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Pasiūlymas dėl rezoliucijos (Darbo tvarkos taisyklių 170 straipsnio 3 dalis), keičiantis su 
teisės aktų leidyba nesusijusį pasiūlymą dėl rezoliucijos A8–0091/2019

Europos Parlamento rezoliucija dėl Komisijos parengtos 2018 m. Turkijos pažangos 
ataskaitos

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į ankstesnes rezoliucijas dėl Turkijos, ypač į 2016 m. lapkričio 24 d. 
rezoliuciją dėl ES ir Turkijos santykių1, 2016 m. spalio 27 d. rezoliuciją dėl žurnalistų 
padėties Turkijoje2ir 2018 m. vasario 8 d. rezoliuciją dėl žmogaus teisių padėties 
Turkijoje3,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnį,

A. kadangi Turkija nėra Europos šalis ir todėl negali priklausyti ES;

B. kadangi Turkijos vyriausybė naudoja tarptautinius arešto orderius tam, kad būtų susekti 
R. T. Erdogano režimo oponentai;

C. kadangi šie represiniai veiksmai ir teisinė padėtis daro vis didesnę įtaką Europos šalims 
ir jų piliečiams;

1. mano, kad netinkamas Turkijos vyriausybės vykdomas tarptautinės teisės mechanizmų 
taikymas yra nepriimtinas;

2. primena, kad žodžio laisvės ir žiniasklaidos laisvės pažeidimas yra ne vienintelė 
struktūrinė problema Turkijoje, taip pat, inter alia, elgesys su žmogaus teisių gynėjais ir 
religinėmis arba kitomis mažumų grupėmis bei atsisakymas pripažinti Kipro Respubliką 
ir armėnų genocidą;

3. reiškia didelį susirūpinimą dėl Turkijos kišimosi per savo diasporą ir, visų pirma, per 
Musulmonų brolijos tinklus į ES valstybių narių vidaus reikalus ir visuomenę taip, kad 
tai kelia grėsmę pagrindinėms Europos civilizacijos vertybėms, tokioms kaip 

1 OL C 224, 2018 6 27, p. 93.
2 OL C 215, 2018 6 19, p. 199.
3 Priimti tekstai, P8_TA(2018)0040.
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demokratija ir žodžio laisvė; taip pat yra susirūpinęs dėl to, kad Turkijos religinių 
reikalų direktorato (DITIB) Europos padalinys kontroliuoja mečetes daugiau kaip 200 
Europos miestų, o jų imamai yra Turkijos valstybės tarnautojai; ragina Turkijos 
institucijas gerbti nesikišimo į ES valstybių narių vidaus reikalus principą;

4. ragina Komisiją galutinai sustabdyti pasirengimo narystei lėšų skyrimą; 

5. rekomenduoja Komisijai ir Europos Sąjungos Tarybai nedelsiant oficialiai baigti 
derybas su Turkija dėl narystės;

6. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko 
pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo 
politikai, valstybėms narėms, Turkijos vyriausybei ir Didžiajai Nacionalinei 
Asamblėjai, o šią ataskaitą išversti į turkų kalbą.
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