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21. λαμβάνοντας όλα τα ανωτέρω 
υπόψη, συνιστά στην Επιτροπή και στο 
Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
σύμφωνα με το διαπραγματευτικό πλαίσιο, 
να αναστείλουν επισήμως τις ενταξιακές 
διαπραγματεύσεις με την Τουρκία· 
παραμένει, ωστόσο, προσηλωμένο στον 
δημοκρατικό και πολιτικό διάλογο με την 
Τουρκία· ζητεί από την Επιτροπή να 
χρησιμοποιήσει τα κονδύλια που 
διατίθενται στο πλαίσιο του Μηχανισμού 
Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙ και του 
μελλοντικού ΜΠΒ ΙΙΙ) για να στηρίξει, 
μέσω ειδικού κονδυλίου που θα 
διαχειρίζεται άμεσα η ΕΕ, την κοινωνία 
των πολιτών της Τουρκίας, τους 
υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και τους δημοσιογράφους 
και να αυξήσει τις ευκαιρίες για 
διαπροσωπικές επαφές, ακαδημαϊκό 
διάλογο, εξασφάλιση της πρόσβασης των 
Τούρκων φοιτητών σε ευρωπαϊκά 
πανεπιστήμια και για τη δημιουργία 
πλατφορμών μέσων ενημέρωσης για 
δημοσιογράφους με σκοπό την προστασία 
και προώθηση των  δημοκρατικών αξιών 
και αρχών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και του κράτους δικαίου· με την επιφύλαξη 
του άρθρου 49 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, αναμένει ότι οι 
σχέσεις μεταξύ της Τουρκίας και της ΕΕ 
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θα επαναπροσδιοριστούν με γνώμονα μια 
αποτελεσματική εταιρική σχέση· 
υπογραμμίζει ότι οιαδήποτε πολιτική 
δέσμευση μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας θα 
πρέπει να οικοδομηθεί σε διατάξεις που 
επιβάλλουν προϋποθέσεις σχετικές με τον 
σεβασμό της δημοκρατίας, του κράτους 
δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων·
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