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Europa-Parlamentets beslutning om Kommissionens 2018-rapport om Tyrkiet

Europa-Parlamentet,

– der henviser til sine tidligere beslutninger om Tyrkiet, særlig beslutning af 24. 
november 2016 om forbindelserne mellem EU og Tyrkiet1, af 27. oktober 2016 om 
situationen for journalister i Tyrkiet2 og af 8. februar 2018 om 
menneskerettighedssituationen i Tyrkiet3,

– der henviser til forretningsordenens artikel 52,

A. der henviser til, at Tyrkiet ikke er et europæisk land og derfor ikke kan høre hjemme i 
EU,

B. der henviser til, at den tyrkiske regering benytter internationale arrestordrer til at spore 
modstandere af Erdoğans regime,

C. der henviser til, at disse undertrykkende praksisser og retstilstanden i stigende grad 
påvirker de europæiske lande og deres borgere,

1. mener, at den tyrkiske regerings misbrug af folkeretlige mekanismer er uacceptabel;

2. minder om, at krænkelse af ytrings- og mediefriheden ikke er det eneste strukturelle 
problem i Tyrkiet, men også bl.a. behandlingen af menneskerettighedsforkæmpere og 
religiøse og andre mindretal samt afvisningen af at anerkende Republikken Cypern og 
folkedrabet på armenerne;

3. giver udtryk for alvorlig bekymring over Tyrkiets indblanding – gennem de tyrkiske 
indvandrersamfund i udlandet og navnlig Det Muslimske Broderskabs netværk – i EU-
medlemsstaters interne anliggender og samfund på en måde, der udgør en trussel mod 
den europæiske civilisations grundlæggende værdier, som f.eks. demokrati og 

1 EUT C 224 af 27.6.2018, s. 93.
2 EUT C 215 af 19.6.2018, s. 199.
3 Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0040.
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ytringsfrihed; er desuden bekymret over, at den europæiske afdeling af det tyrkiske 
Direktorat for Religiøse Anliggender (DITIB) kontrollerer moskeer i mere end 200 
europæiske byer, og at imamerne i disse moskeer er tyrkiske embedsmænd; opfordrer 
de tyrkiske myndigheder til at respektere princippet om ikkeindblanding i EU-
medlemsstaternes indre anliggender;

4. opfordrer Kommissionen til definitivt at standse førtiltrædelsesmidlerne; 

5. henstiller, at Kommissionen og Rådet for Den Europæiske Union formelt bringer 
tiltrædelsesforhandlingerne med Tyrkiet til ophør;

6. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, 
næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for 
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaterne, Tyrkiets regering og 
Tyrkiets Store Nationalforsamling, og anmoder om, at denne betænkning oversættes til 
tyrkisk.
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