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Otwarcie negocjacji z Turcją

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie otwarcia negocjacji z Turcją

Parlament Europejski,

— uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie okresowego sprawozdania za rok
2004 i zalecenie Komisji Europejskiej w sprawie postępu Turcji na drodze ku akcesji (1) oraz swoje
wcześniejsze rezolucje w tej sprawie przyjęte między 18 czerwca 1987 r. i 15 grudnia 2004 r.,

— uwzględniając swoją rezolucję z dnia 6 lipca 2005 r. w sprawie roli kobiet w życiu społecznym, gospo-
darczym i politycznym Turcji (2),

— uwzględniając konkluzje szczytu Rady Europejskiej z dnia 17 grudnia 2004 r.,

— uwzględniając projekt ram negocjacji akcesyjnych z Turcją przedstawiony w dniu 29 czerwca 2005 r.
przez Komisję Europejską,

— uwzględniając decyzje Rady Europejskiej w sprawie rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych z Turcją,

— uwzględniając swoją rezolucję w sprawie Cypru z dnia 21 kwietnia 2004 r. (3),

— uwzględniając art. 103 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze fakt, że Komisja stwierdziła, iż Turcja w dostatecznym stopniu wypełniła polityczne
kryteria kopenhaskie i że Komisja zaleciła rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych,

B. mając na uwadze, że Rada Europejska zadecydowała w roku 2002, że jeśli Turcja spełni polityczne
kryteria kopenhaskie, Unia Europejska bezzwłocznie rozpocznie negocjacje akcesyjne,

C. mając na uwadze, że Parlament Europejski uznał w dniu 15 grudnia 2004 r. że należy rozpocząć nego-
cjacje akcesyjne, ponieważ zadecydowano, że w pierwszym etapie negocjacji priorytetem jest pełna
realizacja kryteriów politycznych; dlatego też program negocjacji na poziomie ministerialnym
rozpocznie się oceną spełnienia kryteriów politycznych, szczególnie w dziedzinie praw człowieka i
pełnych praw podstawowych, zarówno w teorii, jak i w praktyce, z możliwością późniejszego
włączenia innych rozdziałów do programu negocjacji,

D. szanując demokratyczną wolę społeczności greckiej na Cyprze, wyraża żal, że wypracowanie rozwią-
zania sytuacji nie było możliwe i wzywa władze tureckie do utrzymania konstruktywnego podejścia do
ugody w kwestii Cypru, prowadzącej do sprawiedliwego rozwiązania, wynegocjowanego w oparciu o
plan Annana i podstawowe zasady, na jakich opiera się UE oraz do szybkiego wycofania, zgodnie z
właściwymi rezolucjami ONZ i opracowanym harmonogramem, ich wojsk; wyraża przekonanie, iż
wycofanie sił tureckich jest koniecznym krokiem na drodze ku dalszemu łagodzeniu napięć, ponow-
nemu wszczęciu dialogu między stronami oraz przygotowaniu trwałego rozwiązania; mając na uwadze
fakt, że wezwał władze tureckie do uznania Republiki Cypru; mając na uwadze, że zwrócił uwagę
władz tureckich na fakt, że negocjacje akcesyjne odbywają się między rządem Turcji z jednej strony, a
rządami 25 Państw Członkowskich Unii Europejskiej z drugiej strony, a Republika Cypru jest jednym z
tych Państw Członkowskich; mając na uwadze, że zwrócił uwagę, że otwarcie procesu negocjacji w
oczywisty sposób wiąże się z uznaniem Cypru przez Turcję,
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