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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar ir-rapport dwar il-progress tat-Turkija għall-2007
(2007/2269(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra r-Rapport dwar il-Progress tat-Turkija għall-2007 tal-Kummissjoni 
(SEC(2007)1436),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu tas-27 ta' Settembru 2006 dwar il-
progress tat-Turkija lejn l-adeżjoni1 u ta' l-24 ta' Ottubru 2007 dwar ir-relazzjonijiet bejn l-
UE u t-Turkija2,

– wara li kkunsidra l-Qafas ta' Negozjar għat-Turkija tat-3 ta' Ottubru 2005,

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/157/KE tat-18 ta’ Frar 2008 dwar il-
prinċipji, il-prijoritajiet u l-kondizzjonijiet li jinsabu fis-Sħubija għall-Adeżjoni mar-
Repubblika tat-Turkija3 ("is-Sħubija għall-Adeżjoni"), u kif ukoll id-deċiżjonijiet 
preċedenti tal-Kunsill dwar is-Sħubija għall-Adeżjoni ta' l-2001, l-2003 u l-2006, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 45 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin (A6-0000/2008),

A. billi n-negozjati mat-Turkija dwar l-adeżjoni nfetħu fit-3 ta' Ottubru 2005 wara l-
approvazzjoni mill-Kunsill tal-Qafas ta' Negozjar, u billi l-ftuħ ta' dawn in-negozjati huwa 
l-punt ta' tluq ta' proċess dewwiemi u li m'għandux limitu ta' żmien,

B. billi t-Turkija impenjat ruħha li twettaq riformi u li tfittex relazzjonijiet tajba mal-ġirien u 
li progressivament tallinja ruħha ma' l-UE, u billi dawn l-isforzi għandhom jitqiesu bħala 
opportunità għat-Turkija stess biex timmodernizza ruħha,

C. billi l-bażi għall-adeżjoni ma' l-UE għadha konformità sħiħa mal-kriterji ta' Kopenħagen u 
l-kapaċità ta' integrazzjoni ta' l-UE, bi qbil mal-konklużjonijiet tal-laqgħa tal-Kunsill 
Ewropew ta' Diċembru 2006,

D. billi, fir-Rapport ta' Progress tagħha ta' l-2007, il-Kummissjoni kkonkludiet li "il-progress 
li nkiseb fir-rigward tar-riformi politiċi fl-2007 kien limitat"4,

E. billi s-sena l-oħra d-demokrazija tat-Turkija ssaħħet, ġie elett parlament ġdid li hu 
rappreżentattiv tad-diversità politika tal-pajjiż, u ġie ffurmat gvern li ngħata mandat 
b'saħħtu,

                                               
1 ĠU C 306 E, 15.12.2006, p. 284.
2 Testi adottati, P6_TA(2007)0472.
3 ĠU L 51, 26.2.2008, p. 4.
4 Konkluzjonijiet dwar it-Turkija, Rapport dwar il-Progress tat-Turkija għall-2007 tal-Kummissjoni, 
COM(2007)663/SEC(2007)1436.
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F. billi t-Turkija għadha ma implimentatx id-dispożizzjonijiet li jirriżultaw mill-Ftehima ta' 
Assoċjazzjoni KE-Turkija u l-Protokoll Addizzjonali għaliha,

G. billi fl-2007 nfetħu ħames kapitoli ta' negozjazzjoni;

Riformi lejn soċjetà demokratika u prospera

1. Jilqa' l-impenn tal-Prim Ministru Erdogan li l-2008 se tkun is-sena tar-riformi; iħeġġeġ 
lill-gvern Tork biex jagħmel użu mill-maġġoranza parlamentari b'saħħitha li għandu biex 
riżolutament ifittex li jdaħħal riformi li huma kruċjali għat-trasformazzjoni tat-Turkija 
f'soċjetà moderna, demokratika u prospera;

2. Jisħaq li modernizzazzjoni ta' dan it-tip hija l-ewwel u qabel kollox fl-interess stess tat-
Turkija; jirrikonoxxi wkoll l-importanza strateġika għall-UE ta' Turkija stabbli, 
demokratika u prospera; itenni li t-twettiq ta' l-impenji stipulati fis-Sħubija għall-Adeżjoni 
hija vitali għat-Turkija;

3. Jenfasizza l-fehma tiegħu li sakemm soċjetà ma tkunx gwidata mir-rispett għad-drittijiet 
tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali u ma tkunx bażata fuq id-demokrazija, l-istat tad-
dritt u ekonomija tas-suq orjentata soċjalment, ma tistax tiżviluppa f'soċjetà paċifika, 
stabbli u prospera;

4. Jinnota r-reviżjoni reċenti tas-Sħubija għall-Adeżjoni; hu konxju tal-fatt li din, it-tielet 
reviżjoni mill-2001, fil-maġġoranza ta' l-oqsma qed ittawwal lill-prijoritajiet li ma 
twettqux għal perjodu ulterjuri; iħeġġeġ issa lill-gvern Tork biex jittrasforma lill-
prijoritajiet u l-programmi bil-limiti taż-żmien kif stipulati fis-sħubija fil-pjani ta' 
riforma tagħha, waqt li wieħed ma jinsiex li dewmien ulterjuri se jaffetwa b'mod 
serju l-pazz tan-negozjati;

5. Jilqa' l-fatt li, fl-2007, id-demokrazija għelbet it-tentattivi tal-militar li jindaħlu fil-proċess 
politiku; iħeġġeġ lill-gvern Tork biex jagħmel sforzi sistematiċi ulterjuri biex jiżgura li t-
tmexxija politika eletta demokratikament tieħu fuqha r-responsabilità kollha għall-
ifformular tal-politika domestika, barranija u ta' sigurtà u li l-forzi armati jirrispettaw lil 
din ir-responsabilità ċivili; jindika, b'mod partikulari, il-ħtieġa li tiġi stabbilita sorveljanza 
parlamentari sħiħa tal-politika militari u tad-difiża u n-nefqa kollha relatata;

6. Iħeġġeġ lill-gvern Tork u lill-parlament biex, bħala prijorità, iwettqu r-riforma li 
ripetutament twiegħdet ta' l-Artikolu 301 tal-Kodiċi Penali; jiddeplora l-fatt li ma nkiseb l-
ebda progress fir-rigward tal-libertà ta' espressjoni, u li n-numru ta' dawk li tħarrku skond 
dispożizzjonijiet legali li jippermettu restrizzjonijiet arbitrarji ta' l-espressjoni ta' opinjoni 
mhux vjolenta kompla żdied fl-20071; jenfasizza li, ladarba tkun tlestiet il-modifika li tant 
hi meħtieġa b'mod urġenti, se jkun hemm bżonn ta' passi leġiżlattivi u implimentattivi 
ulterjuri sabiex ikun żgurat li t-Turkija tiggarantixxi kompletament il-libertà ta' espressjoni 
u l-libertà ta' l-istampa b'konformità ma' l-istandards tal-Konvenzjoni Ewropea għad-
Drittijiet tal-Bniedem;

                                               
1 Rapport Regolari għall-2007 tal-Kummissjoni (COM(2007)663), p. 14.
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7. Jilqa' l-adozzjoni reċenti mill-Parlament Tork tal-Liġi dwar il-Fundazzjonijiet; jilqa' l-
intenzjoni tal-Kummissjoni li teżamina t-test il-ġdid u jenfasizza li għandha tanalizza jekk 
il-Liġi tindirizzax in-nuqqasijiet li jiffaċċjaw il-komunitajiet reliġjużi li m'humiex 
Musulmani fir-rigward ta' l-immaniġġjar u x-xiri ta' propjetà, inkluża l-propjetà 
esproprjata mibjugħa lil terzi persuni; jistieden lill-awtoritajiet Torok biex jiżguraw li l-
Liġi tiġi implimentat f'konformità mal-Konvenzjoni Ewropea għad-Drittijiet tal-Bniedem 
u mal-każistika tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem;

8. Iħeġġeġ lill-gvern Tork biex, wara li ħa l-pass pożittiv li jadotta l-Liġi dwar il-
Fundazzjonijiet, iwettaq l-impenji tiegħu fir-rigward tal-libertà tar-reliġjon billi 
jistabbilixxi, f'konformità mal-Konvenzjoni Ewropea għad-Drittijiet tal-Bniedem u mal-
każistika tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem, qafas legali li jippermetti li l-
komunitajiet reliġjużi kollha jiffunzjonaw mingħajr limiti mhux xierqa, fir-rigward ta' l-
istatus legali tagħhom, it-taħriġ tal-kleru, l-elezzjoni tal-ġerarkija, l-edukazzjoni reliġjuża 
u l-bini ta' postijiet ta' qima; itenni t-talba tiegħu biex is-seminarju Grieg Ortodoss ta' 
Halki jerġa jinfetaħ immedjatament u li t-titolu ekkleżjastiku ta' Patrijarka Ekumeniku 
jintuża pubblikament;

9. Iħeġġeġ lill-gvern Tork biex iniedi, bħala prijorità, inizjattiva politika li tiffavorixxi 
soluzzjoni dewwiema tal-kwistjoni Kurda, li tista' tkun bażata biss fuq titjib tanġibbli ta' l-
opportunitajiet kulturali, ekonomiċi u soċjali disponibbli għaċ-ċittadini ta' oriġini Kurda, 
inklużi possibilitajiet reali li wieħed jitgħallem l-ilsien Kurd u jużah fix-xandir u fl-aċċess 
għas-servizzi pubbliċi; jistieden lill-partit DTP, lill-membri parlamentari u s-sindki tiegħu 
biex jimpenjaw ruħhom b'mod kostruttiv fit-tfittxija għal soluzzjoni politika għal 
kwistjoni Kurda fi ħdan l-istat demokratiku Tork;

10. Itenni t-talbiet preċedenti tiegħu biex il-gvern Tork iħejji pjan fit-tul komprensiv biex 
jagħti spinta għall-iżvilupp soċjoekonomiku tax-xlokk tat-Turkija, fejn aktar minn nofs il-
popolazzjoni għadha tgħix taħt il-linja tal-faqar; hu tal-fehma li dan il-pjan fit-tul għandu 
jindirizza wkoll lill-problemi soċjali, ekoloġiċi, kulturali u ġeopolitiċi li jirriżultaw mill-
Proġett ta' l-Anatolja tax-Xlokk; jitlob lill-Kummissjoni biex torbot l-element reġjonali ta' 
l-istrument għall-assistenza ta' qabel l-adeżjoni mat-tfassil imħaffef ta' strateġija ta' dan it-
tip;

11. Jieħu nota tal-proċess li għaddej attwalment biex titfassal kostituzzjoni ċivili ġdida; iqisha 
bħala opportunità fundamentali biex il-ħarsien tad-drittijiet u l-libertajiet tal-bniedem 
jitqiegħdu fil-qalba tal-kostituzzjoni; itenni li hemm bżonn li tiġi stabbilita sistema ta' 
kontrolli u bilanċi, li tiggarantixxi d-demokrazija, l-istat tad-dritt, il-koeżjoni soċjali u l-
firda bejn ir-reliġjon u l-istat; jenfasizza l-ħtieġa li s-soċjetà ċivili tkun involuta b'mod 
wiesa' f'dan il-proċess; itenni f'dan il-kuntest ir-rakkomandazzjoni preċedenti tiegħu, li 
jinsabu fir-riżoluzzjoni tiegħu msemmija hawn fuq tas-27 ta' Settembru 2006, dwar il-
limitu minimu elettorali;

12. Jinnota l-progress li sar fir-rigward ta' l-effiċjenza tal-ġudikatura; jilqa' l-pjan tal-gvern 
Tork biex jimplimenta strateġija ta' riforma imfassla biex jissaħħu l-indipendenza u l-
imparzjalità tal-ġudikatura u biex tiżdied il-kunfidenza li l-ġudikatura tgawdi fost il-
pubbliku; hu tal-fehma li din l-istrateġija, bħala prijorità, għandha tiżgura li l-
interpretazzjoni tal-leġiżlazzjoni relatata mad-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet 
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fundamentali tkun tikkonforma ma' l-istandards tal-Konvenzjoni Ewropea għad-Drittijiet 
tal-Bniedem; jinnota bi tħassib li, fl-2007, il-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem 
qatgħet aktar sentenzi kontra t-Turkija għal vjolazzjonijiet tal-Konvenzjoni Ewropea 
għad-Drittijiet tal-Bniedem milli kontra kwalunkwe pajjiż ieħor;

13. Iħeġġeġ lill-Qorti Kostituzzjonali Torka biex tagħmel progress biex tasal għad-deċiżjoni 
aħħarija tagħha dwar il-Liġi dwar l-Ombusman, sabiex tippermetti li l-gvern jistabbilixxi 
l-uffiċċju ta' l-ombudsman bla dewmien;

14. Jinsab imħasseb dwar l-ostilità li ntweriet lill-minoranzi u dwar il-vjolenza b'motivazzjoni 
politika u reliġjuża; jistieden lill-gvern Tork biex iħares lil dawk kollha li huma mhedda u 
jibżgħu għal ħajjithom u biex jagħmel sforzi sostnuti biex joħloq ambjent li jwassal għar-
rispett sħiħ tad-drittijiet u l-libertajiet fundamentali tal-bniedem;

15. Iħeġġeġ bil-qawwa lill-awtoritajiet Torok biex iwettqu investigazzjoni sħiħa dwar il-qtil 
ta' Hrant Dink u tat-tliet Insara f'Malatja, u kif ukoll dwar il-każi l-oħra kollha ta' vjolenza 
b'motivazzjoni politika jew reliġjuża, inkluża l-kjarifika sħiħa ta' l-allegazzjonijiet ta' 
negliġenza min-naħa ta' l-awtoritajiet kompetenti, u biex issir ġustizzja ma' dawk kollha li 
huma responsabbli;

16. Iħeġġeġ lill-awtoritajiet Torok biex riżolutament iwasslu fi tmimhom l-investigazzjoni fl-
affari Ergenekon, biex jiskopru kompletament in-netwerks tagħha li huma mifruxa fl-
istrutturi statali, u biex issir ġustizzja ma' dawk kollha involuti;

17. Jieħu nota ta' l-evalwazzjoni tal-Kummissjoni tax-xejra ta' numru dejjem jonqos ta' każi ta' 
tortura u moħqrija u ta' l-effett pożittiv tas-salvagwardji leġiżlattivi relevanti; jitlob lill-
Kummissjoni, madankollu, biex tanalizza jekk il-liġi kontra t-terroriżmu u l-liġi dwar is-
setgħat tal-pulizija ma jdgħajfux dan ir-rekord pożittiv; jistieden lill-gvern Tork biex 
jintensifika l-ġlieda tiegħu kontra t-tortura kommessa barra miċ-ċentri ta' detenzjoni u 
kontra l-impunità ta' l-uffiċjali għall-infurzar tal-liġi, u biex jirratifika u jimplimenta l-
Protokoll Fakultattiv għall-Konvenzjoni kontra t-Tortura, biex b'hekk jipprovdi għal 
prevenzjoni tat-tortura sistematika u għall-monitoraġġ indipendenti taċ-ċentri ta' 
detenzjoni;

18. Jieħu nota ta' l-evalwazzjoni ta' l-assimilazzjoni tal-Prim Ministru Erdogan, kif espressa 
waqt iż-żjara uffiċjali reċenti tiegħu fil-Ġermanja; hu għalhekk ta' l-opinjoni li l-gvern 
Tork għandu jieħu passi biex jippermetti li ċ-ċittadini kollha jiżviluppaw l-identità 
kulturali tagħhom fi ħdan l-istat demokratiku Tork; jindika f'dan ir-rigward lill-impenji 
stipulati fil-Qafas ta' Negozjar dwar ir-rispett għall-minoranzi u l-ħarsien tagħhom, u l-
aċċess effettiv għat-tagħlim u x-xandir ta' ilsna apparti t-Tork u l-aċċess effettiv għal 
servizzi pubbliċi b'dawn l-ilsna;

19. Jilqa' l-progress li nkiseb fil-ħarsien tan-nisa kontra l-vjolenza, u jfaħħar il-ħidma li saret 
mill-istituzzjonijiet pubbliċi u mill-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili f'dan ir-rigward; 
iħeġġeġ lill-awtoritajiet Torok biex ikomplu jeliminaw il-vjolenza domestika, il-qtil 
minħabba l-unur u ż-żwieġ sfurzat, b'mod partikulari billi tiġi implimentata kompletament 
il-leġiżlazzjoni relevanti, titkompla kampanja pubblika sostnuta, jiġu provduti postijiet ta' 
kenn għall-vittmi, jiġi intensifikat it-taħriġ tal-korpi għall-infurzar tal-liġi u jiġu monitorati 
l-inizjattivi li ddaħħlu fis-seħħ;
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20. Jirrikonoxxi li għadd konsiderevoli ta' nisa għandhom pożizzjonijiet importanti fl-isferi 
ekonomiċi, politiċi u akkademiċi Torok, u jtenni li t-trattament ugwali, l-aċċess għall-
edukazzjoni u l-għoti ta' setgħa ekonomika għan-nisa huma kruċjali biex ikun hemm 
tkabbir ekonomiku u prosperità ulterjuri fit-Turkija; jinnota madankollu li r-rata globali ta' 
nisa impjegati fit-Turkija għadha biss 23.8% u għalhekk jistieden lill-gvern Tork biex 
jieħu passi tanġibbli ulterjuri biex iżid il-parteċipazzjoni tan-nisa fil-popolazzjoni li 
taħdem, b'attenzjoni partikulari fuq l-inħawi rurali, u biex isaħħaħ l-inklużjoni tagħhom 
fis-sistemi tas-saħħa u tas-sigurtà soċjali;

21. Jirrispetta u jappoġġja bis-saħħa lill-ħidma ta' l-organizzazzjonijiet tan-nisa fit-Turkija, li 
jgħinu jsaħħu l-irwol tan-nisa fis-soċjetà, jgħinu jħarsuhom kontra l-vjolenza u jrawmu 
sens ta' imprenditorija fihom, waqt li jservu ta' eżempju pożittiv għall-għoti ta' setgħa lin-
nisa u jikkontribwixxu għall-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel;

22. Ifaħħar lit-Turkija għall-iżvilupp pożittiv ta' l-ekonomija tagħha; itenni l-fehma tiegħu li 
hija biss soċjetà koerenti soċjalment, sostnuta minn klassi tan-nofs b'saħħitha, li tista' 
tgawdi l-prosperità; jiddispjaċih, għalhekk, li t-tkabbir ekonomiku b'saħħtu ftit kellu 
impatt fuq is-suq ta' l-impjiegi li jibqa' kontinwament dgħajjef; jindika l-bżonn li tiġi 
affrontata l-problema ta' l-ekonomija sewda u li s-sistema tas-sigurtà soċjali titqiegħed 
f'pożizzjoni sostenibbli;

23. Jindika l-potenzjal ta' djalogu soċjali effettiv biex jinbnew is-sħubijiet meħtieġa għall-
iffunzjonar ta' ekonomija tas-suq orjentata soċjalment; jinsab diżappuntat dwar il-progress 
limitat li sar fit-tisħiħ tal-mekkaniżmi għad-djalogu soċjali; iħeġġeġ lill-gvern Tork biex 
jimplimenta kompletament il-konvenzjonijiet ta' l-ILO u jenfasizza l-bżonn li jitneħħew 
ir-restrizzjonijiet attwali tal-libertà ta' assoċjazzjoni, id-dritt ta' strajk u d-dritt għal 
negozjar kollettiv;

24. Jenfasizza l-importanza ta' l-aċċes għall-edukazzjoni bħala l-muftieħ għal soċjetà koerenti 
soċjalment; ifaħħar lill-gvern u lis-soċjetà ċivili Torok għall-kampanja biex aktar bniet 
jirreġistraw fi skejjel;  jindika, madankollu, li hemm bżonn li jittejbu l-monitoraġġ u l-
infurzar ta' l-obbligu ta' l-iskola sabiex ikompli jitnaqqas in-numru ta' tfal li ma jmorrux 
skola; ifaħħar lill-gvern Tork għar-riżultati pożittivi li nkisbu fit-tnaqqis tax-xogħol tat-tfal 
u jħeġġu biex ikompli bl-isforzi tiegħu f'dan ir-rigward;

25. Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar il-livell ta' korruzzjoni; iħeġġeġ lill-awtoritajiet Torok biex 
jiżviluppaw strateġija globali għal kontra l-korruzzjoni, imfassla biex titkompla 
effettivament il-ġlieda kontra l-korruzzjoni;

26. Hu mħasseb dwar id-differenzi kbar li hemm fil-livell ta' żvilupp fost ir-reġjuni Torok u 
anke bejn l-inħawi rurali u dawk urbani; jistieden lill-gvern Tork biex iħejji strateġija 
komprensiva li tindirizza dawn id-differenzi; jistieden lill-Kummissjoni biex, qabel l-
aħħar ta' l-2008,  tipprovdi lill-Parlamentb'tagħrif dwar il-kontribut ta' l-UE għal dan l-
ippjanar strateġiku taħt l-istrument għall-assistenza ta' qabel l-adeżjoni fl-2007 u fl-2008;

27. Jikkundanna bil-qawwi l-vjolenza mwettqa mill-Partit tal-Ħaddiema Kurdistani (PKK) u 
minn gruppi terroristiċi oħra fit-territorju Tork; jikkundanna l-attakk f'Dijarbakir f'Jannar 
2008, meta nqatlu ħames persunni u ndarbu aktar minn 60, u joffri l-kondoljanzi sinċieri 
tiegħu lill-familji tal-vittmi ta' dan ir-reat; itenni s-solidarjetà tiegħu mat-Turkija fil-ġlieda 
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tagħha kontra t-terroriżmu, u għal darb'oħra jistieden lill-PKK sabiex jiddikkjara u 
jirrispetta waqfien immedjat u bla kundizzjonijiet mill-ġlied;

28. Itenni l-appelli tiegħu lill-gvern Tork biex ma jidħolx f'operazzjonijiet militari 
sproporzjonati li jidħlu bla permess fit-territorju ta' l-Iraq; iħeġġeġ lit-Turkija biex 
tirrispetta l-integrità territorjali ta' l-Iraq, id-drittijiet tal-bniedem u l-istat tad-dritt, u biex 
tiżgura li jiġu evitati l-każwalitajiet ċivili; iħeġġeġ lill-Gvern ta' l-Iraq u lill-Gvern 
Reġjonali Kurd ta' l-Iraq biex ma jħallux lit-territorju Iraqin jintuża bħala bażi għal atti 
terroristiċi kontra t-Turkija; jilqa' l-komunikazzjoni li qed isseħħ bejn il-gvernijiet tat-
Turkija u ta' l-Iraq, u jitlob ukoll li jiddaħħlu miżuri biex tiġi intensifikata l-koperazzjoni 
mal-Gvern Reġjonali Kurd, sabiex il-prevenzjoni effettiva ta' l-atti terroristiċi ssir 
possibbli taħt ir-responsabilità Iraqina;

Kwistjonijiet reġjonali u relazzjonijiet esterni

29. Ifakkar l-impenn tat-Turkija għal relazzjonijiet tajba mal-pajjiżi ġirien, u jenfasizza l-fatt 
li qed jistenna li t-Turkija se żżomm lura minn kull theddid kontra pajjiżi ġirien u tirrisolvi 
paċifikament kull disputa li għadha mhux solvuta bi qbil mal-Karta tan-NU u kull 
konvenzjoni internazzjonali relevanti oħra;

30. Jisħaq il-ħtieġa li jkun hemm soluzzjoni komprensiva tal-kwistjoni ta' Ċipru; jistieden liż-
żewġ partijiet biex jużaw dan il-perjodu ta' żmien li attwalment qed joffri l-opportunità 
biex tinkiseb soluzzjoni komprensiva fi ħdan il-qafas tan-NU, bażata fuq il-prinċipji li 
fuqhom hi msejsa l-UE; f'dan ir-rigward, ifakkar fir-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu li 
ddikjaraw li l-irtirar tal-forzi Torok jiffaċilita in-negozjar ta' ftehim;

31. Jilqa' b'sodisfazzjon il-ħolqien ta' strument ta' appoġġ finanzjarju li jinkuraġġixi l-iżvilupp 
ekonomiku tal-komunità Ċiprijota Torka; jistieden għal darb'oħra lill-Kummissjoni sabiex 
tirrapporta speċifikament dwar l-implimentazzjoni u l-effettività ta' dak l-istrument;

32. Jilqa' ż-żjara uffiċjali reċenti fit-Turkija tal-Prim Ministru Grieg Karamanlis, li tagħti tama 
għal titijib ulterjuri tar-relazzjonijiet bilaterali bejn il-Greċja u t-Turkija, b'mod partikulari 
s-soluzzjoni paċifika tal-kwistjonijiet kollha li ġew enfasizzati fir-riżoluzzjonijiet 
preċedenti tal-Parlament, fuq il-bażi tal-liġi internazzjonali u f'konformità ma' l-impenji li 
ttieħdu fil-Qafas ta' Negozjar;

33. Jistieden lill-gvern Tork biex itemm l-imblokk ekonomiku u biex jerġa jiftaħ il-fruntiera 
tiegħu ma' l-Armenja; jistieden għal darb'oħra lill-gvernijiet tat-Turkija u ta' l-Armenja 
biex jibdew proċess ta' rikonċiljazzjoni, b'rispett tal-preżent u tal-passat, li jippermetti 
diskussjoni sinċiera u miftuħa ta' l-avvenimenti li ġraw fil-passat; jistieden lill-
Kummissjoni biex tiffaċilita dan il-proċess ta' rikonċiljazzjoni; 

34. Jirrikonoxxi l-irwol tat-Turkija bħala sieħba importanti ta' l-UE fit-twettiq ta' l-għanijiet 
tal-politika barranija ta' l-UE fir-reġjun tal-Baħar l-Iswed, fl-Ażja Ċentrali u fil-Lvant 
Nofsani u l-madwar; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill biex jużaw aħjar il-potenzjal 
tar-relazzjonijiet mill-qrib bejn l-UE u t-Turkija f'dawn ir-reġjuni;

35. Ifaħħar il-kontribut tat-Turkija għall-missjonijiet u l-operazzjonijiet tal-Politika Ewropea 
għas-Sigurtà u d-Difiża fil-Bożnja-Ħerżegovina u fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo, 
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u l-kontribut tagħha għall-operazzjonijiet immexxija min-NATO fil-Kosovo, fid-Darfur u 
fl-Afganistan; jiddispjaċih, madankollu, dwar l-objezzjonijiet tat-Turkija għall-
implimentazzjoni tal-koperazzjoni strateġika bejn l-UE u n-NATO bażata fuq il-Ftehima 
"Berlin Plus", u jinsab imħasseb dwar il-konsegwenzi possibbli tagħhom għall-iffunzjonar 
tal-missjonijiet; jistieden għalhekk lit-Turkija biex tneħħi dawk l-objezzjonijiet;

Ir-relazzjonijiet bejn l-UE u t-Turkija

36. Iħeġġeġ lill-gvern Tork biex jimplimenta kompletament u bla dewmien id-
dispożizzjonijiet li jirriżultaw mill-Ftehima ta' Assoċjazzjoni EU-Turkija u mill-Protokoll 
Addizzjonali għaliha; ifakkar li jekk ma jitwettqux l-impenji tat-Turkija, il-proċess tan-
negozjati se jkompla jiġi affetwat serjament;

37. Jirrikonoxxi l-ambizzjoni tat-Turkija li ssir ċentru ta' l-enerġija għall-Ewrażja u l-irwol li 
jista' jkollha fil-kontribut għas-sigurtà enerġetika ta' l-Ewropa; ifaħħar il-progress li t-
Turkija kisbet fil-qasam ta' l-enerġija; ifakkar fir-riżoluzzjoni tiegħu ta' l-24 ta' Ottubru 
2007 msemmija hawn fuq li tappoġġja l-ftuħ tan-negozjati dwar dan il-kapitolu; iħeġġeġ 
lit-Turkija biex tingħaqad mal-Komunità Ewropea ta' l-Enerġija bħala membru sħiħ, 
sabiex tissaħħaħ il-koperazzjoni fl-enerġija bejn l-UE u t-Turkija, li tista' tkun ta' 
benefiċċju għall-partijiet kollha involuti; jistieden lit-Turkija biex tappoġġja 
kompletament il-proġett tas-sistema ta' pajpijiet ta' Nabucco, li hu proġett prijoritarju 
Ewropew;

38. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-gvern Tork biex jibdew in-negozjati għal ftehima għall-
iffaċilitar tal-viżi bejn l-UE u t-Turkija;

39. Jindika li waħda mir-rotot ewlenin ta' l-immigrazzjoni lejn l-Ewropa mill-Lvant Nofsani u 
l-madwar u mill-Ażja t'Isfel tgħaddi mit-territorju Tork; jinnota l-progress limitat li sar fil-
qasam ta' l-immaniġġjar tal-migrazzjoni; jistieden lill-Kummissjoni u lit-Turkija biex 
jintensifikaw in-negozjati dwar ftehim ta' rijammissjoni, bl-intenzjoni li tiġi konkluża bla 
dewmien; iħeġġeġ lill-gvern Tork biex jimplimenta kif suppost il-ftehimiet u l-protokolli 
eżistenti dwar ir-rijammissjoni bilaterali ma' l-Istati Membri ta' l-UE; 

40. Jilqa' l-progress li sar mill-gvern Tork fl-oqsma ta' l-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħazagħ u 
l-kultura sa fejn għandu x'jaqsam l-allinjament ma' l-acquis ta' l-UE; jenfasizza l-
importanza ta' koperazzjoni mill-qrib u sostnuta bejn l-UE u t-Turkija f'dawn l-oqsma, li
huma kruċjali għall-immodernizzar b'suċċess tas-soċjetà Torka fuq perjodu ta' żmien twil;

41. Itenni l-appoġġ tiegħu għad-Djalogu tas-Soċjetà Ċivili bejn l-UE u t-Turkija u jitlob lill-
Kummissjoni biex tirraporta dwar l-avvitajiet li twettqu f'dak il-qafas, u kif ukoll dwar l-
assistenza li ngħatat lis-soċjetà ċivili Torka taħt l-istrument għall-assistenza ta' qabel l-
adeżjoni; jistieden lill-gvern Tork biex jinvolvi lis-soċjetà ċivili tiegħu aktar mill-qrib fil-
proċess ta' riforma;

42. Jisogħbih li l-Kummissjoni għadha ma ħarġitx segwitu għall-istudju ta' impatt preżentat 
fl-2004; u jħeġġeġ biex dan jiġi preżentat lill-Parlament bla dewmien; 

43. Jistieden lill-gvern Tork biex iwaqqaf l-istrutturi kollha meħtieġa biex tiġi implimentata l-
assistenza mill-istrument għall-assistenza ta' qabel l-adeżjoni u biex isaħħaħ il-kapaċità 
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għall-assorbiment tat-Turkija; jistieden lill-Kummissjoni biex, qabel l-aħħar ta' l-2008, 
tirraporta dwar l-assistenza li ngħatat lit-Turkija taħt l-istrument għall-assistenza ta' qabel 
l-adeżjoni mill-2007;

°

° °

44. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, 
lill-Kummissjoni, lis-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill ta' l-Ewropa, lill-President tal-Qorti 
Ewropea għad-Drittijiet tal-Bniedem u lill-Gvern u l-Parlament tat-Turkija.
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