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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно доклада на Комисията от 2018 г. относно Турция
(2018/2150(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид своите предходни резолюции относно Турция, и по-специално 
резолюциите си от 24 ноември 2016 г. относно отношенията между ЕС и Турция1, 
от 27 октомври 2016 г. относно положението на журналистите в Турция2 и от 8 
февруари 2018 г. относно настоящото положение с правата на човека в Турция3,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 17 април 2018 г. до Европейския 
парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на 
регионите относно политиката на ЕС по въпросите на разширяването 
(COM(2018)0450), доклада относно Турция за 2018 г. (SWD(2018)0153) и 
преразгледания индикативен стратегически документ за Турция (2014 – 2020 г.), 
приет през август 2018 г.,

– като взе предвид заключенията на председателството от 13 декември 2016 г. и 26 
юни 2018 г. и предходните съответни заключения на Съвета и Европейския съвет,

– като взе предвид Рамката за преговори с Турция от 3 октомври 2005 г.,

– като взе предвид Решение 2008/157/EО на Съвета от 18 февруари 2008 г. относно 
принципите, приоритетите и условията, съдържащи се в Партньорството за 
присъединяване с Република Турция („Партньорство за присъединяване“)4, и 
предходните решения на Съвета от 2001 г., 2003 г. и 2006 г. относно 
Партньорството за присъединяване,

– като взе предвид съвместното изявление от срещата на високо равнище между ЕС 
и Турция от 29 ноември 2015 г. и Плана за действие ЕС – Турция,

– като взе предвид декларацията, представена от Европейската общност и нейните 
държави членки на 21 септември 2005 г., включително клаузата, че признаването 
на всички държави членки е необходим елемент от преговорите, и 
необходимостта Турция да приложи изцяло допълнителния протокол към 
Споразумението от Анкара, като премахне всички пречки за свободното движение 
на стоки, без ограничения или дискриминация,

– като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз,

– като взе предвид член 46 от Европейската конвенция за правата на човека 
(ЕКПЧ), който гласи, че договарящите страни се задължават да изпълняват 
окончателните решения на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) по 

                                               
1 Приети текстове, P8_TA(2016)0450.
2 Приети текстове, P8_TA(2016)0423.
3 Приети текстове, P8_TA(2018)0040.
4 OВ L 51, 26.2.2008 г., стр. 4.
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всяко дело, по което те са страна,

– като взе предвид становищата на Венецианската комисия на Съвета на Европа, в 
частност тези от 10 – 11 март 2017 г. относно измененията на конституцията, по 
които се проведе национален референдум, относно мерките, предвидени в 
неотдавнашните извънредни укази по отношение на свободата на медиите и 
относно задълженията, правомощията и функционирането на наказателните 
мирови съдилища, от 6 – 7 октомври 2017 г. относно разпоредбите на Указ № 674 
относно упражняването на местната демокрация, от 9 – 10 декември 2016 г. 
относно Извънредни укази № 667 – 676, приети след неуспешния опит за преврат 
от 15 юли 2016 г., и от 14 – 15 октомври 2016 г. относно суспендирането на 
втория параграф от член 83 от конституцията, който се фокусира върху 
парламентарната неприкосновеност,

– като взе предвид изявлението от 26 юли 2016 г. на комисаря на Съвета на Европа 
по правата на човека относно мерките, взети по време на извънредното положение 
в Турция,

– като взе предвид констатациите и заключенията на мисията на ОССЕ/БДИПЧ за 
оценка на потребностите относно предсрочните президентски и парламентарни 
избори от 24 юни 2018 г.,

– като взе предвид Резолюция 2156 на Парламентарната асамблея на Съвета на 
Европа (ПАСЕ) от 25 април 2017 г., озаглавена „Функционирането на 
демократичните институции в Турция“, която доведе до подновяването на 
процедурата за мониторинг,

– като взе предвид изявлението на ЕС и Турция от 18 март 2016 г.,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 2 март 2017 г. до Европейския 
парламент и Съвета относно първия годишен доклад относно Механизма за 
бежанците в Турция (COM(2017)0130), съобщението на Комисията до 
Европейския парламент и Съвета от 14 март 2018 г. относно втория годишен 
доклад относно Механизма за бежанците в Турция (COM(2018)0091) и петия 
доклад на Комисията от 2 март 2017 г. до Европейския парламент, Европейския 
съвет и Съвета за напредъка, постигнат в изпълнението на Изявлението на ЕС и 
Турция (COM(2017)0204),

– като взе предвид препоръката на Комисията от 21 декември 2016 г. за решение на 
Съвета за разрешаване на започването на преговори с Турция за споразумение 
относно разширяването на обхвата на двустранните преференциални търговски 
отношения и модернизирането на Митническия съюз,

– като взе предвид специалния доклад на Европейската сметна палата от 14 март 
2018 г., озаглавен „Предприсъединителна помощ от ЕС за Турция – до момента са 
постигнати само ограничени резултати“,

– като взе предвид факта, че Съвместният парламентарен комитет ЕС — Турция 
проведе дългоочакваното си 77-о заседание в Брюксел на 28 април 2018 г., след 
три години застой в междупарламентарните отношения,
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– като взе предвид Световния индекс за свобода на печата за 2018 г., публикуван от 
„Репортери без граници“, съгласно който Турция се нарежда на 157-о място от 
общо 180 държави;

– като взе предвид факта, че зачитането на принципите на правовата държава и 
основните права, включително разделението на властите, демокрацията, 
свободата на изразяване на мнение, правата на човека, правата на малцинствата и 
свободата на вероизповедание, свободата на сдружаване и правото на мирни 
протести, са в основата на процеса на преговори,

– като взе предвид факта, че през ноември 2016 г. Парламентът призова Комисията 
и държавите членки да инициират временно замразяване на текущите преговори 
за присъединяване с Турция и се ангажира да преразгледа позицията си след 
отмяната на непропорционалните мерки, наложени във връзка с извънредното 
положение в Турция,

– като взе предвид факта, че през юли 2017 г. Парламентът призова Комисията и 
държавите членки, в съответствие с рамката за преговори, незабавно да спрат 
официално преговорите за присъединяването на Турция, ако пакетът за 
конституционна реформа бъде приложен без промяна,

– като взе предвид факта, че според Службата на върховния комисар на ООН за 
бежанците (ВКБООН) Турция е приела най-голям брой бежанци в световен 
мащаб, с над 3 милиона регистрирани бежанци от Сирия, Ирак и Афганистан,

– като взе предвид член 52 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по външни работи (A8-0000/2018),

1. приветства решението от 19 юли 2018 г. за отмяна на извънредното положение, 
което беше въведено след опита за преврат през 2016 г. и което беше удължавано 
седем пъти; отбелязва, че продължителното извънредно положение доведе до 
подкопаване на принципите на правовата държава и влошаване на положението с 
правата на човека в Турция; изразява съжаление, че с приемането на нови 
законодателни предложения се запазват много от неправомерните правомощия, 
предоставени на президента и изпълнителната власт в рамките на извънредното 
положение, което обезсилва всеки положителен ефект от неговото прекратяване;

2. припомня, че над 150 000 души са задържани при последвалите преврата 
репресии, 78 000 души са арестувани по обвинения в тероризъм, а над 50 000 
души остават в затвора; изразява загриженост относно твърде продължителното 
предварително задържане и съдебно производство, относно факта, че в няколко 
случая все още не е повдигнато обвинение, и относно суровите условия на 
задържане; изразява особена загриженост относно факта, че подобни задържания 
изглежда са насочени и към легитимни гласове на несъгласие или членове на 
опозицията; изразява сериозна загриженост относно твърденията за малтретиране 
и изтезания на затворници, докладвани от няколко организации за защита на 
правата на човека;

3. отбелязва, че от въвеждането на извънредното положение са уволнени над 
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152 000 държавни служители, включително учители, лекари, университетски 
преподаватели (защитници на мира), съдии и прокурори; отбелязва, че 125 000 
души са се обърнали към анкетната комисия за мерките при извънредното 
положение (CoSEM), която е натоварена със задачата да преразгледа и да вземе 
решение в двугодишен срок относно жалбите срещу мерки, предприети в рамките 
на извънредното положение, и свързаните с тях укази, като 89 000 от тях все още 
очакват решение; изразява загриженост относно тесния обхват на мандата на 
анкетната комисия, нейната липса на независимост и факта, че проверките се 
извършват единствено въз основа на документи от преписката по делото, без 
участие на засегнатото лице; отбелязва, че уволненията са имали изключително 
тежки последици за засегнатите лица и техните семейства, включително във 
финансово отношение, и че са съпроводени с трайно социално и професионално 
стигматизиране; призовава турското правителство да гарантира, че всички лица 
имат правото делата им да бъдат преразгледани от независим съд, който може да 
присъди обезщетение за имуществените и неимуществените вреди, причинени от 
тяхното произволно уволнение;

4. осъжда засиления контрол на изпълнителната власт върху работата на съдиите и 
прокурорите и политическата намеса в нея; подчертава, че е необходима сериозна 
реформа на законодателната и съдебната власт, за да може Турция да изпълнява 
задълженията си съгласно международното право в областта на правата на човека; 
в тази връзка очаква плана за действие относно съдебните реформи от групата за 
действие за извършване на реформи;

5. изразява сериозна загриженост относно непропорционалните и произволни мерки, 
които ограничават свободата на изразяване, свободата на медиите и достъпа до 
информация; осъжда закриването на повече от 160 медии и задържането на голям 
брой журналисти след опита за преврат; настоятелно призовава Турция да 
гарантира свободата на медиите като приоритетен въпрос и незабавно да 
освободи и оправдае всички незаконно задържани журналисти;

6. изразява загриженост относно свиващото се пространство за гражданското 
общество и утвърждаването на основните права и свободи; отбелязва, че по време 
на извънредното положение са били задържани голям брой активисти, 
включително защитници на правата на човека, и многократно са били забранени 
демонстрациите; призовава Турция да защитава основните права на малцинствата, 
като например ЛГБТИ лицата;

7. осъжда произволното задържане на Осман Кавала, известен и уважаван лидер на 
гражданското общество в Турция, който към момента е задържан без повдигане 
на обвинение в продължение на повече от една година; ангажира се да продължи 
да следи отблизо неговия случай и призовава за незабавното му и безусловно 
освобождаване;

8. изразява дълбока загриженост относно положението в югоизточната част на 
Турция и сериозните твърдения за нарушения на правата на човека, особено след 
провала на процеса за уреждане на кюрдския въпрос през 2015 г.; отново осъжда 
категорично възобновяването на насилието от страна на Кюрдската работническа 
партия (ПКК), която е в списъка на ЕС на терористичните организации от 2002 г. 
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насам; подчертава неотложната необходимост от възобновяване на един надежден 
политически процес, който да доведе до мирно уреждане на кюрдския въпрос; 
призовава Турция незабавно да разследва сериозните твърдения за нарушения на 
правата на човека и убийства и да позволи на международните наблюдатели да 
извършат независима проверка;

9. отбелязва със загриженост, че по време на извънредното положение много голям 
брой кметове и съкметове в югоизточната част на страната са били уволнени или 
арестувани и че правителството е назначило управители, които да ги заменят; 
счита, че общинските избори през март 2019 г. трябва да осигурят важна 
възможност за пълно възстановяване на принципа на пряк демократичен мандат; 

10. отбелязва, че извънредното положение допълнително ограничава способността на 
Великото национално събрание да изпълнява основната си роля за демократичен 
контрол и отчетност; отбелязва с голяма загриженост задържането на двама 
депутати от Народнорепубликанската партия (CHP), както и начина, по който 
Демократичната партия на народите (HDP) е особено маргинализирана, като 
много от законодателите от тази партия са задържани на основание 
предполагаема подкрепа за терористични дейности; 

11. осъжда продължаващото задържане на Селяхаттин Демирташ, опозиционен лидер 
и кандидат за президент; ангажира се да продължи да следи отблизо неговия 
случай и призовава за незабавното му и безусловно освобождаване; очаква 
Европейският съд по правата на човека да постанови незабавно окончателното си 
решение по случая;

12. припомня, че според Венецианската комисия при измененията на конституцията 
във връзка с въвеждането на президентска система липсва достатъчен контрол и 
баланс, като освен това те застрашават разделението между изпълнителната и 
съдебната власт; припомня освен това, че Европейският парламент призова 
турското правителство да извърши конституционни и съдебни промени и 
реформи в сътрудничество с Венецианската комисия и че миналата година 
призова също така за официалното спиране на преговорите за присъединяване, 
ако конституционната реформа бъде приложена без промени, тъй като това би 
било несъвместимо с критериите от Копенхаген;

13. призовава Комисията и държавите членки, като вземат предвид всичко изложено 
по-горе и в съответствие с рамката за преговори, да прекратят официално 
преговорите за присъединяване с Турция; при все това остава ангажиран с 
провеждането на демократичен диалог с Турция; отправя искане към Комисията 
по време на официалното спиране на преговорите да използва всички налични 
средства по линия на ИПП II и бъдещия ИПП III за подкрепа, посредством пряко 
управляван от ЕС специален пакет за гражданското общество на Турция, и да 
увеличи възможностите за контакти между хората, академичен диалог, достъп на 
турски студенти до европейските университети и медийни платформи за 
журналисти; 

14. отбелязва, че въпреки че в началото процесът на присъединяване към ЕС даде 
силна мотивация за провеждане на реформи в Турция, през последните няколко 
години се наблюдава рязко влошаване на положението в областта на принципите 
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на правовата държава и правата на човека; припомня, че Парламентът 
многократно призова за отварянето на глава 23 „Съдебна система и основни 
права“ и глава 24 „Правосъдие, свобода и сигурност“ в момент, когато турското 
правителство пое ангажимент за провеждане на сериозни реформи; изразява 
дълбоко съжаление, че инструментите за присъединяване не биха могли да се 
използват в най-пълна степен поради продължаващото блокиране от страна на 
Съвета;

15. счита, че следва да се остави възможност за модернизирането и подобряването на 
митническия съюз между ЕС и Турция от 1995 г., с цел да бъдат включени 
значими области като селското стопанство, услугите и обществените поръчки, 
които понастоящем не са обхванати; припомня, че две трети от преките 
чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в Турция идват от държави – членки на ЕС, и че 
Турция е важен пазар за растеж за ЕС; счита, че модернизирането би 
предоставило ценна възможност за въвеждане на условия за демократичност, 
положителен ефект на лоста и възможността за пътна карта, в която 
модернизирането на митническия съюз ще бъде съпътствано от конкретни 
ангажименти от страна на Турция за демократични реформи; счита освен това, че 
модернизирането на митническия съюз би предоставило важна възможност за 
политически диалог относно изменението на климата, както и относно трудовите 
права в Турция; призовава Комисията да започне подготвителна работа за 
модернизирането на митническия съюз веднага щом турското правителство 
изрази готовността си за провеждане на сериозни реформи;

16. посочва, че синдикалните свободи и социалният диалог са от жизненоважно 
значение за развитието на плуралистично общество; изразява съжаление относно 
законодателните пропуски по отношение на трудовите и синдикалните права и 
подчертава, че правото на организиране, правото на колективно договаряне и 
правото на стачка са основни права на работниците; изразява сериозна 
загриженост относно условията на труд на работниците по време на изграждането 
на новото летище в Истанбул, като се има предвид, че според сведенията 38 
работници са загинали при трудови злополуки от началото на строителните 
работи през май 2015 г. и 31 души, включително един синдикален лидер, 
понастоящем са задържани заради протести срещу лошите условия на труд; 
призовава турските органи да се консултират тясно със съответните синдикални 
организации по въпроса за необходимите гаранции за работниците на място, да 
проведат задълбочено разследване на смъртните случаи и нараняванията и да 
осигурят на синдикалните организации пълен достъп до работниците;

17. отбелязва, че либерализирането на визовия режим е от голямо значение за 
турските граждани, особено за студентите, университетските преподаватели, 
представителите на бизнеса и хората със семейни връзки в държавите – членки на 
ЕС; насърчава турското правителство да изпълни изцяло 72-та критерия, 
определени в пътната карта за либерализиране на визовия режим; подчертава, че 
преразглеждането на законодателството на Турция в областта на борбата с 
тероризма е ключово условие за гарантирането на основните права и свободи и че 
либерализирането на визовия режим ще бъде възможно едва след като всички 
критерии бъдат изпълнени;  
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18. припомня важната роля, изиграна от Турция в отговор на породената от войната в 
Сирия миграционна криза; счита, че населението на Турция е демонстрирало 
голямо гостоприемство, предлагайки подслон на над 3 милиона сирийски 
бежанци; призовава ЕС и неговите държави членки да спазят обещанието си за 
широкомащабно презаселване и да осигурят достатъчно финансови ресурси за 
дългосрочната подкрепа за сирийските бежанци в Турция; 

19. приветства усилията на ООН за възобновяване на преговорите относно 
обединението на Кипър; подкрепя едно справедливо, цялостно и устойчиво 
решение съгласно съответните резолюции на Съвета за сигурност на ООН и 
достиженията на правото на ЕС; отново призовава Турция да поеме ангажимент и 
да допринесе за намирането на цялостно решение на въпроса, да започне да 
изтегля войските си от Кипър, да предаде контрола върху затворения участък на 
Фамагуста на ООН и да се въздържа от действия, които променят демографския 
баланс на острова; приветства важната работа на Комитета за безследно 
изчезналите лица; признава законното право на Република Кипър да встъпва в 
двустранни споразумения, засягащи нейната изключителна икономическа зона; 
настоятелно призовава Турция да се стреми към мирно уреждане на споровете и 
да се въздържа от всякакви заплахи или действия, които биха могли да имат 
отрицателен ефект върху добросъседските отношения;

20. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на 
Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на 
Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на 
държавите членки, както и на правителството и Великото национално събрание на 
Турция.


	1169092BG.docx

