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3.
poudarja strateški pomen dobrih
odnosov med EU in Turčijo ter visoko
dodano vrednost sodelovanja pri
spopadanju z izzivi, s katerimi se srečujeta
obe strani; priznava, da se tako Turčija kot
EU od začetka pristopnih pogajanj leta
2004 soočata z notranjimi procesi
sprememb; obžaluje, da se pristopni
instrumenti ne uporabljajo v polni meri in
da je na področjih pravne države in
človekovih pravic, ki sta v osredju
københavnskih meril, prišlo do
nazadovanja ter da je z leti popoln pristop
Turčije k EU na obeh straneh izgubil
podporo; ostaja zavezan sodelovanju in
ohranjanju konstruktivnega in odprtega
dialoga s turško vlado, da bi obravnavali
skupne izzive in skupne prednostne naloge,
kot so regionalna stabilnost, razmere v
Siriji, migracije in varnost;

3.
poudarja strateški pomen dobrih
odnosov med EU in Turčijo ter visoko
dodano vrednost sodelovanja pri
spopadanju z izzivi, s katerimi se srečujeta
obe strani; priznava, da se tako Turčija kot
EU od začetka pristopnih pogajanj leta
2004 soočata z notranjimi procesi
sprememb; ugotavlja, da na področjih
pravne države in človekovih pravic prišlo
do nazadovanja; poudarja, da je podpora
javnosti za popolno vključitev Turčije v
EU z leti upadla na obeh straneh; ostaja
zavezan sodelovanju in ohranjanju
konstruktivnega in odprtega dialoga s
turško vlado, da bi obravnavali skupne
izzive in skupne prednostne naloge, kot so
regionalna stabilnost, razmere v Siriji,
migracije in varnost;
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7.
ponavlja svoje stališče iz novembra
2016 o zamrznitvi pristopnih pogajanj s
Turčijo;

7.
ponavlja svoje stališče iz novembra
2016 o zamrznitvi pristopnih pogajanj s
Turčijo; v odziv na razmere v Turčiji in
vse manjšo podporo za njeno popolno
vključitev na obeh straneh poziva, naj se
pristopni proces Turčije dokončno
prekine;
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8.
poziva Komisijo in države članice,
naj v skladu s pogajalskim okvirom
nemudoma formalno prekinejo pristopna
pogajanja s Turčijo, če bo ta začela v
nespremenjeni obliki izvajati sveženj
ustavnih reform; ob upoštevanju pripomb
Beneške komisije v zvezi z ustavno
reformo poudarja, da predlagane ustavne
spremembe ne spoštujejo temeljnega
načela delitve oblasti, ne zagotavljajo
zadostnih nadzornih mehanizmov in niso v
skladu s københavnskimi merili; poziva
Komisijo, države članice in Turčijo, naj
odprto in odkrito razpravljajo o
vprašanjih, ki so v skupnem interesu, pri
katerih bi bilo mogoče okrepljeno
sodelovanje; poudarja, da bi morale vse
oblike političnega sodelovanja med EU in
Turčijo temeljiti na določbah o
pogojevanju s spoštovanjem demokracije,
načel pravne države in temeljnih pravic;

8.
poziva, naj se pristopna pogajanja s
Turčijo nemudoma in trajno prekinejo; ob
upoštevanju pripomb Beneške komisije v
zvezi z ustavno reformo poudarja, da
predlagane ustavne spremembe ne
spoštujejo temeljnega načela delitve oblasti
in ne zagotavljajo zadostnih nadzornih
mehanizmov; poudarja, da bi morale vse
oblike političnega sodelovanja med EU in
Turčijo temeljiti na določbah o
pogojevanju s spoštovanjem demokracije,
načel pravne države in temeljnih pravic;
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23.
ugotavlja, da je liberalizacija
vizumskega režima zelo pomembna za
turške državljane, predvsem za poslovneže
in osebe turškega porekla, ki se nahajajo
v EU, in bo izboljšala medosebne stike;
poziva turško vlado, naj v celoti izpolni še
zadnja merila, ki so bila opredeljena v
časovnem načrtu za liberalizacijo
vizumskega režima; poudarja, da je
revizija protiteroristične zakonodaje
ključni pogoj za zagotavljanje temeljnih
pravic in svoboščin in da bo liberalizacija
vizumskega režima mogoča le, ko bodo
izpolnjevala vsa merila;

23.
poziva k prekinitvi liberalizacije
vizumskega režima za Turčijo;
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25.
poziva Komisijo, naj pri vmesnem
pregledu sredstev iz instrumenta za
predpristopno pomoč v letu 2017 upošteva
najnovejše dogodke v Turčiji in začasno
ustavi predpristopno pomoč, če bodo
pogajanja prekinjena; poziva Komisijo,
naj se, če bo dejansko prišlo do tega,
sredstva namenijo neposredni podpori
turški družbi in beguncem v Turčiji, prav
tako pa naj se povečajo naložbe v
programe medosebnih izmenjav, kot je
Erasmus+ za študente, akademike in
novinarje;

25.
poziva k trajni ustavitvi izplačil
predpristopnih sredstev; izjavlja, da bi
morala biti ta sredstva povrnjena
davkoplačevalcem držav članic;
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