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Propunere de rezoluție [articolul 170 alineatul (3) din Regulamentul de procedură] de 
înlocuire a propunerii de rezoluție fără caracter legislativ A8–0091/2019

Rezoluția Parlamentului European referitoare la Raportul Comisiei pe 2018 privind 
Turcia

Parlamentul European,

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare, în special Rezoluția din 24 noiembrie 2016 
referitoare la relațiile UE-Turcia1, Rezoluția din 27 octombrie 2016 referitoare la 
situația jurnaliștilor în Turcia2 și Rezoluția din 8 februarie 2018 referitoare la situația 
actuală a drepturilor omului în Turcia3,

– având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât Turcia nu este o țară europeană și, prin urmare, locul său nu este în UE;

B. întrucât Guvernul turc se folosește de mandate internaționale de arest pentru a-i vâna pe 
oponenții regimului Erdoğan;

C. întrucât aceste practici represive și situația statului de drept afectează tot mai mult țările 
europene și cetățenii acestora,

1. consideră inacceptabilă utilizarea abuzivă de către Guvernul turc a mecanismelor de 
drept internațional;

2. reamintește că încălcarea dreptului la libertatea de exprimare și la libertatea presei nu 
este singura problemă structurală în Turcia, ci și, printre altele, tratamentul la care sunt 
supuși apărătorii drepturilor omului, grupurile religioase și alte grupuri minoritare, 
precum și refuzul de a recunoaște Republica Cipru și genocidul armean;

3. își exprimă profunda preocupare cu privire la ingerința Turciei, prin intermediul 
diasporei sale și, în special, al rețelelor Frăției Musulmane, în afacerile interne și în 
societățile statelor membre ale UE, într-un mod care amenință valorile fundamentale ale 

1 JO C 224, 27.6.2018, p. 93.
2 JO C 215, 19.6.2018, p. 199.
3 Texte adoptate, P8_TA(2018)0040.
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civilizației europene, cum ar fi democrația și libertatea de exprimare; este preocupat, de 
asemenea, de faptul că filiera europeană a Direcției pentru afaceri religioase din Turcia 
(DITIB) controlează moschee în peste 200 de orașe europene, imamii acestora fiind 
funcționari ai guvernului turc; invită autoritățile turce să respecte principiul neingerinței 
în afacerile interne ale statelor membre ale UE;

4. invită Comisia să suspende definitiv fondurile de preaderare; 

5. recomandă Comisiei și Consiliului Uniunii Europene să pună capăt în mod oficial și 
fără întârziere negocierilor de aderare cu Turcia;

6. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 
Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 
externe și politica de securitate, statelor membre, precum și guvernului și Marii Adunări 
Naționale a Turciei și solicită traducerea prezentului raport în limba turcă.
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