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Projekt rezolucji (art. 170 ust. 3 Regulaminu) w celu zastąpienia projektu rezolucji 
nieustawodawczej A8-0091/2019

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sprawozdania Komisji za rok 2018 
dotyczącego Turcji

Parlament Europejski,

– uwzględniając swoje poprzednie rezolucje dotyczące Turcji, w szczególności rezolucje 
z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie stosunków UE–Turcja1, z dnia 27 października 
2016 r. w sprawie sytuacji dziennikarzy w Turcji2 oraz z dnia 8 lutego 2018 r. w 
sprawie bieżącej sytuacji w zakresie praw człowieka w Turcji3,

– uwzględniając art. 52 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że Turcja nie jest krajem europejskim i w związku z tym nie może 
należeć do UE;

B. mając na uwadze, że turecki rząd wykorzystuje międzynarodowe nakazy aresztowania 
do śledzenia przeciwników reżimu Erdoğana;

C. mając na uwadze, że te represyjne praktyki i stan prawa mają coraz większy wpływ na 
kraje europejskie i ich obywateli;

1. jest zdania, że nadużywanie przez turecki rząd mechanizmów prawa 
międzynarodowego jest niedopuszczalne;

2. przypomina, że problemem strukturalnym w Turcji jest nie tylko naruszanie wolności 
słowa i wolności mediów, ale także na przykład traktowanie obrońców praw człowieka, 
mniejszościowych grup wyznaniowych i innych mniejszości oraz odmowa uznania 
Republiki Cypryjskiej i ludobójstwa Ormian;

3. wyraża poważne zaniepokojenie ingerencją Turcji za pośrednictwem jej diaspory, a 
zwłaszcza sieci Bractwa Muzułmańskiego, w wewnętrzne sprawy oraz społeczeństwa 

1 Dz.U. C 224 z 27.6.2018, s. 93.
2 Dz.U. C 215 z 19.6.2018, s. 199.
3 Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0040.
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państw członkowskich UE w sposób zagrażający podstawowym wartościom cywilizacji 
europejskiej, takim jak demokracja i wolność wypowiedzi; ponadto jest zaniepokojony 
faktem, że europejski oddział tureckiej Dyrekcji ds. Wyznaniowych (DITIB) kontroluje 
meczety w ponad 200 europejskich miastach, których imamowie są urzędnikami 
tureckiej służby cywilnej; wzywa władze tureckie do poszanowania zasady 
nieingerowania w wewnętrzne sprawy państw członkowskich UE;

4. wzywa Komisję do ostatecznego zawieszenia funduszy przedakcesyjnych; 

5. zaleca Komisji i Radzie Unii Europejskiej bezzwłoczne formalne zakończenie 
negocjacji akcesyjnych z Turcją;

6. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw 
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, państwom członkowskim, rządowi Turcji i 
Wielkiemu Zgromadzeniu Narodowemu Turcji, a także zwraca się o przetłumaczenie 
przedmiotowego sprawozdania na język turecki.
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