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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Turcijas 2007. gada progresa ziņojumu
(2007/2269(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas sagatavoto Turcijas 2007. gada progresa ziņojumu 
(SEC(2007)1436),

– ņemot vērā tā iepriekšējo 2006. gada 27. septembra rezolūciju par Turcijas progresu ceļā 
uz pievienošanos1 un 2007. gada 24. oktobra rezolūciju par ES un Turcijas attiecībām2,

– ņemot vērā 2005. gada 3. oktobra sarunu programmu Turcijai,

– ņemot vērā 2008. gada 18. februāra Padomes lēmumu 2008/158/EK par principiem, 
prioritātēm un nosacījumiem, kas ietverti Eiropas partnerībā ar Turcijas Republiku3

(„Pievienošanās partnerība”), kā arī iepriekšējos Padomes 2001., 2003. un 2006. gada 
lēmumus par Pievienošanās partnerību,

– ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

– ņemot vērā Ārlietu komitejas ziņojumu (A6-0000/2008),

A. tā kā pievienošanās sarunas ar Turciju tika uzsāktas 2005. gada 3. oktobrī pēc tam, kad 
Padome bija apstiprinājusi sarunu programmu, un tā kā šo sarunu uzsākšana ir sākuma 
punkts ilgam un atvērtam procesam;

B. tā kā Turcija ir apņēmusies veikt reformas, uzturēt labas kaimiņattiecības un īstenot 
pakāpenisku saskaņošanu ar ES, un tā kā šie centieni ir jāuztver kā iespēja Turcijai sevi 
modernizēt;

C. tā kā saskaņā ar Eiropadomes 2006. gada decembra sanāksmes slēdzieniem pilnīga 
atbilstība Kopenhāgenas kritērijiem un ES integrācijas kapacitātei joprojām ir pamats 
uzņemšanai ES;

D. tā kā Komisija savā 2007. gada progresa ziņojumā secināja, ka Turcijā “2007. gadā 
attiecībā uz politiskajām reformām gūtie panākumi bija nelieli”4;

E. tā kā pēdējā gada laikā ir stiprināta Turcijas demokrātija, ir ievēlēts jauns parlaments, kas 
pārstāv valsts politisko dažādību, un ir izveidota valdība, kurai ir piešķirtas plašas 
pilnvaras;

                                               
1 OV C 306 E, 15.12.2006, 284. lpp.
2 Pieņemtie teksti, P6_TA(2007)0472.
3 OV L 51, 26.02.2008, 4. lpp.
4 Secinājumi par Turciju, Komisijas 2007. gada progresa ziņojums par Turciju, COM(2007)663/SEC(2007)1436.
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F. tā kā Turcija joprojām nav īstenojusi noteikumus, kas paredzēti EK un Turcijas asociācijas 
nolīgumā un tā papildu protokolā;

G. tā kā 2007. gadā tika uzsāktas piecas sarunu sadaļas;

Reformas virzībā uz demokrātisku un plaukstošu sabiedrību

1. atzinīgi vērtē premjerministra R. T. Erdogan apņemšanos, ka 2008. gads būs reformu 
gads; mudina Turcijas valdību izmantot tā izteikto vairākumu parlamentā, lai apņēmīgi 
īstenotu tās reformas, kas ir būtiskas, lai Turcija kļūtu par modernu demokrātisku un 
plaukstošu sabiedrību;

2. uzsver, ka šāda modernizācija pirmkārt un galvenokārt ir pašas Turcijas interesēs; atzīst 
arī stabilas, demokrātiskas un plaukstošas Turcijas stratēģisko nozīmi Eiropas Savienībai; 
atkārtoti norāda, ka Turcijai ir būtiski izpildīt Pievienošanās partnerībā noteiktās saistības;

3. uzsver savu viedokli, ka tikai tāda sabiedrība, kurā tiek ievērotas cilvēktiesības un 
pamatbrīvības un kuras pamatā ir demokrātija, tiesiskums sociāli orientēta tirgus 
ekonomika, var attīstīties par mierīgu, stabilu un plaukstošu sabiedrību;

4. atzīmē neseno Pievienošanās partnerības pārskatīšanu; apzinās, ka šajā trešajā 
pārskatīšanā kopš 2001. gada lielākajā daļā jomu ir pagarinātas neizpildītās prioritātes uz 
turpmāku periodu; mudina Turcijas valdību tagad īstenot prioritātes un termiņus savos 
reformu plānos saskaņā ar to, kā tas ir noteikts partnerībā, paturot prātā, ka turpmāki 
kavējumi nopietni ietekmēs sarunu gaitu;

5. atzinīgi vērtē to, ka 2007. gadā demokrātija dominēja pār militāristu centieniem iejaukties 
politiskajā procesā; mudina Turcijas valdību veiktu turpmākus sistemātiskus centienus, lai 
nodrošinātu, ka demokrātiski ievēlētā politiskā vadība uzņemas pilnīgu atbildību par 
iekšlietu, ārlietu un drošības politiku un ka bruņotie spēki ievēro šo civilo pienākumu; jo 
īpaši norāda uz nepieciešamību izveidot militārās un aizsardzības politikas un visu saistīto 
izdevumu pilnīgu parlamentāru uzraudzību;

6. mudina Turcijas valdību un parlamentu kā prioritāti īstenot atkārtoti solīto 
Kriminālkodeksa 301. panta reformu; pauž nožēlu, ka nav panākts nekāds progress 
attiecībā uz vārda brīvību un ka 2007. gadā ir vēl vairāk palielinājies tādu personu skaits, 
pret kuriem ir ierosinātas lietas saskaņā ar tiesību aktiem, pieļaujot nevardarbīga viedokļa 
paušanas patvaļīgu ierobežošanu1; uzsver, ka, tiklīdz būs pabeigts steidzami 
nepieciešamais 301. panta grozījums, būs vajadzīgi turpmāki likumdošanas un īstenošanas 
pasākumi, lai nodrošinātu, ka Turcija pilnībā garantē vārda brīvību un preses brīvību 
saskaņā ar ECTK standartiem;

7. atzinīgi vērtē Turcijas parlamenta nesen pieņemto likumu par fondiem; atzinīgi vērtē 
Komisijas nodomu izskatīt jauno tekstu, un uzsver, ka tai ir jāanalizē, vai likums novērš 
visas nepilnības, ar kurām jāsaskaras tādas reliģiskās kopienas, kas nav musulmaņi, 
attiecībā uz īpašumu pārvaldību un iegādi, tostarp atsavināto īpašumu, kas ir pārdots 
trešām pusēm; aicina Turcijas iestādes nodrošināt, lai šis likums tiek īstenots saskaņā ar 

                                               
1 Komisijas 2007. gada regulārais ziņojums (COM(2007)663), 14. lpp.
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ECTK un Eiropas Cilvēktiesību tiesas praksi;

8. pēc pozitīvās rīcības, pieņemot likumu par fondiem, mudina Turcijas valdību pildīt tās 
saistības attiecībā uz reliģijas brīvību, saskaņā ar ECTK un Eiropas Cilvēktiesību tiesas 
praksi nosakot juridisku sistēmu, kas ļauj visām reliģiskām kopienām darboties bez 
pārmērīgiem ierobežojumiem – jo īpaši attiecībā uz to juridisko statusu, garīdzniecības 
apmācīšanu, hierarhijas ievēlēšanu, reliģisko izglītību un lūgšanu vietu būvniecību; 
atkārtoti aicina nekavējoties no jauna atvērt grieķu pareizticīgo garīgo semināru „Halki” 
un atļaut publiski izmantot ekumeniskā patriarha garīdzniecības titulu;

9. mudina Turcijas valdību kā prioritāru uzsākt politisku iniciatīvu, lai sekmētu kurdu 
jautājuma ilglaicīgu atrisināšanu, kura pamatā var būt vienīgi taustāmi uzlabojumi 
attiecībā uz kultūras, ekonomiskajām un sociālajām iespējām, kas ir pieejami kurdu 
izcelsmes iedzīvotājiem, tostarp reālas iespējas mācīties kurdu valodu un izmantot to radio 
un televīzijā, kā arī piekļūstot sabiedriskajiem pakalpojumiem; aicina DTP partiju, tās 
parlamenta deputātus un mērus konstruktīvi piedalīties kurdu jautājuma politiska 
risinājuma atrašanā demokrātiskā Turcijas valstī;

10. atkārtoti norāda uz iepriekšējiem aicinājumiem Turcijas valdībai izveidot visaptverošu 
ģenerālplānu, lai veicinātu sociāli ekonomisko un kultūras attīstību Turcijas 
dienvidaustrumos, kur vairāk kā puse iedzīvotāju joprojām dzīvo zem nabadzības 
sliekšņa; uzskata, ka šajā ģenerālplānā būtu arī jārisina sociālas, ekoloģiskas, kultūras un 
ģeopolitiskas problēmas, kas radušās no Dievidaustrumu Anatolijas projekta; aicina 
Komisiju saistīt Pirmspievienošanās palīdzības instrumenta (IPA) reģionālo komponentu 
ar šādas stratēģijas ātru sagatavošanu;

11. atzīmē gaidāmo procesu, lai sagatavotu jaunu, civilu konstitūciju; uzskata to par galveno 
iespēju, lai iekļautu cilvēktiesību un brīvību aizsardzību konstitūcijas pamatā; atkārtoti 
uzsver, ka ir jāizveido pārbaužu un līdzsvara sistēma, garantējot demokrātiju, tiesiskumu, 
sociālo kohēziju un reliģijas un valsts nodalīšanu; uzsver nepieciešamību pēc pilsoniskās 
sabiedrības plašas līdzdalības šajā procesā; šajā saistībā atkārtoti norāda uz tā iepriekšēju 
ieteikumu, kas iekļauts iepriekš minētajā 2006. gada 27. septembra rezolūcijā par vēlēšanu 
pārstāvniecības slieksni;

12. atzīmē panākto progresu attiecībā uz tiesu varas efektivitāti; atzinīgi vērtē Turcijas 
valdības plānu īstenot reformu stratēģiju, kas ir paredzēta, lai stiprinātu tiesu varas 
neatkarību un objektivitāti, kā arī palielināt sabiedrības uzticību tiesu varai; uzskata, ka 
šajā stratēģijā prioritāri ir jānodrošina, lai tādu tiesību aktu interpretācija, kas ir saistīti ar 
cilvēktiesībām un pamatbrīvībām, ir saskaņā ar ECTK standartiem; ar bažām atzīmē, ka 
2007. gadā Eiropas Cilvēktiesību tiesa pret Turciju iesniedza vairāk pārkāpumu par 
ECTK pārkāpumiem, nekā pret jebkuru citu valsti;

13. mudina Turcijas Konstitucionālo tiesu panāk progresu, pieņemot tās galīgo lēmumu par 
likumu par ombudu, lai ļautu valdībai nekavējoties izveidot ombuda biroju;

14. ir noraizējusies par naidīgumu pret minoritātēm un politiski un reliģiski motivētu 
vardarbību; aicina Turcijas valdību aizsargāt visus tos, kurus apdraud un kuri bīstas par 
savām dzīvībām, kā arī neatlaidīgi censties, lai izveidotu vidi, kas veicina cilvēku 
pamattiesību un brīvību pilnīgu ievērošanu;
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15. uzstājīgi mudina Turcijas iestādes veikt pilnīgu izmeklēšanu par Hrant Dink un trīs 
kristiešu slepkavībām Malatjā, kā arī citiem politiski un reliģiski motivētas vardarbības 
gadījumiem, tostarp pilnībā noskaidrot apsūdzības par kompetento iestāžu nolaidību, kā 
arī nodot tiesai visus vainīgos;

16. mudina Turcijas iestādes apņēmīgi veikt izmeklēšanu Ergenekon lietā, lai pilnībā atklātu 
tā tīklus valsts struktūrās un nodotu tiesai visus iesaistītos;

17. atzīmē Komisijas novērtējumu par pastāvīgo lejupejošo tendenci attiecībā uz 
spīdzināšanas un nežēlīgās rīcības gadījumiem, kā arī attiecīgo tiesību aktu drošības 
pasākumu pozitīvo ietekmi; tomēr aicina Komisiju analizēt, vai pretterorisma likums un 
likums par policijas pilnvarām nemazina šo pozitīvo tendenci; aicina Turcijas valdību 
pastiprināt cīņu pret spīdzināšanu, kas notiek ārpus aizturēšanas centriem, un pret 
tiesībaizsardzības darbinieku nesodāmību, kā arī ratificēt un īstenot Konvencijas pret 
spīdzināšanu Fakultatīvo protokolu (OPCAT), tādējādi nodrošinot sistemātisku 
spīdzināšanas novēršanu un aizturēšanas centru neatkarīgu uzraudzību;

18. atzīmē premjerministra R. T. Erdogan novērtējumu par asimilāciju, kas tika izteikts viņa 
nesenās oficiālās vizītes laikā Vācijā; tādēļ uzskata, ka Turcijas valdībai ir jāveic 
pasākumi, lai ļautu visiem iedzīvotājiem attīstīt savu kultūras identitāti demokrātiskā 
Turcijas valstī; šajā saistībā norāda, ka sarunu programmā noteiktās saistības attiecībā uz 
cieņu pret mazākumtautībām un to aizsardzību, un efektīvu piekļuvi mācībām un 
pārraidēm, kā arī sabiedriskajiem pakalpojumiem tādās valodās, kas nav turku;

19. atzinīgi vērtē panākto progresu attiecībā uz sieviešu aizsardzību pret vardarbību, un 
atzinīgi vērtē šajā saistībā uzsākto valsts iestāžu un pilsoniskās sabiedrības organizāciju 
darbu; mudina Turcijas iestādes vēl vairāk apkarot vardarbību ģimenēs, slepkavības, 
aizstāvot godu, un piespiedu laulības, jo īpaši pilnībā īstenojot attiecīgos tiesību aktus, 
turpinot nepārtrauktu publisku kampaņu, sniedzot vairāk patvēruma vietu upuriem, 
paātrinot apmācību tiesībsargājošās iestādēs un cieši uzraugot ieviestās iniciatīvas;

20. atzīst, ka ievērojams skaits sieviešu ieņem svarīgus amatus Turcijas ekonomikas, politikas 
un akadēmiskajās nozarēs, un atkārtoti norāda, ka vienlīdzīga attieksme, piekļuve 
izglītībai un ekonomiskās iespējas sievietēm ir būtiskas, lai panāktu turpmāku ekonomisko 
izaugsmi un labklājību Turcijā; tomēr atzīmē, ka sieviešu nodarbinātības kopējais rādītājs 
joprojām ir tikai 23,8%1, un tādēļ aicina Turcijas valdību veikt turpmākus reālus 
pasākumus, lai palielinātu sieviešu dalību darba tirgū, īpašu uzmanību pievēršot lauku 
teritorijām, kā arī uzlabot sieviešu iekļaušanu veselības un sociālā nodrošinājuma 
sistēmās;

21. respektē un stingri atbalsta sieviešu organizāciju darbu Turcijā, kas palīdz stiprināt 
sievietes lomu sabiedrībā, palīdz aizsargāt tās pret vardarbību un sekmē sieviešu 
uzņēmējdarbību, vienlaikus rādot pozitīvu piemēru par sieviešu iespēju palielināšanu un 
veicinot sieviešu un vīriešu vienlīdzību;

22. pauž atzinību Turcijai par tās ekonomikas pozitīvo attīstību; atkārtoti norāda uz savu 
viedokli, ka tikai sociāli saskaņota sabiedrība ar spēcīgu vidusšķiru var baudīt pārticību; 

                                               
1 Komisijas sagatavotā Turcijas 2007. gada progresa ziņojuma statistikas pielikums (SEC(2007)1436).
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tādēļ pauž nožēlu par lielās ekonomiskās izaugsmes nelielo ietekmi uz nepārtraukti vājo 
nodarbinātības tirgus; norāda uz nepieciešamību risināt ēnu ekonomikas problēmu un 
nodrošinātu ilgtspējīgu pamatu sociālās nodrošināšanas sistēmai;

23. norāda uz efektīva sociālā dialoga potenciālu, lai izveidotu partnerības, kas ir vajadzīgas 
sociāli orientētas tirgus ekonomikas funkcionēšanai; pauž vilšanos par nelielo panākto 
progresu attiecībā uz sociālā dialoga mehānismu stiprināšanu; mudina Turcijas valdību 
pilnībā īstenot Starptautiskās darba organizācijas (ILO) konvencijas un uzsver 
nepieciešamību likvidēt apvienošanās brīvības, streikošanas tiesību un tiesību slēgt darba 
koplīgumus pašreizējos ierobežojumus;

24. uzsver izglītības piekļuves nozīmi kā būtisku sociāli saskanīgas sabiedrības elementu; 
pauž atzinību Turcijas valdībai un pilsoniskajai sabiedrībai par kampaņu, lai palielinātu 
meiteņu uzņemšanu skolās; tomēr norāda uz nepieciešamību uzlabot obligātas izglītības 
uzraudzību un īstenošanu, lai vēl vairāk samazinātu to bērnu skaitu, kas neapmeklē skolas; 
izsaka atzinību Turcijas valdībai par pozitīvajiem rezultātiem, kas panākti attiecībā uz 
bērnu darba samazināšanu, un mudina to turpināt savus centienus šajā saistībā;

25. pauž bažas par korupcijas līmeni; mudina Turcijas iestādes attīstīt vispārēju korupcijas 
novēršanas stratēģiju, kuras mērķis būtu efektīvi īstenot cīņu pret korupciju;

26. pauž bažas par lielajām attīstības atšķirībām starp Turcijas reģioniem un arī lauku un 
pilsētu teritorijām; aicina Turcijas valdību izveidot visaptverošu stratēģiju, kas izlīdzina 
šīs atšķirības; aicina Komisiju līdz 2008. gada beigām sniegt Parlamentam informāciju par 
ES ieguldījumu šajā stratēģiskajā plānošanā saistībā ar IPA instrumentu 2007. un 
2008. gadā;

27. stingri nosoda Kurdistānas Strādnieku partijas (PKK) un citu teroristu grupu vardarbību 
Turcijas teritorijā; nosoda uzbrukumu Dijarbakirā 2008. gada janvārī, kurā tika nogalināti 
pieci cilvēki un vairāk nekā 60 tika ievainoti; izsaka patiesu līdzjūtību šajā noziegumā 
cietušo personu ģimenēm; atkārtoti pauž solidaritāti ar Turciju tās cīņā pret terorismu un 
vēlreiz aicina PKK paziņot par tūlītēju un beznosacījuma pamieru, un ievērot to;

28. atkārtoti aicina Turcijas valdību neiesaistīties nekādās nesamērīgās militārās darbībās, kas 
pārkāpj Irākas teritoriju; mudina Turciju ievērot Irākas teritoriālo integritāti, cilvēktiesības 
un tiesiskumu, kā arī nodrošināt, lai tiek novērsti upuri civiliedzīvotāju vidū; mudina 
Irākas valdību un Irākas Kurdu reģionālo valdību, lai efektīvi novērstu iespējamos 
teroristu uzbrukumus, par kuriem atbildīgi ir irākieši;

Reģionālie jautājumi un ārējās attiecības

29. atgādina par Turcijas saistībām ievērot labas kaimiņattiecības un uzsver savas cerības, ka 
Turcija atturēsies no jebkādiem draudiem pret kaimiņvalstīm un atrisināts visus 
nenokārtotos strīdus mierīgā ceļā saskaņā ar ANO Hartu un citām attiecīgajām 
starptautiskajām konvencijām;

30. uzsver nepieciešamību atrast visaptverošu risinājumu Kipras jautājumam; aicina abas 
puses izmantot pašreizējās iespējas, lai panāktu visaptverošu risinājumu saskaņā ar ANO 
sistēmu, pamatojoties uz ES pamatprincipiem; šajā saistībā atgādina par iepriekšējām 
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rezolūcijām, kurās paziņots, ka Turcijas bruņoto spēku izvešana atvieglotu risinājuma 
panākšanu;

31. atzinīgi vērtē finanšu atbalsta instrumenta izveidi, lai veicinātu Kipras turku kopienas 
ekonomisko attīstību; vēlreiz aicina Komisija sagatavot ziņojumu konkrēti par šī 
instrumenta īstenošanu un efektivitāti;

32. atzinīgi vērtē Grieķijas premjerministra K. Karamanlis oficiālo vizīti Turcijā, kas dod 
cerības par Grieķijas un Turcijas divpusējo attiecību turpmāku uzlabošanu, jo īpaši 
attiecībā uz visu to jautājumu, kas norādīti Parlamenta iepriekšējās rezolūcijās, 
atrisināšanu mierīgā ceļā, pamatojoties uz starptautiskajām tiesībā un saskaņā ar sarunu 
programmā noteiktajām saistībām;

33. aicina Turcijas valdību izbeigt ekonomisko blokādi un no jauna atvērt tās robežu ar 
Armēniju; vēlreiz aicina Turcijas un Armēnijas valdības uzsāk izlīguma procesu attiecībā 
uz tagadni un pagātni, ļaujot risināt patiesas un atklātas diskusijas par pagātnes 
notikumiem; aicina Komisiju atvieglot šo izlīguma procesu;

34. atzīst Turcijas nozīmi kā svarīgai ES partnerei, lai īstenotu ES ārpolitikas mērķus Melnās 
Jūras reģionā, Vidusāzijā un Tuvajos Austrumos kopumā; aicina Komisiju un Padomi 
labāk izmantot ES un Turcijas ciešo attiecību potenciālu šajos reģionos;

35. atzinīgi vērtē Turcijas ieguldījumu Eiropas drošības un aizsardzības politikas (EDAP) 
misijās un operācijās Bosnijā - Hercegovinā un Kongo Demokrātiskajā Republikā, kā arī 
ieguldījumu NATO vadītajās operācijās Kosovā, Dārfūrā un Afganistānā; tomēr pauž 
nožēlu par Turcijas iebildumiem pret ES un NATO stratēģiskās sadarbības īstenošanu, 
kuras pamatā ir Berlīnes-Plus nolīgums, kā arī pauž bažas par to iespējamajām sekām uz 
šo misiju darbību; tādēļ aicina Turciju izbeigt šos iebildumus;

ES un Turcijas attiecības

36. mudina Turcijas valdību pilnībā un nekavējoties īstenot noteikumus, kas ir paredzēti ES 
un Turcijas asociācijas nolīgumā un tā papildu protokolā; atgādina, ka Turcijas saistību 
nepildīšana arī turpmāk nopietni ietekmēs sarunu procesu;

37. atzīst Turcijas mērķi kļūt par Eirāzijas enerģētikas centru un tās iespējamo nozīmi 
sekmējot Eiropas enerģijas drošību; atzinīgi vērtē Turcijas panākto progresu enerģētikas 
jomā; atgādina iepriekš minēto 2007. gada 24. oktobra rezolūciju, kurā ir atbalstīta sarunu 
uzsākšana šajā sadaļā; mudina Turciju pievienoties Eiropas Enerģētikas kopienai kā 
pilntiesīgam dalībniekam, lai stiprinātu sadarbību enerģētikas jomā starp ES un Turciju, 
no kuras var gūt labumu visas iesaistītās puses; aicina Turciju pilnībā atbalstīt Nabuko 
cauruļvada projektu, kas ir Eiropai prioritārs projekts;

38. aicina Komisiju un Turcijas valdību uzsākt sarunas par ES un Turcijas vīzu režīma 
atvieglošanas nolīgumu;

39. norāda, ka viens no galvenajiem imigrācijas ceļiem uz Eiropu no Tuvajiem Austrumiem 
kopumā un Dienvidāzijas ved cauri Turcijas teritorijai; atzīmē nelielo progresu, kas ir 
panākts migrācijas vadības jomā; aicina Komisiju un Turciju pastiprināt sarunas par 
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atpakaļuzņemšanas nolīgumu ar mērķi to nekavējoties noslēgt; mudina Turcijas valdību 
atbilstīgi īstenot pašreizējos divpusējos atpakaļuzņemšanas nolīgumus un protokolus ar ES 
dalībvalstīm;

atzinīgi vērtē Turcijas valdības panākto progresu izglītības, apmācības, jauniešu un kultūras 
jomās, ciktāl tas attiecas uz saskaņošanu ar ES acquis; uzsver ciešas un nepārtrauktas ES 
un Turcijas sadarbības nozīmi šajās jomās, kas ir būtiskas Turcijas sabiedrības veiksmīgai 
modernizācijai ilgtermiņā;

41. atkārtoti uzsver savu atbalstu ES un Turcijas Pilsoniskās sabiedrības dialogam un aicina 
Komisiju ziņot par veiktajiem pasākumiem šajā programmā, kā arī par atbalstu, kas 
sniegts Turcijas pilsoniskajai sabiedrībai saistībā ar IPA instrumentu; aicina Turcijas 
valdību reformu procesā vairāk iesaistīt tās pilsonisko sabiedrību;

42. pauž nožēlu, ka Komisija nav paredzējusi turpmākus pasākumus 2004. gada ietekmes 
pētījumam, un mudina to nekavējoties iesniegt Parlamentam;

43. aicina Turcijas valdību izveidot visas vajadzīgās struktūras, lai pilnībā īstenotu IPA 
atbalstu un uzlabotu Turcijas līdzekļu apguves spējas; aicina Komisiju līdz 2008. gada 
beigām ziņot par atbalstu, kas Turcijai sniegts saskaņā ar IPA kopš 2007. gada;

°

° °

44. uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Eiropadomes 
ģenerālsekretariātam, Eiropas Cilvēktiesību tiesas priekšsēdētājam un Turcijas valdībai un 
parlamentam.
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