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Resolutsiooni ettepanek (kodukorra artikli 170 lõige 3), millega soovitakse asendada 
muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanek A8-0091/2019

Euroopa Parlamendi resolutsioon komisjoni 2018. aasta Türgi aruande kohta

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Türgi kohta, eriti 24. novembri 2016. aasta 
resolutsiooni ELi ja Türgi suhete kohta1, 27. oktoobri 2016. aasta resolutsiooni 
ajakirjanike olukorra kohta Türgis2 ja 8. veebruari 2018. aasta resolutsiooni inimõiguste 
hetkeolukorra kohta Türgis3,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 52,

A. arvestades, et Türgi ei ole Euroopa riik ega saa seetõttu kuuluda Euroopa Liitu;

B. arvestades, et Türgi valitsus kasutab rahvusvahelisi vahistamismäärusi Erdoğani režiimi 
vastaste tabamiseks;

C. arvestades, et need repressiivsed tavad ja õiguslik olukord mõjutavad üha enam 
Euroopa riike ja nende kodanikke;

1. peab Türgi valitsuse poolset rahvusvahelise õiguse mehhanismide väärkasutamist 
vastuvõetamatuks;

2. tuletab meelde, et Türgi ainuke struktuurne probleem ei ole sõna- ja meediavabaduse 
rikkumine, vaid muu hulgas ka inimõiguste kaitsjate ning usu- ja muude 
vähemusrühmade kohtlemine, Küprose Vabariigi tunnustamisest keeldumine ja 
Armeenia genotsiid;

3. peab äärmiselt murettekitavaks, et Türgi sekkub oma diasporaa ja eriti Moslemi 
Vennaskonna võrgustike kaudu ELi liikmesriikide siseasjadesse ja ühiskonda viisil, mis 
ohustab Euroopa tsivilisatsiooni selliseid alusväärtuseid nagu demokraatia ja 
väljendusvabadus; on lisaks mures asjaolu pärast, et Türgi usuasjade ameti (DITIB) 

1 ELT C 224, 27.6.2018, lk 93.
2 ELT C 215, 19.6.2018, lk 199.
3 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0040.
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Euroopa haru kontrollib mošeesid enam kui 200 Euroopa linnas ja et nende imaamid on 
Türgi avalikud teenistujad; kutsub Türgi ametivõime üles austama ELi liikmesriikide 
siseasjadesse mittesekkumise põhimõtet;

4. palub komisjonil lõplikult peatada ühinemiseelsete vahendite eraldamine; 

5. soovitab komisjonil ja Euroopa Liidu Nõukogul viivitamata ametlikult lõpetada 
ühinemisläbirääkimised Türgiga;

6. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
komisjoni asepresidendile ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, 
liikmesriikidele ning Türgi valitsusele ja Türgi Suurele Rahvuskogule ning palub 
tõlkida käesoleva raporti türgi keelde.
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