izražanja in pluralnost medijev temeljni evropski 
vrednoti ter da zares demokratična družba zahteva pravo svobodo izražanja, vključno s 
pravico do nestrinjanja; poudarja pomen razveljavitve zakonodaje, ki določa 
nesorazmerno visoke globe za medije, ki v nekaterih primerih vodijo k prenehanju 
delovanja ali samocenzuriranju, ter nujno potrebo, da se opravi reforma zakona o 
internetu;

10. popolnoma podpira novi pristop Komisije, da se odpreta poglavji o sodstvu in temeljnih 
pravicah ter pravosodju in notranjih zadevah v zgodnjih fazah pogajalskega procesa ter da 
se zapreta čisto nazadnje; poudarja, da bi uradna merila omogočila vzpostavitev jasnega 
načrta in spodbudila proces reform; zato poziva Svet, naj si ponovno prizadeva za odprtje 
poglavij 23 in 24;

11. pozdravlja zakon o varuhu človekovih pravic in imenovanje prvega glavnega varuha 
človekovih pravic, ki bo prek svojih odločitev zagotovil verodostojnost te institucije; 
poudarja, da je uvedba varuha človekovih pravic pomemben korak pri zaščiti pravic 
državljanov in zagotavljanju odgovornosti javne uprave; poziva svet varuha človekovih 
pravic, naj ureditev notranjega postopka odločanja zagotovi neodvisnost te institucije;

12. spodbuja Turčijo, naj nadaljuje proces civilnega nadzora nad varnostnimi silami; poziva k 
spremembi zakona o pokrajinski upravi, da bi civilna oblast pridobila večji nadzor nad 
vojaškimi operacijami ter dejavnostmi kazenskega pregona, ki jih izvajajo orožniki; 
poudarja pomen vzpostavitve neodvisne agencije za pritožbe nad organi kazenskega 
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preiskovanja in pregona, ki bi preučevala pritožbe v zvezi s kršitvami človekovih pravic, 
grdim ravnanjem in morebitnimi zlorabami s strani turških organov za kazensko 
preiskovanje in pregon; meni, da je treba opraviti reformo zakonskih določb o sestavi in 
pooblastilih vrhovnega vojaškega sveta;

13. ugotavlja, da je v zadevi Macola prvostopensko sodišče obsodilo 324 osumljencev na 13-
20 let zapora; poudarja, da morajo preiskave o domnevnih državnih udarih, kot sta 
primera Ergenekon in načrt Macola, dokazati moč ter neoporečno, neodvisno, 
nepristransko in pregledno delovanje turških demokratičnih institucij in sodstva ter 
njihovo trdno in brezpogojno zavezo k spoštovanju temeljnih pravic; je zaskrbljen zaradi 
domnev o uporabi protislovnih dokazov; obžaluje, da je te primere zameglila skrb o 
njihovi daljnosežnosti ter pomanjkljivostih v postopku;

14. pozdravlja zakon o ustanovitvi turške nacionalne ustanove za človekove pravice; poziva k 
takojšnjemu izvrševanju tega zakona, da bi se spodbudilo in nadzorovalo učinkovito 
izvajanje mednarodnih standardov o človekovih pravicah; poudarja, da je pomembno 
uporabiti vse instrumente EU, ki so na voljo na področju spodbujanja človekovih pravic, 
da se dejavno podprejo vzpostavitev in dobro delovanje turške nacionalne ustanove za 
človekove pravice ter okrepitev organizacij civilne družbe;

15. pozdravlja zakon o zaščiti družine ter preprečevanju nasilja nad ženskami; izraža pohvalo 
nacionalnemu akcijskemu načrtu za boj proti nasilju nad ženskami (2012-2015) in 
poudarja, da je treba zagotoviti njegovo izvajanje po vsej državi; poziva ministrstvo za 
družino in socialne zadeve, naj nadaljuje svoja prizadevanja za povečanje števila in 
kakovosti zavetišč za ogrožene ženske in mladoletnike; poudarja, da je treba ženskam, ki 
so bile žrtve nasilja, ponuditi konkretne alternative in možnost, da se same preživljajo; 
poziva Turčijo, naj še naprej povečuje svoja prizadevanja na vseh ravneh v boju proti 
ubojem iz časti, nasilju v družini ter pojavu prisilnih porok in porok deklic; poziva 
ministrstvo, naj še naprej spodbuja vključevanje žensk na trg dela, ki je zaenkrat še nizko, 
v politiko ter na višje položaje v upravi in zasebnem sektorju, po potrebi z uvedbo sistema 
kvot;

16. poudarja nujno potrebo po celoviti protidiskriminacijski zakonodaji ter ustanovitvi sveta 
proti diskriminaciji ter za enakost, ki bo posameznike varoval pred diskriminacijo na 
podlagi narodnosti, vere, spolne usmerjenosti ali spolne identitete; poziva Turčijo, naj 
sprejme akcijski načrt za spodbujanje popolne enakopravnosti in popolnega sprejemanja 
populacije LGBT;

17. pozdravlja nadaljevanje izvrševanja zakonodaje, ki spreminja zakon o verskih skupnostih 
iz leta 2008 in širi področje učinka ponovne vzpostavitve lastninske pravice neislamskih 
skupnosti; poziva ustrezne organe, naj pomagajo sirski skupnosti pri reševanju težav, s 
katerimi se sooča pri registraciji zemljišč in lastninske pravice; poziva k rešitvi težave, da 
so številne nepremičnine rimskokatoliške cerkve še vedno v posesti države, ki jih je 
zasegla; ponovno opozarja na dejstvo, da je nujno treba nadaljevati bistvene vsebinske 
reforme na področju svobode misli, vesti in vere, zlasti tako, da se verskim skupnostim 
omogoči, da postanejo pravne osebe, da se odstranijo vse ovire v zvezi z usposabljanjem, 
imenovanjem in nasledstvom duhovnikov, da se priznajo alevitski verski objekti ter da se 
spoštujejo ustrezne sodbe ESČP in priporočila beneške komisije; poziva Turčijo, naj 
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zagotovi, da se samostanu Svetega Gabrijela ne bo odvzelo zemljišče ter da se bo zaščitila 
njegova celovitost;

18. ugotavlja, da je Turčija še naprej izkazala vzdržljivost pri terorističnih napadih Kurdske 
delavske stranke (PKK); poziva Turčijo, naj obnovi svoja prizadevanja za politično rešitev 
kurdskega vprašanja; poziva vse politične sile, naj vzpostavijo ustrezno politično 
platformo in naj konstruktivno razpravljajo o kurdskem vprašanju ter naj dajo pravo 
možnost zahtevam za osnovne pravice v ustavnem procesu; poziva vse politične sile, naj 
si skupaj prizadevajo za cilj okrepljenega političnega dialoga ter postopek nadaljnje 
politične, kulturne ter družbenogospodarske vključitve in sodelovanja državljanov 
kurdskega porekla, da bi se zagotovile pravice do svobode izražanja, združevanja in 
zbiranja ter da bi se spodbudila miroljubna vključitev državljanov kurdskega porekla v 
turško družbo; ponovno opozarja, da lahko politična rešitev temelji le na zares 
demokratični razpravi o kurdskem vprašanju in izraža zaskrbljenost zaradi številnih 
postopkov, začetih zoper pisatelje in novinarje, ki pišejo o kurdskem vprašanju, ter 
aretacije številnih kurdskih politikov, županov in občinskih svetnikov, sindikalistov, 
odvetnikov, protestnikov in zagovornikov človekovih pravic v zvezi s sojenjem Uniji 
skupnosti Kurdistana; poudarja, da je pomembno spodbujati razpravo o kurdskem 
vprašanju v okviru demokratičnih institucij, zlasti Velike narodne skupščine Turčije;

19. pozdravlja svežnje spodbud, katerih namen je povečati naložbe in gospodarski razvoj v 
najmanj razvitih regijah Turčije, vključno z jugovzhodom in nadaljevanjem projekta za 
jugovzhodno Anatolijo;

20. ponovno poudarja potrebo po okrepljeni koheziji med turškimi regijami ter med 
podeželjem in mestnimi območji, da se povečajo možnosti za prebivalstvo na splošno in 
se spodbudi gospodarsko in družbeno vključevanje; poudarja posebno vlogo 
izobraževanja ter potrebo po odpravi stalnih velikih regionalnih razlik v kakovosti 
izobraževanja in stopnji vpisa v šole; poziva h korakom, ki bi vodili k odprtju poglavja 22 
o regionalni politiki;

21. je zaskrbljen zaradi nesorazmerno visoke stopnje revščine med otroki, zlasti na podeželju; 
poudarja potrebo po celoviti strategiji za boj proti otroški revščini in otroškemu delu ter za 
spodbujanje dostopa do izobraževanja; pozdravlja uvedbo varuha pravic otrok in sprejetje 
prve strategije Turčije o pravicah otrok; je zaskrbljen, ker se je število dejavnih sodišč za 
mladoletnike zmanjšalo in spodbuja Turčijo, naj poskrbi za alternative kazni zapora za 
mladoletnike; ponovno opozarja na pomembnost mehanizmov neodvisnega nadzora in 
zaščite za varovanje pravic in preprečitev zlorab;

Vzpostavljanje dobrososedskih odnosov

22. globoko obžaluje odločitev Turčije, da se bo vzdržala srečanj in stikov s ciprskim 
predsedstvom Sveta EU ter meni, da je Turčija zamudila pomembno priložnost za začetek 
postopka vključevanja in normalizacije odnosov s Ciprom; ponovno opozarja, da EU 
temelji na načelih poštenega sodelovanja in vzajemne solidarnosti med vsemi njenimi 
državami članicami ter spoštovanja institucionalnega okvira;

23. ponovno izraža svojo trdno podporo ponovni združitvi Cipra, ki bi temeljila na poštenem 
dogovoru, s katerim bi lahko živeli obe skupnosti; poudarja, da morata skupnosti nujno 
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doseči sporazum o tem, kako nadaljevati s pogajanji o reševanju bistvenih vprašanj, da bi 
lahko pogajalski proces pod okriljem generalnega sekretarja ZN kmalu spet pridobil 
zagon; poziva Turčijo, naj začne umikati svoje sile s Cipra ter naj Famagusto preda 
Združenim narodom v skladu z resolucijo varnostnega sveta ZN 550(1984); istočasno 
poziva Republiko Ciper, naj pristanišče Famagusta odpre pod nadzorom carine EU, da bi 
se ustvarila pozitivna klima za uspešen zaključek pogajanj o ponovni združitvi ter da bi se 
turškim Ciprčanom omogočilo, da trgujejo neposredno na zakonit način, ki bi bil za vse 
sprejemljiv;

24. spodbuja Turčijo, naj okrepi podporo Odboru za pogrešane osebe na Cipru;

25. poudarja pomen doslednega in celovitega pristopa k varnosti v vzhodnem Sredozemlju in 
poziva Turčijo, naj omogoči politični dialog med EU in zvezo Nato tako, da umakne svoj 
veto na sodelovanje med EU in Natom, ki vključuje Ciper, ter posledično poziva 
Republiko Ciper, na umakne svoj veto na sodelovanje Turčije pri Evropski obrambni 
agenciji;

Napredek v sodelovanju med Evropsko unijo in Turčijo

26. obžaluje nepripravljenost Turčije, da bi izpolnila svojo obveznost popolnega in 
nediskriminatornega izvrševanja dodatnega protokola k pridružitvenemu sporazumu med 
ES in Turčijo v razmerju do vseh držav članic; ponovno opozarja, da ta nepripravljenost 
močno ovira pogajalski proces;

27. ponavlja svojo ostro obsodbo neprestanega terorističnega nasilja PKK, ki je na seznamu 
EU terorističnih organizacij, in izraža popolno solidarnost Turčiji in družinam številnih 
žrtev; poziva države članice, naj ob tesnem sodelovanju s koordinatorjem EU za boj proti 
terorizmu in Europolom povečajo sodelovanje s Turčijo v boju proti terorizmu in 
organiziranemu kriminalu kot viru financiranja terorizma; poziva Turčijo, naj sprejme 
zakon o varstvu podatkov in zakonodajo o financiranju terorizma, da bi lahko sklenila 
sporazum o sodelovanju z Europolom in da se lahko nadalje razvije pravosodno 
sodelovanje z Eurojustom in z državami članicami EU; meni, da bi dodelitev uradnika za 
zveze policije Europolu prispevalo k izboljšanju dvostranskega sodelovanja;

28. podpira zavezanost Turčije demokratičnim silam v Siriji in nudenje človekoljubne pomoči 
Sircem, ki so pobegnili iz države; poziva Komisijo, države članice in mednarodno 
skupnost, naj podprejo prizadevanja Turčije za spopadanje z vse večjo humanitarno 
razsežnostjo sirske krize; poudarja pomen skupnega razumevanja med EU in Turčijo o 
tem, kako dostaviti razpoložljivo človekoljubno pomoč razseljenim Sircem, ki so trenutno 
na turškem ozemlju ali čakajo na njenih mejah;

29. pozdravlja odločitev o povečanju sodelovanja med EU in Turčijo o številnih pomembnih 
energetskih vprašanjih in poziva Turčijo, naj se zaveže k temu sodelovanju; meni, da bi 
bilo treba glede na strateško vlogo Turčije začeti razmišljati o tem, da bi se odprla 
pogajanja o poglavju 15 o energiji, da bi se spodbudil strateški dialog o energiji med EU 
in Turčijo;

30. poziva Komisijo, naj še naprej podpira organizacije civilne družbe in dejavnosti „od ljudi 
za ljudi” z ustreznim financiranjem dialoga civilne družbe, evropskega instrumenta za 
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demokracijo in človekove pravice ter programov vseživljenjskega učenja, vključno z 
dejavnostmi, povezanimi s kulturo in mediji;

31. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, 
podpredsednici/visoki predstavnici, generalnemu sekretarju Sveta Evrope, predsedniku 
Evropskega sodišča za človekove pravice, vladam in parlamentom držav članic ter vladi in 
parlamentu Republike Turčije.


