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Γραπτή δήλωση σχετικά µε την απόφαση που θα λάβει το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τον
∆εκέµβριο 2004 για την έναρξη των διαπραγµατεύσεων µε την Τουρκία
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
-

έχοντας υπόψη το άρθρο 116 του Κανονισµού του,

Α.

λαµβάνοντας υπόψη ότι στις 17 και 18 ∆εκεµβρίου 2004, σύµφωνα µε τη γνώµη της
Επιτροπής, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θα κληθεί να αποφανθεί εάν και πότε θα κηρύξει
την έναρξη των διαπραγµατεύσεων µε την Τουρκία µε σκοπό την προσχώρησή της στην
Ευρωπαϊκή Ένωση·

Β.

λαµβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία είναι η χώρα µε την πλέον µακρόχρονη υποψηφιότητα
και ότι εντός των δύο τελευταίων ετών ανέλαβε αποφασιστική δράση για να
ευθυγραµµίσει τη διακυβέρνησή της, τη νοµοθεσία της και την οικονοµία της µε τα
κριτήρια της Κοπεγχάγης·

Γ.

λαµβάνοντας υπόψη ότι, µολονότι αναγνωρίζει ότι χρειάζονται επιπρόσθετες
µεταρρυθµίσεις, είναι επιθυµητό να σταλεί σαφές και κατηγορηµατικό µήνυµα στους
θεσµικούς συνοµιλητές και στον λαό της Τουρκίας και ταυτόχρονα είναι απαραίτητο να
υποστηριχθούν και να ενισχυθούν οι τρέχουσες µεταρρυθµίσεις·

∆.

λαµβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση για την επίσηµη έναρξη των διαπραγµατεύσεων
προσχώρησης έχει υψίστη σηµασία, όχι µόνον για τις επιθυµίες και τις θεµιτές
προσδοκίες του τουρκικού λαού και των τουρκικών θεσµών, αλλά και για την
Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, περιλαµβανοµένου του ρόλου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή·

1.

ζητεί επισήµως από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων που θα συνέλθουν στο
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τον ∆εκέµβριο να αποφανθούν υπέρ της ενάρξεως χωρίς
καθυστέρηση των διαπραγµατεύσεων για την προσχώρηση της Τουρκίας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, σύµφωνα µε την απόφαση της Κοπεγχάγης του ∆εκεµβρίου 2002·

2.

αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα δήλωση µαζί µε τα ονόµατα των
υπογραφόντων στις κυβερνήσεις των κρατών µελών.
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