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6.3.2019 A8-0091/16

Predlog spremembe 16
Mario Borghezio, Harald Vilimsky, Gerolf Annemans
v imenu skupine ENF

Poročilo A8-0091/2019
Kati Piri
Poročilo o Turčiji za leto 2018
(2018/2150(INI))

Predlog resolucije po členu 170(3) Poslovnika, ki nadomesti nezakonodajni predlog 
resolucije A8-0091/2019

Resolucija Evropskega parlamenta o poročilu Komisije o Turčiji za leto 2018

Evropski parlament,

– ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Turčiji, zlasti tistih z dne 24. novembra 2016 
o odnosih med EU in Turčijo1, z dne 27. oktobra 2016 o položaju novinarjev v Turčiji2 
in z dne 8. februarja 2018 o stanju na področju človekovih pravic v Turčiji3,

– ob upoštevanju člena 52 Poslovnika,

A. ker Turčija ni evropska država in zato ne more biti del EU;

B. ker turška vlada uporablja mednarodne naloge za prijetje za preganjanje nasprotnikov 
Erdoganovega režima;

C. ker te represivne prakse in pravni položaj vse bolj vplivajo na evropske države in 
njihove državljane;

1. meni, da je zloraba mehanizmov mednarodnega prava s strani turške vlade 
nesprejemljiva;

2. opozarja, da kršitve svobode govora in svobode medijev niso edini strukturni problem v 
Turčiji, saj ima Turčija težave tudi z obravnavo zagovornikov človekovih pravic ter 
verskih in drugih manjšin, pa tudi z zavračanjem priznanja Republike Ciper in 
armenskega genocida;

3. izraža resno zaskrbljenost, ker se Turčija prek svoje diaspore in zlasti mrež 
Muslimanske bratovščine vmešava v notranje zadeve in družbe držav članic EU na 
način, ki ogroža temeljne vrednote evropske civilizacije, kot sta demokracija in svoboda 
izražanja; je zaskrbljen tudi, ker evropski oddelek direktorata za verske zadeve Turčije 
nadzoruje mošeje v več kot 200 evropskih mestih, imami teh mošej pa so turški javni 

1 UL C 224, 27.6.2018, str. 93.
2 UL C 215, 19.6.2018, str. 199.
3 Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0040.
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uslužbenci; poziva turške organe, naj spoštujejo načelo nevmešavanja v notranje zadeve 
držav članic EU;

4. poziva Komisijo, naj dokončno ustavi izplačila predpristopnih sredstev; 

5. priporoča, naj Komisija in Svet Evropske unije takoj formalno končata pristopna 
pogajanja s Turčijo;

6. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, 
podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno 
politiko, državam članicam, turški vladi ter veliki narodni skupščini Turčije, in prosi, 
naj se to poročilo prevede v turščino.

Or. en


