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2018. gada ziņojums par Turciju
(2018/2150(INI))

Rezolūcijas priekšlikums (Reglamenta 170. panta 3. punkts), ar kuru paredzēts aizstāt 
nenormatīvās rezolūcijas priekšlikumu A8-0091/2019

Eiropas Parlamenta rezolūcija par 2018. gada ziņojumu par Turciju

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Turciju, jo īpaši 2016. gada 24. novembra 
rezolūciju par ES un Turcijas attiecībām1, 2016. gada 27. oktobra rezolūciju par 
žurnālistu stāvokli Turcijā2 un 2018. gada 8. februāra rezolūciju par pašreizējo stāvokli 
cilvēktiesību jomā Turcijā3,

– ņemot vērā Reglamenta 52. pantu,

A. tā kā Turcija nav Eiropas valsts un tādēļ nevar būt Eiropas Savienībā;

B. tā kā Turcijas valdība izmanto starptautiskos apcietināšanas orderus, lai izsekotu 
R. Erdogana režīma pretiniekus;

C. tā kā šāda represiju prakse un tiesību stāvoklis arvien vairāk skar Eiropas valstis un to 
pilsoņus,

1. uzskata par nepieņemamu to, ka Turcijas valdība ļaunprātīgi izmanto starptautisko 
tiesību mehānismus;

2. atgādina, ka vārda brīvības un plašsaziņas līdzekļu brīvības pārkāpumi nav vienīgā 
strukturālā problēma Turcijā un cita starpā tāda ir arī attieksme pret cilvēktiesību 
aizstāvjiem un reliģiskajām un citu minoritāšu grupām un atteikšanās atzīt Kipras 
Republiku un armēņu genocīdu;

3. pauž nopietnas bažas par to, ka Turcija ar diasporas un jo īpaši Musulmaņu brālības 
tīklu starpniecību iejaucas ES dalībvalstu iekšējās lietās un sabiedrībā tādā veidā, kas 
apdraud tādas Eiropas civilizācijas pamatvērtības kā demokrātija un vārda brīvība; pauž 
bažas arī par to, ka Turcijas Reliģisko lietu direkcijas Eiropas filiāle (DITIB)  kontrolē 

1 OV C 224, 27.6.2018., 93. lpp.
2 OV C 215, 19.6.2018., 199. lpp.
3 Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0040.
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mošejas vairāk nekā 200 Eiropas pilsētās un to imami ir Turcijas civildienesta ierēdņi; 
aicina Turcijas iestādes ievērot principu par neiejaukšanos ES dalībvalstu iekšējās 
lietās;

4. aicina Komisiju pilnībā apturēt pirmspievienošanās finansējumu;  

5. iesaka Komisijai un Eiropas Savienības Padomei nekavējoties oficiāli izbeigt 
pievienošanās sarunas ar Turciju;

6. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Komisijas 
priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas 
jautājumos, dalībvalstīm, Turcijas valdībai un Turcijas Lielajai nacionālajai asamblejai, 
kā arī lūdz pārtulkot šo ziņojumu turku valodā. 
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