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6.3.2019 A8-0091/16

Pozmeňujúci návrh 16
Mario Borghezio, Harald Vilimsky, Gerolf Annemans
v mene skupiny ENF

Správa A8-0091/2019
Kati Piri
Správa o Turecku za rok 2018
(2018/2150(INI))

Návrh uznesenia (článok 170 ods. 3 rokovacieho poriadku), ktorým sa nahrádza návrh 
nelegislatívneho uznesenia A8-0091/2019

Uznesenie Európskeho parlamentu o správe Komisie o Turecku za rok 2018

Európsky parlament,

– so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia, najmä uznesenia z 24. novembra 2016 
o vzťahoch medzi EÚ a Tureckom1, z 27. októbra 2016 o situácii novinárov v Turecku2 
a z 8. februára 2018 o súčasnej situácii v oblasti ľudských práv v Turecku3,

– so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

A. keďže Turecko nie je európskou krajinou, a preto nemôže patriť do EÚ;

B. keďže turecká vláda využíva medzinárodné zatykače na vystopovanie odporcov 
Erdoganovho režimu;

C. keďže tieto represívne postupy a stav práva sa čoraz viac dotýkajú európskych krajín 
a ich občanov;

1. považuje zneužívanie mechanizmov medzinárodného práva tureckou vládou za 
neprípustné;

2. pripomína, že porušovanie slobody prejavu a slobody médií nie je jediným 
štrukturálnym problémom Turecka, ale okrem iného je ním aj zaobchádzanie 
s ochrancami ľudských práv a náboženskými a inými menšinovými skupinami 
a odmietavý postoj k uznaniu Cyperskej republiky a arménskej genocídy;

3. vyjadruje vážne znepokojenie nad zasahovaním Turecka do vnútorných vecí členských 
štátov EÚ a do ich spoločnosti prostredníctvom svojej diaspóry, a najmä 
prostredníctvom sietí Moslimského bratstva, a to spôsobom, ktorý ohrozuje základné 
hodnoty európskej civilizácie, ako sú demokracia a sloboda prejavu; ďalej je 
znepokojený tým, že európska pobočka Tureckého riaditeľstva pre náboženské 

1 Ú. v. EÚ C 224, 27.6.2018, s. 93.
2 Ú. v. EÚ C 215, 19.6.2018, s. 199.
3 Prijaté texty, P8_TA(2018)0040.
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záležitosti (DITIB) riadi mešity vo viac ako 200 európskych mestách, pričom ich 
imámovia sú štátnymi zamestnancami Turecka; vyzýva turecké orgány, aby 
rešpektovali zásadu nezasahovania do vnútorných vecí členských štátov EÚ;

4. vyzýva Komisiu, aby definitívne pozastavila predvstupovú pomoc; 

5. odporúča Komisii a Rade Európskej únie, aby bezodkladne formálne ukončili 
prístupové rokovania s Tureckom;

6. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke 
Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, 
členským štátom, vláde a Veľkému národnému zhromaždeniu Turecka, a žiada 
o preklad tejto správy do tureckého jazyka.
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