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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Turkin määräaikaiskertomuksesta 2007

(2007/2269(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission antaman Turkin määräaikaiskertomuksen 2007 
(SEK(2007) 1436),

– ottaa huomioon 27. syyskuuta 2006 antamansa päätöslauselman Turkin 
liittymisvalmistelujen edistymisestä1 ja 24. lokakuuta 2007 antaman päätöslauselman 
EU:n ja Turkin välisistä suhteista2,

– ottaa huomioon 3. lokakuuta 2005 annetun Turkin neuvottelukehyksen,

– ottaa huomioon neuvoston 18. helmikuuta 2008 tekemän päätöksen 2008/158/EY Turkin 
tasavallan liittymiskumppanuuden periaatteista, ensisijaisista tavoitteista ja ehdoista3

(liittymiskumppanuussopimus) sekä neuvoston aiemmat, vuosina 2001, 2003 ja 2006 
antamat liittymiskumppanuutta koskevat päätökset,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

– ottaa huomioon ulkoasioiden valiokunnan mietinnön (A6-0000/2008),

A. ottaa huomioon, että liittymisneuvottelut Turkin kanssa aloitettiin 3. lokakuuta 2005 
neuvoston hyväksyttyä neuvottelukehyksen ja että liittymisneuvottelujen aloittaminen on 
pitkällisen ja takarajattoman prosessin lähtökohta,

B. ottaa huomioon, että Turkki on sitoutunut toteuttamaan uudistuksia, noudattamaan hyviä 
naapuruussuhteita ja yhdenmukaistamaan lainsäädäntöään asteittain EU:n säännöstön 
kanssa ja että Turkin pitäisi nähdä nämä ponnistelut uudistumismahdollisuutena,

C. ottaa huomioon, että Kööpenhaminan kriteerien täyttäminen ja EU:n integraatiokyvyn 
ylläpitäminen joulukuun 2006 Eurooppa-neuvoston päätelmien mukaisesti ovat edelleen 
Euroopan unioniin liittymisen perusta,

D. ottaa huomioon, että komissio totesi vuoden 2007 määräaikaiskertomuksessaan, että 
poliittiset uudistukset etenivät rajallisesti vuonna 20074,

E. ottaa huomioon, että vuonna 2007 Turkin demokratia vahvistui, maassa valittiin maan 
poliittista monimuotoisuutta edustava uusi parlamentti ja muodostettiin hallitus, jolla on 
vahvat toimivaltuudet,

                                               
1 EUVL C 306 E, 15.12.2006, s. 284.
2 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0472.
3 EUVL L 51, 26.2.2008, s. 4.
4 Turkkia koskevat päätelmät, komission Turkin määräaikaiskertomus 2007, KOM(2007) 663 / SEK(2007) 1436.
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F. ottaa huomioon, että Turkki ei ole vieläkään pannut täytäntöön EY–Turkki-
assosiaatiosopimuksen ja sen lisäpöytäkirjan määräyksiä,

G. ottaa huomioon, että vuonna 2007 avattiin viisi neuvottelulukua,

Demokraattiseen ja hyvinvoivaan yhteiskuntaan johtavat uudistukset

1. on tyytyväinen pääministeri Erdoganin antamaan sitoumukseen, että vuosi 2008 on 
uudistusten vuosi; kehottaa Turkin hallitusta hyödyntämään vahvan parlamentaarisen 
enemmistön ja toteuttamaan määrätietoisesti uudistuksia, jotka ovat välttämättömiä, jotta 
Turkista tulee nykyaikainen demokraattinen ja hyvinvoiva yhteiskunta;

2. korostaa, että uudistuksista hyötyy ennen kaikkea Turkki itse; tunnustaa vakaan, 
demokraattisen ja hyvinvoivan Turkin strategisen merkityksen EU:n kannalta; toistaa, että 
liittymiskumppanuuden mukaisten sitoumusten täyttäminen on Turkille elintärkeää;

3. korostaa uskomustaan, että vain ihmisoikeuksien ja perusvapauksien noudattamiseen sekä 
demokratiaan, oikeusvaltioperiaatteeseen ja yhteisötalouteen suuntautuneeseen 
markkinatalouteen pohjautuva yhteiskunta voivat luoda rauhanomaisen, vakaan ja 
hyvinvoivan yhteiskunnan;

4. panee merkille liittymiskumppanuussopimukseen hiljattain tehdyt tarkistukset; on 
tietoinen, että kolmannessa tarkistuksessa sitten vuoden 2001 annetaan useiden osa-
alueiden täyttymättömille tavoitteille lisäaikaa; kehottaa Turkin hallitusta sisällyttämään 
liittymiskumppanuussopimuksen mukaiset tavoitteet ja määräajat nyt 
uudistussuunnitelmiinsa ottaen huomioon, että lisäviivästykset aiheuttaisivat vakavaa 
haittaa neuvottelujen edistymiselle;

5. on tyytyväinen, että vuonna 2007 demokratia pääsi voitolle armeijan yrittäessä häiritä 
poliittista prosessia; kannustaa Turkin hallitusta pyrkimään järjestelmällisesti 
varmistamaan, että demokraattisesti valittu poliittinen johto kantaa täyden vastuun sisä-, 
ulko- ja turvallisuuspolitiikan laadinnasta ja että asevoimat kunnioittavat tätä 
siviilivastuuta; korostaa armeijaan, puolustuspolitiikkaan ja näihin liittyviin kuluihin 
kohdistettavan parlamentaarisen valvonnan tarvetta;

6. kehottaa Turkin hallitusta ja parlamenttia toteuttamaan ensitilassa rikoslain 301 pykälän 
toistamiseen luvatun uudistuksen; pitää valitettavana, ettei ilmaisunvapauden saralla ole 
edistytty ja että väkivallattomista mielenilmauksista mielivaltaisen rajoittamisen sallivan 
lainsäädännön mukaisesti nostettujen syytteiden määrä kasvoi vuonna 20071; korostaa, 
että kun 301 pykälään on tehty kiireelliset muutokset, on varmistettava muiden 
lainsäädännöllisten ja täytäntöönpanoa koskevien toimien avulla, että Turkki takaa 
täysimääräisesti ilmaisun- ja sananvapauden Euroopan ihmisoikeussopimuksen 
mukaisesti;

7. pitää myönteisenä sitä, että Turkin parlamentti hyväksyi hiljattain uskonnollisia 
yhdyskuntia koskevan lain; on tyytyväinen komissio aikeeseen tutustua uuteen tekstiin ja 
korostaa, että komission pitäisi analysoida, otetaanko laissa huomioon kaikki muiden 
uskonnollisten yhteisöjen kuin muslimien omaisuuden, mukaan luettuna kolmannelle 

                                               
1 Komission vuonna 2007 antama tiedonanto (KOM(2007) 663), s. 14.
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osapuolelle myydyn pakkoluovutetun omaisuuden hankintaa ja hallintaa koskevat 
puutteet; kehottaa Turkin viranomaisia varmistamaan, että laki pannaan täytäntöön 
Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 
oikeuskäytännön mukaisesti;

8. kannustaa Turkin hallitusta ottamaan lisää uskonnollisia yhdyskuntia koskevan lain 
hyväksymisen kaltaisia edistysaskeleita ja täyttämään uskonnonvapautta koskevan 
sitoumuksensa laatia Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön mukainen oikeudellinen kehys, jotta kaikki 
uskonnolliset yhteisöt voivat toimia ilman aiheettomia, etenkin yhteisöjen oikeusasemaa, 
papiston kouluttamista, hierarkian valintaa, uskonnollista koulutusta ja kirkkojen 
rakentamista koskevia rajoituksia; toistaa vaatimuksensa, että kreikkalaisortodoksien 
Heybeliadan (Halki) seminaari avataan välittömästi uudelleen ja ekumeenisen patriarkan 
kirkollista arvonimeä käytetään julkisesti;

9. kehottaa Turkin hallitusta käynnistämään ensisijassa poliittisen aloitteen, joka kannustaa 
etsimään kurdikysymykseen kestävän ratkaisun, jonka perustana voivat olla vain 
kurdiväestön kulttuurisia, taloudellisia ja yhteiskunnallisia mahdollisuuksia koskevat 
konkreettiset parannukset, mukaan luettuna todellinen mahdollisuus opetella kurdin kieltä 
ja käyttää sitä yleisradiotoiminnassa ja julkisissa virastoissa; kehottaa DTP-puoluetta, sen 
parlamentin jäseniä ja kaupunginjohtajia hakemaan rakentavasti demokraattisen Turkin 
valtion alueella asuvien kurdien kysymykseen poliittista ratkaisua;

10. toistaa aiemmin esittämänsä vaatimuksen, että Turkin hallitus laatii kokonaisvaltaisen 
yleissuunnitelman sosiaalis-taloudellisen ja kulttuurillisen kehityksen vahvistamiseksi 
Kaakkois-Turkissa, jonka väestöstä yli puolet elää köyhyysrajan alapuolella; katsoo, että 
yleissuunnitelmassa pitäisi ottaa huomioon myös Kaakkois-Anatolian hankkeesta 
juontuviin sosiaalisiin, ekologisiin, kulttuurillisiin ja geopoliittisiin ongelmiin; pyytää 
komissiota asettamaan käyttöön liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA) alueellisen 
osan strategian laadinnan vauhdittamiseksi;

11. panee merkille meneillään olevan uuden perustuslain laadintaprosessin; katsoo tässä 
itävän mahdollisuuden, että ihmisoikeuksien ja -vapauksien suojelu asetetaan 
perustuslaissa avainasemaan; toistaa, että on perustettava keskinäinen valvontajärjestelmä, 
joka takaa demokratian, oikeusvaltion, sosiaalisen yhteenkuuluvuuden sekä uskonnon ja 
valtion erillisyyden; korostaa kansalaisyhteiskunnan laajaa osallistumista tähän prosessiin; 
toistaa tässä yhteydessä aiemman, edellä mainittuun 27. syyskuuta 2006 annettuun 
päätöslauselmaan sisältyvän suosituksensa äänikynnyksen alentamisesta;

12. panee merkille oikeuslaitoksen toiminnan tehostamisessa saavutetun edistyksen; on 
tyytyväinen Turkin hallituksen suunnitelmaan toteuttaa uudistusstrategia, jonka 
tarkoituksena on vahvistaa oikeuslaitoksen riippumattomuutta ja puolueettomuutta ja 
lisätä yleisön luottamusta oikeuslaitokseen; katsoo, että strategian pitäisi ensisijassa 
varmistaa, että ihmisoikeuksia ja perusvapauksia koskevaa lainsäädäntöä tulkitaan 
Euroopan ihmisoikeussopimuksen standardien mukaisesti; panee huolestuneena merkille, 
että vuonna 2007 Euroopan ihmisoikeustuomioistuin antoi Turkille enemmän tuomioita 
Euroopan ihmisoikeussopimuksen rikkomisesta kuin millekään muulle maalle;

13. kehottaa, että Turkin perustuslakituomioistuin jouduttaa lopullista päätöstään 
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oikeusasiamiestä koskevasta lainsäädännöstä, jotta hallitus voi perustaa oikeusasiamiehen 
viraston viipymättä;

14. on huolestunut vähemmistöihin kohdistuneesta vihamielisyydestä ja politiikkaan ja 
uskontoon perustuvasta väkivallasta; kehottaa Turkin hallitusta suojelemaan kaikkia 
uhattuna olevia ja henkensä puolesta pelkääviä tahoja ja ponnistelemaan jatkuvasti 
ihmisoikeuksia ja -vapauksia kunnioittavien olosuhteiden puolesta;

15. vaatii, että Turkin viranomaiset tutkivat täysimittaisesti Hrant Dinkin ja kolmen kristityn 
Malatyassa tapahtuneet murhat sekä muut politiikkaan tai uskontoon perustuvat 
väkivaltatapaukset ja selvittävät täysimittaisesti toimivaltaisten viranomaisten 
laiminlyöntiväitteet ja tuovat rikkomisiin syyllistyneet tahot oikeuden eteen;

16. kannustaa Turkin viranomaisia tutkimaan määrätietoisesti Ergenekon-tapauksen, 
selvittämään täysin sen yhteydet valtionhallintoon ja tuomaan rikkomuksiin syyllistyneet 
oikeuden eteen;

17. panee merkille komission arvion kidutus- ja pahoinpitelytapausten määrän jatkuvasta 
laskusuuntauksesta ja kidutusta ja pahoinpitelyä koskevien suojaamistoimenpiteiden 
myönteisestä vaikutuksesta; pyytää komissiota kuitenkin analysoimaan, heikentävätkö 
terrorismin vastainen laki ja poliisivoimia koskeva laki tätä myönteistä suuntausta;
kehottaa Turkin hallitusta tehostamaan vankiloiden ulkopuolella tapahtuvan kidutuksen 
sekä lainvalvontaviranomaisten rankaisemattomuuden torjumista ja ratifioimaan ja 
panemaan täytäntöön YK:n kidutuksen vastaisen yleissopimuksen lisäpöytäkirjan ja 
huolehtimaan siten järjestelmällisesti kidutuksen torjunnasta ja vankiloiden 
riippumattomasta valvonnasta;

18. panee merkille pääministeri Erdoganin virallisella vierailullaan Saksassa antaman arvion 
yhtäläistämisestä; katsoo siten, että Turkin hallituksen pitäisi antaa turkkilaisille 
mahdollisuus kehittää kulttuuri-identiteettiään demokraattisessa Turkin valtiossa; korostaa 
tässä yhteydessä neuvottelukehyksen vähemmistöjen kunnioittamista ja suojelua sekä 
muulla kuin turkin kielellä tapahtuvaa opetukseen pääsyä, yleisradiotoimintaa ja julkisia 
palveluja koskevia sitoumuksia;

19. on tyytyväinen naisten suojelemisessa väkivallalta saavutettuun edistykseen ja antaa tältä 
osin tunnustusta julkisten laitosten ja siviiliyhteiskunnan järjestöjen työlle; kannustaa 
Turkin viranomaisia toimimaan kotiväkivaltaa, kunniamurhia ja pakkoavioliittoja vastaan 
ja etenkin panemaan täysimääräisesti täytäntöön asiaa koskevan lainsäädännön, jatkamaan 
jatkuvaa julkista kampanjaa, tarjoamaan uhreille enemmän turvakoteja, lisäämään 
lainvalvontaviranomaisten koulutusta ja valvomaan tiiviisti toteutettuja aloitteita;

20. toteaa, että naisia on Turkin taloudellisen, poliittisen ja akateemisen alan tärkeissä viroissa 
merkittävä määrä, ja toistaa, että naisten yhtäläinen kohtelu, koulutukseen pääsy ja 
taloudellisen vaikutusvallan vahvistaminen ovat Turkin tulevan taloudellisen kasvun ja 
hyvinvoinnin kannalta ratkaisevan tärkeitä tekijöitä; huomauttaa kuitenkin, että naisten 
osuus Turkin yleisestä työllisyysasteesta on vain 23,8 prosenttia1, ja kehottaa siten Turkin 
hallitusta toteuttamaan tuntuvampia toimia naisten osallistumiseksi työvoimaan 
kiinnittäen erityistä huomiota maaseutualueisiin ja vahvistamaan naisten sisällyttämistä 

                                               
1 Komission antaman Turkin määräaikaiskertomuksen 2007 (SEK(2007) 1436) tilastollinen liite.
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terveydenhoito- ja sosiaaliturvajärjestelmiin;

21. kunnioittaa ja kannattaa voimakkaasti naisjärjestöjen Turkissa tekemää työtä, joka auttaa 
vahvistamaan naisten asemaa yhteiskunnassa, suojelemaan naisia väkivallalta ja 
vahvistamaan naisten yrittäjyyttä sekä antaa myönteisen esimerkin naisten vaikutusvallan 
vahvistamisesta ja edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa;

22. antaa Turkille tunnustusta sen talouden myönteisestä kehityksestä; toistaa näkemyksensä, 
että vain sosiaalisesti yhtenäinen, vahvan keskiluokan tukema yhteiskunta voi olla 
hyvinvoiva; pahoittelee näin ollen vahvan talouskasvun vähäistä vaikutusta edelleen 
heikkoihin työmarkkinoihin; tuo esille tarpeen puuttua harmaata taloutta koskevaan 
ongelmaan ja asettaa sosiaaliturvajärjestelmä kestävälle pohjalle;

23. tuo esiin tehokkaan työmarkkinaosapuolten välisen vuoropuhelun mahdollisuudet luoda 
yhteisötalouteen suuntautuneen markkinatalouden toiminnan edellytyksenä olevia 
kumppanuuksia; paheksuu vähäistä edistymistä työmarkkinaosapuolten välisen 
vuoropuhelun vahvistamisessa; kehottaa Turkin hallitusta panemaan täysimääräisesti 
täytäntöön Kansainvälisen työjärjestön (ILO) yleissopimukset ja korostaa tarvetta poistaa 
nykyiset yhdistymisvapautta, lakko-oikeutta ja kollektiivista neuvottelu-oikeutta koskevat 
rajoitukset;

24. korostaa koulutukseen pääsyn merkitystä sosiaalisesti yhtenäisen yhteiskunnan keskeisenä 
tekijänä; antaa Turkin hallitukselle ja siviiliyhteiskunnalle tunnustusta tyttöjen 
ilmoittautumista kouluun koskevasta kampanjasta; korostaa kuitenkin tarvetta tehostaa 
koulunkäyntivelvollisuuden valvontaa ja täytäntöönpanoa koulua käymättömien lasten 
määrän vähentämiseksi edelleen; antaa Turkin hallitukselle tunnustusta hyvistä tuloksista 
lapsityövoiman määrän vähentämisessä ja kannustaa sitä jatkamaan ponnisteluja tällä 
alalla;

25. on huolissaan korruption laajuudesta; kehottaa Turkin viranomaisia kehittämään yleisen 
korruption vastaisen strategian, jota sovelletaan tehokkaasti korruption torjunnassa;

26. on huolissaan Turkin suurista alueellisista sekä maaseutu- ja kaupunkialueiden välisistä 
kehityseroista; kehottaa Turkin hallitusta laatimaan kokonaisvaltaisen kehityseroihin 
vastaavan strategian; kehottaa komissiota antamaan Euroopan parlamentille vuoden 2008 
loppuun mennessä tiedot liittymistä valmistelevasta tukivälineestä (IPA) EU:n tämän 
strategian suunnitteluun myöntämästä rahoituksesta vuosina 2007 ja 2008;

27. tuomitsee jyrkästi PKK:n (Kurdistan Workers' Party) ja muiden terroristijärjestöjen 
Turkissa harjoittaman väkivallan; tuomitsee tammikuussa 2008 tehdyn Diyarbakirin 
pommi-iskun, jossa sai surmansa viisi ihmistä ja yli 60 loukkaantui, ja esittää 
surunvalittelunsa rikoksen uhrien perheille; toistaa Turkille osoittamansa tuen terrorismin 
torjunnassa ja vetoaa jälleen PKK-järjestöön, että se julistaisi välittömän ja ehdottoman 
tulitauon ja noudattaisi sitä;

28. toistaa vetoomuksensa Turkin hallitukselle, että se ei ryhdy suhteettomiin sotilaallisiin 
operaatioihin, jotka loukkaavat Irakin aluetta; kehottaa Turkkia kunnioittamaan Irakin 
alueellista koskemattomuutta, ihmisoikeuksia ja oikeusvaltiota ja varmistamaan, että 
siviiliuhreilta vältytään; pyytää, että Irakin hallitus ja Kurdistanin aluehallinto eivät salli 
Irakin aluetta käytettävän Turkkiin kohdistettujen terroritekojen tukikohtana; on 
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tyytyväinen Turkin ja Irakin hallitusten väliseen vuoropuheluun ja vaatii toimia yhteistyön 
aloittamiseksi Kurdistanin aluehallinnon kanssa, jotta Irak kantaisi vastuun terroritekojen 
tehokkaasta torjunnasta;
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Alueelliset kysymykset ja kansainväliset suhteet

29. muistuttaa, että Turkki on sitoutunut hyviin naapuruussuhteisiin, ja korostaa 
toivomustaan, että Turkki pidättäytyy kaikista uhkatoimista naapurimaihinsa nähden ja 
ratkaisee kaikki avoimet riitakysymykset rauhanomaisesti YK:n peruskirjan ja muiden 
asiaa koskevien kansainvälisten sopimusten mukaisesti;

30. korostaa tarvetta löytää Kyproksen kysymykseen kokonaisvaltainen ratkaisu; vaatii 
molempia osapuolia käyttämään ainutlaatuisen tilaisuuden saavuttaa YK:n puitteissa 
kokonaisvaltainen ratkaisu, joka perustuu EU:n perustamisperiaatteisiin; muistuttaa tässä 
yhteydessä edellisestä ratkaisusta, jonka mukaisesti Turkin vetäytyminen alueelta 
helpottaisi neuvotteluratkaisun löytymistä;

31. on tyytyväinen käyttöön otettuun rahoitustuen välineeseen, joka kannustaa Kyproksen 
turkkilaisen yhteisön taloudellista kehitystä; kehottaa jälleen komissiota raportoimaan 
tarkasti välineen täytäntöönpanosta ja tehokkuudesta;

32. on tyytyväinen Kreikan pääministeri Karamanlisin Turkin vierailuun, joka antaa toivoa 
Kreikan ja Turkin kahdenvälisten suhteiden parantumisesta, etenkin Euroopan 
parlamentin aiemmissa päätöslauselmissa korostettujen asiakohtien rauhanomaisesta 
ratkaisemisesta kansainväliseen lainsäädäntöön nojautuen ja neuvottelukehyksen 
sitoumusten mukaisesti;

33. kehottaa Turkin hallitusta kumoamaan taloussaarron ja avaamaan Armenian-vastaisen 
rajansa uudelleen; kehottaa jälleen kerran Turkin ja Armenian hallituksia aloittamaan 
sovintomenettelyn mennyttä ja tulevaa kunnioittaen ja keskustelemaan suoraan ja 
avoimesti menneistä tapahtumista; kehottaa komissiota helpottamaan tätä 
sovintomenettelyä; 

34. myöntää Turkin olevan EU:lle tärkeä kumppani EU:n ulkopoliittisten tavoitteiden 
täyttämisessä Mustanmeren alueella, Keski-Aasiassa ja laajemmassa Lähi-idässä; kehottaa 
komissiota ja neuvostoa hyödyntämään EU:n ja Turkin läheisten suhteiden tarjoamia 
mahdollisuuksia näillä alueilla paremmin;

35. antaa Turkille tunnustusta sen osallistumisesta Euroopan turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikkaan liittyviin tehtäviin ja operaatioihin Bosnia ja Hertsegovinassa ja 
Kongon demokraattisessa tasavallassa sekä Naton johtamiin operaatioihin Kosovossa, 
Darfurissa ja Afganistanissa; pahoittelee kuitenkin, että Turkki vastustaa Berliini Plus -
sopimukseen perustuvaa EU:n ja Naton strategisen yhteistyön täytäntöönpanoa, ja on 
huolissaan Turkin vastustuksen mahdollisista vaikutuksista operaatioiden toimintaan; 
kehottaa siten Turkkia perumaan vastustelunsa;

Euroopan unionin ja Turkin suhteet

36. kehottaa Turkin hallitusta panemaan täytäntöön EY–Turkki-assosiaatiosopimuksen ja sen 
lisäpöytäkirjan määräykset täysimääräisesti ja viipymättä; muistuttaa, että Turkin 
sitoumusten noudattamatta jättäminen aiheuttaa vakavaa haittaa neuvotteluprosessin 
etenemiselle;

37. tunnustaa Turkin halun toimia Euraasian energiatoimitusten solmukohtana sekä Turkin 
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merkityksen Euroopan energiavarmuuden takaajana; antaa tunnustusta Turkin 
edistymiselle energia-alalla; muistuttaa edellä mainitusta 24. lokakuuta 2007 antamastaan 
päätöslauselmasta, jossa kannatetaan neuvottelujen aloittamista energiaa koskevasta 
luvusta; kehottaa Turkkia liittymään Euroopan energiayhteisön täydeksi jäseneksi EU:n ja 
Turkin välisen energiayhteistyön vahvistamiseksi, mistä molemmat osapuolet voisivat 
hyötyä; kehottaa Turkkia tukemaan täysimääräisesi Nabuccon putkihanketta, joka on 
EU:n ensisijainen hanke;

38. kehottaa komissiota ja Turkin hallitusta aloittamaan neuvottelut EU:n ja Turkin välisestä 
viisumien myöntämisen helpottamista koskevasta sopimuksesta;

39. huomauttaa, että yksi keskeisimmistä maahanmuuttoon käytetyistä reiteistä laajemmasta 
Lähi-idästä ja Etelä-Aasiasta Eurooppaan kulkee Turkin alueen läpi; panee merkille, että 
maahanmuuton hallinnassa on edistytty rajallisesti; kehottaa komissiota ja Turkkia 
tehostamaan takaisinottoa koskevia neuvotteluja ja saattamaan ne viipymättä päätökseen; 
kehottaa Turkin hallitusta panemaan täytäntöön nykyiset Euroopan unionin 
jäsenvaltioiden kanssa tehdyt takaisinottoa koskevat kahdenväliset sopimukset ja 
pöytäkirjat; 

40.on tyytyväinen Turkin hallituksen edistymiseen opetuksen, koulutuksen, nuorison ja 
kulttuurin aloilla yhteisön säännöstöä noudattaen; korostaa EU:n ja Turkin välisen tiiviin 
ja jatkuvan yhteistyön merkitystä näillä aloilla, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä Turkin 
yhteiskunnan menestyksekkään pitkäaikaisen nykyaikaistamisen kannalta;

41. toistaa tukensa EU:n ja Turkin vuoropuhelulle kansalaisyhteiskunnan kanssa ja pyytää 
komissiota raportoimaan tällä saralla toteutetuista toimista sekä Turkin 
siviiliyhteiskunnalle liittymistä valmistelevasta tukivälineestä (IPA) annetusta avusta; 
kehottaa Turkin hallitusta ottamaan siviiliyhteiskunnan tiiviimmin mukaan 
uudistusprosessiin;

42. pahoittelee, ettei komissio ole esittänyt vuonna 2004 annetun vaikutustutkimuksen 
seurantakertomusta, ja kehottaa komissiota esittämään seurantakertomuksen parlamentille 
viipymättä; 

43. kehottaa Turkin hallitusta toteuttamaan kaikki tarvittavat rakenteet IPA-tuen 
täytäntöönpanemiseksi kokonaisuudessaan ja tehostamaan Turkin vastaanottokykyä; 
kehottaa komissiota raportoimaan vuoden 2008 loppuun mennessä Turkin liittymistä 
valmistelevasta tukivälineestä (IPA) vuodesta 2007 lähtien saamasta avusta;

°

° °

44. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, 
Euroopan neuvoston pääsihteerille, Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 
puheenjohtajalle sekä Turkin hallitukselle ja parlamentille.
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