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Turcja: sprawozdanie krajowe za 2018 r. 
W marcu 2019 r. Parlament Europejski ma głosować nad projektem rezolucji w sprawie sprawozdania krajowego 
za 2018 r. dotyczącego Turcji. Zarówno sprawozdanie Komisji Europejskiej, jak i sprawozdanie Komisji Spraw 
Zagranicznych Parlamentu Europejskiego wskazują na regres w kluczowych obszarach. Komisja Spraw 
Zagranicznych wzywa do poprawy sytuacji oraz do zawieszenia negocjacji akcesyjnych. 

Kontekst 
Turcja jest długoletnim partnerem Unii Europejskiej. Po zawarciu układu o stowarzyszeniu w 1964 r. i unii 
celnej w 1995 r. Rada Europejska przyznała Turcji status kraju kandydującego w 1999 r., a w 2005 r. 
rozpoczęły się negocjacje akcesyjne. Od tego czasu otwarto 16 rozdziałów i zamknięto jeden rozdział. W 
następstwie kryzysu migracyjnego w latach 2015–2016 UE i Turcja zawarły porozumienie, na mocy którego 
UE finansuje osiedla migrantów w Turcji w zamian za przyjmowanie przez Turcję nielegalnych migrantów 
zawróconych z UE. Chociaż Turcja wielokrotnie powtarzała swoje zobowiązanie do przystąpienia do UE, nie 
podjęto odpowiednich środków wykonawczych, a po nieudanym zamachu stanu w 2016 r. rząd 
podejmował kroki sprzeczne z wcześniejszymi zobowiązaniami, zwłaszcza w odniesieniu do poszanowania 
praw człowieka. W konkluzjach prezydencji z grudnia 2016 r. podkreślono, że w tych okolicznościach nie 
można otworzyć żadnego nowego rozdziału. 

Sprawozdanie Komisji Europejskiej 
W swoim sprawozdaniu z 2018 r. Komisja Europejska 
przypomniała, że UE zdecydowanie potępiła zamach 
stanu z 2016 r. i ponownie wyraziła pełne poparcie dla 
instytucji demokratycznych. Jednak stan wyjątkowy 
doprowadził do pogorszenia sytuacji w zakresie 
praworządności i praw człowieka. Po przeprowadzeniu 
czystki i reformy konstytucyjnej z 2017 r. doszło do 
poważnego regresu w zakresie niezależności 
sądownictwa i wolności słowa, a także w administracji 
publicznej w odniesieniu do prawa do sprawiedliwości 
administracyjnej i dochodzenia odszkodowania. 
Odnotowano pewne postępy w walce z przestępczością 
zorganizowaną i w sprawie kryteriów gospodarczych, 
gdzie Turcja jest bardzo zaawansowana. Jeżeli chodzi o 
politykę migracyjną i azylową, Turcja przyjęła ponad 3,5 mln uchodźców i współpracuje z UE w zakresie 
zarządzania granicami. Jeżeli chodzi o pomoc finansową, w 2017 r. Komisja kontynuowała 
przekierowywanie finansowania na rzecz praworządności, praw podstawowych i społeczeństwa 
obywatelskiego, a także ponownie scentralizowała zarządzanie wsparciem dla społeczeństwa 
obywatelskiego. 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego 
Komisja Spraw Zagranicznych wezwała w swoim sprawozdaniu do natychmiastowego i bezwarunkowego 
uwolnienia kilku czołowych przedstawicieli opozycji i wyraziła zaniepokojenie naruszeniami praw 
człowieka w południowo-wschodniej Turcji, a także prawa obywateli do wyznaczania członków władz 
lokalnych. W sprawozdaniu wezwano Komisję i państwa członkowskie do formalnego zawieszenia 
negocjacji z Turcją, jednak podtrzymano zaangażowane w dialog demokratyczny oraz zwrócono się do 
Komisji Europejskiej o wykorzystanie Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA II i IPA III) w celu wsparcia 
tureckiego społeczeństwa obywatelskiego . Zalecono, aby nie rezygnować z możliwości modernizacji i 
ulepszenia unii celnej z 1995 r. na wypadek postępów w dziedzinie reform demokratycznych. 
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Przypomniano rolę Turcji w reakcji na kryzys migracyjny i wezwano UE oraz jej państwa członkowskie do 
dotrzymania obietnic dotyczących przesiedlenia i pomocy syryjskim uchodźcom w Turcji. 

Sprawozdanie z własnej inicjatywy 2018/2150(INI); Komisja przedmiotowo właściwa: AFET; Sprawozdawczyni: Kati Piri 
(S&D, Holandia). 
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