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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind raportul din 2007 cu privire la progresele înregistrate de Turcia
(2007/2269(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Raportul din 2007 al Comisiei privind progresele înregistrate de Turcia 
(SEC(2007)1436),

– având în vedere rezoluţiile sale anterioare din 27 septembrie 2006 privind progresele 
înregistrate de Turcia în vederea aderării1 şi din 24 octombrie 2007 privind relaţiile dintre 
UE şi Turcia2,

– având în vedere cadrul de negociere cu Turcia din 3 octombrie 2005,

– având în vedere Decizia 2008/158/EC a Consiliului din 18 februarie 2008 privind 
principiile, priorităţile şi condiţiile cuprinse în parteneriatul pentru aderarea Republicii 
Turcia3 („Parteneriatul pentru aderare”), precum şi deciziile anterioare ale Consiliului 
privind parteneriatul pentru aderare din 2001, 2003 şi 2006,

– având în vedere articolul 45 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe (A6-0000/2008),

A. întrucât negocierile de aderare cu Turcia au fost deschise la 3 octombrie 2005, după 
aprobarea de către Consiliu a cadrului de negociere şi întrucât deschiderea acestor 
negocieri reprezintă punctul de plecare al unui proces deschis şi de durată;

B. întrucât Turcia s-a angajat să realizeze reforme, să menţină bune relaţii de vecinătate şi să 
se alinieze treptat la acquis-ul comunitar şi întrucât aceste eforturi ar trebui considerate ca 
o oportunitate oferită Turciei de a se moderniza;

C. întrucât respectarea pe deplin a tuturor criteriilor de la Copenhaga şi capacitatea de 
integrare în UE rămân, potrivit concluziilor reuniunii Consiliului European din decembrie 
2006, baza aderării la UE;

D. întrucât Comisia a ajuns la concluzia, în raportul său din 2007, că „s-au înregistrat 
progrese limitate în domeniul reformelor politice în 2007” în Turcia4;

E. întrucât anul trecut a fost consolidată democraţia în Turcia, a fost ales un nou parlament 
care este reprezentativ pentru diversitatea politică a ţării şi a fost format un guvern care 
beneficiază de un mandat puternic;

                                               
1 JO C 306 E, 15.12.2006, p. 284.
2 Texte adoptate, P6_TA(2007)0472.
3 JO L 51, 26.2.2008, p. 4.
4 Concluziile privind Turcia, Raportul Comisiei din 2007 privind progresele înregistrate de Turcia, 
COM(2007)663/SEC(2007)1436.
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F. întrucât Turcia nu a aplicat încă dispoziţiile din acordul de asociere CE-Turcia şi din 
protocolul adiţional la acesta;

G. întrucât în 2007 au fost deschise cinci capitole de negociere,

Reforme în vederea creării unei societăţi democratice şi prospere

1. salută angajamentul prim-ministrului Erdogan potrivit căruia 2008 va fi anul reformelor; 
îndeamnă guvernul turc să îşi folosească majoritatea parlamentară puternică pentru a 
continua cu hotărâre reformele care sunt capitale pentru transformarea Turciei într-o 
societate modernă, democratică şi prosperă;

2. accentuează faptul că o astfel de modernizare este, mai întâi de toate, în interesul propriu 
al Turciei; recunoaşte, de asemenea, faptul că transformarea Turciei într-un stat stabil, 
democratic şi prosper este de o importanţă strategică pentru UE; reaminteşte că 
îndeplinirea angajamentelor cuprinse în Parteneriatul pentru aderare este esenţial pentru 
Turcia;

3. subliniază convingerea că doar o societate care respectă drepturile omului şi libertăţile 
fundamentale şi care se bazează pe democraţie, pe statul de drept şi pe o economie de 
piaţă cu orientare socială, se poate transforma într-o societate paşnică, stabilă şi prosperă;

4. ia act de revizuirea recentă a Parteneriatului pentru aderare; este conştient de faptul că 
această revizuire, a treia din 2001, reprezintă, la majoritatea capitolelor, o prelungire a 
priorităţilor neîndeplinite; îndeamnă guvernul turc să transforme, acum, priorităţile şi 
termenele fixate în cadrul parteneriatului în planuri de reformă, luând în considerare faptul 
că întârzierile suplimentare vor avea repercusiuni grave asupra ritmului reformelor;

5. salută faptul că în 2007 democraţia a triumfat asupra încercărilor forţelor militare de a 
interveni în procesul politic; încurajează guvernul turc să continue eforturile sistematice 
pentru a se asigura că liderii politici aleşi în mod democratic îşi asumă pe deplin 
răspunderea elaborării politicii interne, externe şi de securitate şi că forţele militare 
respectă această răspundere civilă; atrage atenţia în special asupra nevoii de a institui un 
control parlamentar deplin asupra politicii militare şi de apărare şi asupra tuturor 
cheltuielilor aferente;

6. solicită guvernului şi parlamentului Turciei să îşi realizeze, în mod prioritar, reformarea 
articolului 301 din Codul Penal, aşa cum a promis în repetate rânduri; regretă faptul că nu 
s-au realizat progrese în domeniul libertăţii de exprimare şi că numărul persoanelor 
urmărite penal în temeiul dispoziţiilor legale care permit impunerea de restricţii arbitrare 
asupra exprimării opiniilor non-violente a continuat să crească în 20071; subliniază că, 
odată ce va fi efectuată modificarea urgent necesară a articolului 301, vor fi necesare noi 
măsuri legislative şi de punere în aplicare pentru a se asigura că Turcia garantează pe 
deplin libertatea de exprimare şi libertatea presei, în conformitate cu standardele CEDO;

7. salută adoptarea recentă de către parlamentul turc a legii privind fundaţiile; salută intenţia 
                                               
1 Raportul periodic al Comisiei pentru 2007 (COM(2007)663), p. 14.
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Comisiei de a examina noul text şi subliniază că ar trebui să analizeze dacă legea 
abordează toate problemele cu care se confruntă comunităţile religioase nemusulmane 
privind administrarea şi dobândirea proprietăţilor, inclusiv proprietăţi expropriate vândute 
unor terţi; solicită autorităţilor turce să se asigure că legea este aplicată în conformitate cu 
standardele CEDO şi cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului;

8. încurajează guvernul turc, în urma progreselor realizate prin adoptarea legii privind 
fundaţiile, să îşi îndeplinească obligaţiile referitoare la libertatea de credinţă prin 
stabilirea, în conformitate cu standardele CEDO şi cu jurisprudenţa Curţii Europene a 
Drepturilor Omului, a unui cadru juridic care să permită tuturor comunităţilor religioase să 
funcţioneze fără nicio constrângere nejustificată, în special în ceea ce priveşte statutul lor 
juridic, formarea profesională a clerului, alegerea ierarhiei, educaţia religioasă şi 
construirea locaşurilor de cult; îşi reînnoieşte invitaţia de a se redeschide urgent seminarul 
grec ortodox din Halki şi de a se putea folosi public titlul ecleziastic de Patriarh ecumenic;

9. solicită guvernului turc să ia fără întârziere o iniţiativă politică pentru favorizarea 
rezolvării durabile a problemei kurde, iniţiativă care nu poate să se bazeze decât pe 
îmbunătăţiri concrete ale posibilităţilor culturale, economice şi sociale puse la dispoziţia 
cetăţenilor de origine kurdă, inclusiv posibilităţi reale de a învăţa limba kurdă şi de a o 
folosi la radio şi televiziune şi accesul la serviciile publice; invită partidul DTP, membrii 
parlamentului şi primarii să depună eforturi constructive pentru căutarea unei soluţii la 
problema kurdă în interiorul statului democratic turc;

10. îşi reînnoieşte apelurile precedente adresate guvernului turc de a elabora un plan director 
global pentru accelerarea dezvoltării sociale, economice şi culturale din sud-estul Turciei, 
unde mai mult de jumătate din populaţie trăieşte încă sub pragul de sărăcie; este de părere 
că acest plan cadru ar trebui să abordeze şi problemele sociale, ecologice, culturale şi 
geopolitice care decurg din Proiectul Anatoliei de sud-est; solicită Comisiei să asocieze 
componenta regională a programului de asistenţă IPA cu elaborarea rapidă a unei astfel de 
strategii;

11. ia act de procesul în curs de pregătire a unei constituţii noi şi civile; consideră acest lucru 
ca fiind o posibilitate cheie de a pune protecţia drepturilor omului în centrul constituţiei; 
reaminteşte că este necesar să se stabilească un echilibru al puterilor, care să garanteze 
democraţia, statul de drept, coeziunea socială şi separarea dintre biserică şi stat; subliniază 
necesitatea unei implicări largi a societăţii civile în acest proces; reaminteşte, în această 
privinţă, recomandarea sa anterioară prevăzută în rezoluţia menţionată mai sus din 27 
septembrie 2006, privind pragul electoral;

12. ia act de progresele înregistrate în ceea ce priveşte eficacitatea sistemului judiciar; salută 
planul guvernului turc de a pune în aplicare o strategie de reforme menită să consolideze 
independenţa şi imparţialitatea sistemului juridic şi să mărească încrederea de care 
beneficiază sistemul juridic în rândul publicului; consideră că această strategie ar trebui să 
permită, în mod prioritar, ca interpretarea legislaţiei legate de drepturile omului şi de 
libertăţile fundamentale să fie în conformitate cu standardele CEDO; constată cu 
îngrijorare faptul că în 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat mai 
multe hotărâri privind încălcări ale standardelor CEDO împotriva Turciei decât împotriva 
oricărei alte ţări;
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13. solicită Curţii Constituţionale din Turcia să avanseze în adoptarea unei decizii finale 
referitoare la legea privind avocatul poporului, astfel încât să fie stabilit fără întârziere 
sediul biroului acestuia;

14. este îngrijorat de ostilitatea manifestată faţă de minorităţi şi de violenţa motivată politic şi 
religios; solicită guvernului turc să protejeze pe toţi cei care sunt ameninţaţi şi care se tem 
pentru vieţile lor şi să facă eforturi susţinute pentru crearea unui mediu favorabil 
respectării depline a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;

15. solicită insistent autorităţilor turce să întreprindă o anchetă minuţioasă asupra asasinării lui 
Hrant Dink şi a celor trei creştini din Malatya, precum şi asupra tuturor cazurilor de 
violenţă motivată politic sau religios, inclusiv clarificarea definitivă a cazurilor de 
neglijenţă a autorităţilor competente, şi să aducă toţi responsabilii în faţa justiţiei;

16. încurajează autorităţile turce să continue cu hotărâre anchetele în cazul Ergenekon, pentru 
a scoate la iveală toate reţetele infiltrate în structurile statului şi pentru a-i aduce în faţa 
justiţiei pe cei implicaţi;

17. ia act de evaluarea Comisiei privind scăderea continuă a numărului de cazuri de tortură şi 
de rele tratamente şi privind efectul pozitiv al garanţiilor legislative corespunzătoare; cere 
Comisiei, totuşi, să verifice dacă legea privind terorismul şi legea privind prerogativele 
poliţiei nu atenuează acest bilanţ pozitiv; solicită guvernului turc să îşi intensifice lupta 
împotriva torturii comise în afara centrelor de detenţie şi împotriva impunităţii membrilor 
serviciilor de aplicare a legii, şi să ratifice şi să pună în aplicare Protocolul opţional la 
Convenţia împotriva torturii (OPCAT), oferind astfel o prevenire sistematică a torturii şi o 
monitorizare independentă a centrelor de detenţie;

18. ia act de evaluarea prim-ministrului Erdogan privind asimilarea, aşa cum a prezentat-o 
acesta în vizita recentă efectuată în Germania; este, prin urmare, de părere că guvernul 
turc ar trebui să ia măsuri pentru a permite tuturor cetăţenilor să îşi dezvolte identitatea 
culturală în interiorul statului democratic turc; atrage atenţia, în această privinţă, asupra 
angajamentelor cuprinse în cadrul de negociere privind respectarea şi protecţia 
minorităţilor şi privind accesul eficient la educaţia şi la serviciile de radio-TV şi serviciile 
publice în alte limbi decât în turcă;

19. salută progresele înregistrate în ceea ce priveşte protecţia femeilor împotriva violenţei şi 
lucrările întreprinse în această direcţie de instituţiile publice şi de organizaţiile societăţii 
civile; încurajează autorităţile turce să continue lupta împotriva violenţei domestice, a 
crimelor de onoare şi a căsătoriilor forţate, în special prin punerea în aplicare a unei 
legislaţii corespunzătoare, prin continuarea unei campanii publice susţinute, prin punerea 
mai multor adăposturi la dispoziţia victimelor, prin intensificarea formării profesionale a 
organelor de aplicare a legii şi prin monitorizarea iniţiativelor existente;

20. recunoaşte că un număr semnificativ de femei deţin poziţii importante în domeniile 
economice, politice şi academice din Turcia şi reaminteşte faptul că tratamentul egal, 
accesul la educaţie şi puterea economică acordate femeilor sunt cruciale pentru 
continuarea dezvoltării economice şi a prosperităţii în Turcia; ia totuşi act de faptul că 
procentul de ocupare a forţei de muncă în rândul femeilor în Turcia este încă de doar 
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23,8%1 şi solicită, prin urmare, guvernului turc să ia măsuri concrete suplimentare pentru 
mărirea numărului femeilor din rândul forţei de muncă, punându-se accentul pe zonele 
rurale, precum şi pentru integrarea femeilor în sistemele de sănătate şi de asigurare 
socială;

21. respectă şi sprijină cu tărie munca organizaţiilor de femei din Turcia, care contribuie la 
consolidarea rolului femeii în societate, le ajută să se protejeze împotriva violenţei şi le 
încurajează spiritul întreprinzător, oferind unui exemplu pozitiv pentru emanciparea 
femeilor şi contribuind la stabilirea egalităţii între bărbaţi şi femei;

22. salută evoluţia pozitivă a economiei Turciei; îşi reafirmă poziţia potrivit căreia doar o 
societate coerentă din punct de vedere social, care se sprijină pe o clasă de mijloc 
puternică, poate să se bucure de prosperitate; regretă, prin urmare, impactul redus pe care 
l-a avut creşterea economică semnificativă asupra pieţei forţei de muncă care continuă să 
fie slab dezvoltată; atrage atenţia asupra necesităţii de a soluţiona problema economiei 
subterane şi de a consolida sistemul asigurărilor sociale;

23. atrage atenţia asupra capacităţii unui dialog social eficient de a stabili parteneriatul 
necesar pentru funcţionarea unei economii de piaţă orientată social; îşi exprimă 
dezamăgirea cu privire la progresele limitate înregistrate în domeniul consolidării 
mecanismelor de dialog social; solicită guvernului turc să pună pe deplin în aplicare 
convenţiile OIM şi subliniază necesitatea înlăturării tuturor restricţiilor privind libertatea 
de asociere, dreptul la grevă şi dreptul de negociere colectivă;

24. subliniază importanţa accesului la educaţie ca fiind cheia spre o societate coerentă din 
punct de vedere social; salută eforturile guvernului turc şi ale societăţii civile din 
campania de încurajare a înscrierii fetelor la şcoală; subliniază, totuşi, necesitatea de a 
îmbunătăţi monitorizarea şi punerea în aplicare a măsurilor de şcolarizare obligatorie, 
pentru a reduce în continuare numărul copiilor care nu sunt înscrişi la şcoală; felicită 
guvernul turc pentru rezultatele pozitive obţinute în ceea ce priveşte reducerea muncii 
copiilor şi îl încurajează să continue eforturile în această direcţie;

25. îşi exprimă îngrijorarea privind nivelul de corupţie; solicită autorităţilor turce să dezvolte 
o strategie globală anticorupţie menită să continue în mod eficace lupta împotriva 
corupţiei;

26. îşi exprimă îngrijorarea privind diferenţele de dezvoltare importante între regiunile turce, 
precum şi între zona rurală şi cea urbană; solicită guvernului turc să elaboreze o strategie 
globală care să abordeze aceste diferenţe; invită Comisia să informeze Parlamentul înainte 
de sfârşitul anului 2008 cu privire la contribuţia UE la această planificare strategică din 
cadrul instrumentului IPA pentru 2007 şi 2008;

27. condamnă ferm actele de violenţă comise de Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK) şi 
de alte grupări teroriste pe teritoriul turc; condamnă atacul de la Diyarbakir din ianuarie 
2008, în care au fost ucise cinci persoane şi mai mult de 60 au fost rănite şi transmite 
sincere condoleanţe familiilor victimelor acestui atac; îşi exprimă solidaritatea cu Turcia 
în lupta împotriva terorismului şi reiterează apelul către PKK de a proclama şi de a 

                                               
1 Anexa statistică la raportul din 2007 al Comisiei privind progresele înregistrate de Turcia (SEC(2007)1436).
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respecta încetarea imediată şi necondiţionată a focului;

28. reaminteşte apelurile adresate guvernului turc de a nu se angaja în nicio operaţiune 
militară disproporţionată care să violeze teritoriul Irakului; solicită Turciei să respecte 
integritatea teritorială a Irakului, drepturile omului şi statul de drept şi să se asigure că 
sunt evitate victimele din rândurile civililor; solicită guvernului Irakului şi guvernului 
regional kurd din Irak să nu permită ca teritoriul irakian să fie folosit drept bază pentru 
acte teroriste împotriva Turciei; salută dialogul care are loc între guvernele Turciei şi 
Irakului şi solicită luarea de măsuri pentru a intensifica cooperarea cu guvernul regional 
kurd, pentru a putea preveni atacurile teroriste sub responsabilitatea irakiana;

Aspecte regionale şi relaţii externe

29. reaminteşte angajamentul Turciei de a menţine bune relaţii de vecinătate şi accentuează 
faptul că se aşteaptă ca Turcia să se abţină de la ameninţări la adresa ţărilor învecinate şi 
să soluţioneze diferendele în curs pe o cale paşnică, în conformitate cu Carta ONU şi cu 
alte convenţii internaţionale aplicabile;

30. accentuează necesitatea de a se ajunge la o soluţie globală la problema cipriotă; solicită 
ambelor părţi să se folosească de prezenta ocazie pentru găsirea unei soluţii globale în 
cadrul ONU, pe baza principiilor pe care se întemeiază UE; reaminteşte, în această 
privinţă, rezoluţiile sale anterioare care afirmă că retragerea forţelor turce ar facilita 
negocierea unei înţelegeri;

31. salută înfiinţarea unui instrument de sprijin financiar pentru încurajarea dezvoltării 
comunităţii cipriote turce; solicită din nou Comisiei să prezinte un raport special privind 
punerea în aplicare şi eficienţa acestui instrument;

32. salută vizita recentă în Turcia a prim-ministrului grec Karamanlis, care dă speranţe pentru 
relaţii bilaterale mai bune între Grecia şi Turcia, în special în ceea ce priveşte rezolvarea 
paşnică a tuturor problemelor puse în evidenţă în rezoluţiile anterioare ale Parlamentului, 
pe baza legislaţiei internaţionale şi în conformitate cu angajamentele prevăzute de cadrul 
de negociere;

33. solicită guvernului turc să pună capăt blocadei economice şi să îşi redeschidă graniţa cu 
Armenia; solicită din nou guvernelor turc şi armean să lanseze un proces de reconciliere a 
evenimentelor prezente şi trecute, care să permită o discuţie sinceră şi deschisă privind 
evenimentele trecute; solicită Comisiei să înlesnească acest proces de reconciliere; 

34. recunoaşte rolul Turciei în calitate de partener important al UE în vederea atingerii 
obiectivelor de politică externă a UE în regiunea Mării Negre, Asia Centrală şi Orientul 
Mijlociu extins; solicită Comisiei şi Consiliului să valorifice mai bine potenţialul unor 
relaţii strânse UE-Turcia în aceste regiuni;

35. salută contribuţia Turciei la misiunile şi operaţiunile PESA în Bosnia-Herţegovina şi în 
Republica Democrată Congo, precum şi contribuţiile la operaţiunile conduse de NATO în 
Kosovo, Darfur şi Afganistan; îşi exprimă, totuşi, regretul faţă de obiecţiile Turciei 
privind punerea în aplicare a cooperării strategice UE-NATO bazate pe acordul Berlin 
Plus, precum şi îngrijorarea privind consecinţele posibile ale acestora pentru funcţionarea 
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misiunilor; solicită prin urmare Turciei să retragă aceste obiecţii;

Relaţiile UE-Turcia

36. solicită noului guvern turc să pună în aplicare integral şi fără întârziere dispoziţiile 
prevăzute în acordul de asociere CE-Turcia şi în protocolul adiţional la acesta; reaminteşte 
că neîndeplinirea de către Turcia a angajamentelor va continua să afecteze în mod serios 
procesul negocierilor;

37. recunoaşte ambiţia Turciei de a deveni un important punct energetic al Eurasiei, precum şi 
rolul important pe care îl poate juca prin contribuţia sa la securitatea energetică a Europei; 
salută progresele înregistrate de Turcia în domeniul energiei; reaminteşte rezoluţia 
menţionată anterior din 24 octombrie 2007 care sprijină deschiderea negocierilor la acest 
capitol; încurajează Turcia să se alăture Comunităţii Energetice Europene în calitate de 
membru cu drepturi depline, pentru a întări cooperarea energetică între UE şi Turcia, care 
poate fi benefic tuturor părţilor implicate; solicită Turciei să sprijine pe deplin proiectul de 
construcţie a conductei de gaz Nabucco, un proiect european prioritar;

38. solicită Comisiei şi guvernului turc să înceapă negocierile în vederea unui acord UE-
Turcia privind facilitarea vizelor;

39. atrage atenţia asupra faptului că una din principalele căi de imigrare spre Europa din 
Orientul extins Mijlociu şi din Asia de Sud traversează teritoriul Turciei; ia act de faptul 
că au fost înregistrate progrese limitate în domeniul gestionării migraţiei; solicită Comisiei 
şi Turciei să intensifice negocierile în vederea unui acord de readmisie, cu scopul de a-l 
încheia fără întârziere; îndeamnă guvernul turc să pună în aplicare în mod corespunzător 
acordurile şi protocoalele bilaterale de readmisie existente cu statele membre; 

40. salută progresele înregistrate de guvernul turc în domeniul educaţiei, formării 
profesionale, tineretului şi culturii, în măsura în care au legătură cu alinierea la acquis-ul 
comunitar; subliniază importanţa unei cooperări strânse şi susţinute între UE şi Turcia în 
aceste domenii, care sunt esenţiale pentru modernizarea cu succes, pe termen lung, a 
societăţii turce;

41. îşi reafirmă sprijinul acordat dialogului dintre UE şi Turcia la nivelul societăţii civile şi 
solicită Comisiei să îl informeze asupra activităţilor întreprinse în acest cadru, precum şi 
asupra ajutorului acordat societăţii civile turce prin instrumentul IPA; solicită guvernului 
turc să implice mai mult societatea civilă în procesul de reforme;

42. regretă nerealizarea de către Comisie a continuării studiului de impact prezentat în 2004 şi 
solicită ca aceasta să fie prezentată de urgenţă Parlamentului; 

43. solicită guvernului turc să înfiinţeze toate structurile necesare punerii pe deplin în aplicare 
a asistenţei prin IPA şi să îmbunătăţească capacitatea de absorbţie a Turciei; invită 
Comisia să îl informeze, înainte de sfârşitul anului 2008, în legătură cu sprijinul acordat 
Turciei în cadrul IPA începând cu 2007;

°
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44. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, Comisiei, 
Secretarului General al Consiliului Europei, Preşedintelui Curţii Europene a Drepturilor 
Omului şi guvernului şi parlamentului Turciei.
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