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Vaihtoehtoinen päätöslauselmaesitys (työjärjestyksen 170 artiklan 3 kohta) 
päätöslauselmaesitykselle, joka ei liity lainsäädäntöön, A8-0091/2019

Euroopan parlamentin päätöslauselma Turkkia koskevasta komission vuoden 2018 
kertomuksesta

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon aiemmat Turkkia koskevat päätöslauselmansa, erityisesti EU:n ja 
Turkin välisistä suhteista 24. marraskuuta 2016 antamansa päätöslauselman1, 
toimittajien tilanteesta Turkissa 27. lokakuuta 2016 antamansa päätöslauselman2 ja 
Turkin ihmisoikeustilanteesta 8. helmikuuta 2018 antamansa päätöslauselman3,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan,

A. toteaa, että Turkki ei ole Euroopan maa ja että se ei siksi voi kuulua Euroopan unioniin;

B. ottaa huomioon, että Turkin hallitus käyttää kansainvälisiä pidätysmääräyksiä 
jäljittääkseen Erdoğanin hallinnon vastustajia;

C. ottaa huomioon, että tällaiset painostuskäytännöt ja maan oikeudellinen tilanne 
vaikuttavat yhä enemmän Euroopan maihin ja niiden kansalaisiin;

1. toteaa, että on mahdotonta hyväksyä kansainvälisen oikeuden mekanismien 
väärinkäyttöä, johon Turkin hallitus syyllistyy;

2. palauttaa mieliin, että sananvapauden ja tiedotusvälineiden vapauden loukkaaminen ei 
ole Turkissa ainoa rakenteellinen ongelma vaan sellaisia ovat myös muun muassa 
ihmisoikeuksien puolustajien sekä uskonnollisten ja muiden vähemmistöjen kohtelu 
samoin kuin kieltäytyminen tunnustamasta Kyproksen tasavaltaa ja armenialaisten 
kansanmurhaa;

3. esittää vakavan huolensa Turkin puuttumisesta EU:n jäsenvaltioiden sisäisiin asioihin ja 
yhteiskuntiin sen maastamuuttajayhteisöjen ja erityisesti muslimiveljeskunnan 

1 EUVL C 224, 27.6.2018, s. 93.
2 EUVL C 215, 19.6.2018, s. 199.
3 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0040.
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verkostojen kautta tavalla, joka uhkaa eurooppalaisen sivilisaation perusarvoja, kuten 
demokratiaa ja sananvapautta; on huolestunut myös siitä, että Turkin uskonnollisten 
asioiden viraston Euroopan osasto (DITIB) valvoo moskeijoita yli 200 eurooppalaisessa 
kaupungissa ja että näiden moskeijoiden imaamit ovat Turkin valtionhallinnon 
työntekijöitä; kehottaa Turkin viranomaisia kunnioittamaan periaatetta olla puuttumatta 
EU:n jäsenvaltioiden sisäisiin asioihin;

4. kehottaa komissiota keskeyttämään lopullisesti liittymistä valmistelevan tuen;

5. suosittelee, että komissio ja Euroopan unionin neuvosto lopettavat virallisesti 
liittymisneuvottelut Turkin kanssa viipymättä;

6. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, 
komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 
korkealle edustajalle, jäsenvaltioille sekä Turkin hallitukselle ja kansalliskokoukselle ja 
käännättämään tämän mietinnön turkin kielelle.

Or. en


