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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o zprávě Komise o Turecku za rok 2018
(2018/2150(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na svá předchozí usnesení o Turecku, zejména na usnesení ze dne 
24. listopadu 2016 o vztazích EU a Turecka1, ze dne 27. října 2016 o situaci novinářů 
v Turecku2 a ze dne 8. února 2018 o situaci v oblasti lidských práv v Turecku3,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 17. dubna 2018 Evropskému parlamentu, Radě, 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o politice EU 
v oblasti rozšiřování (COM(2018)0450), na zprávu o Turecku za rok 2018 
(SWD(2018)0153) a na přepracovaný orientační strategický dokument pro Turecko 
(2014–2020), který byl přijat v srpnu 2018,

– s ohledem na závěry předsednictví ze dne 13. prosince 2016 a ze dne 26. června 2018 
a na předchozí příslušné závěry Rady a Evropské rady,

– s ohledem na rámec pro jednání s Tureckem ze dne 3. října 2005,

– s ohledem na rozhodnutí Rady 2008/157/ES ze dne 18. února 2008 o zásadách, 
prioritách a podmínkách přístupového partnerství s Tureckou republikou („přístupové 
partnerství“)4 a na předchozí rozhodnutí Rady o přístupovém partnerství z let 2001, 
2003 a 2006,

– s ohledem na společné prohlášení vydané po summitu EU–Turecko, jenž se konal dne 
29. listopadu 2015, a na akční plán EU–Turecko,

– s ohledem na prohlášení Evropského společenství a jeho členských států ze dne 21. září 
2005, v němž je uvedeno, že nezbytnou součástí jednání je uznání všech členských států 
a že Turecko musí v plném rozsahu provést dodatkový protokol k Ankarské dohodě 
odstraněním všech překážek volného pohybu zboží, aniž by byly omezeny nebo 
opomenuty jakékoli závazky,

– s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie,

– s ohledem na článek 46 Evropské úmluvy o lidských právech (EÚLP), v němž se 
smluvní strany zavazují, že se budou řídit konečnými rozsudky Evropského soudu pro 
lidská práva (ESLP) ve všech sporech, jichž jsou stranami,

– s ohledem na stanoviska Benátské komise Rady Evropy, především na stanoviska z 10.–
11. března 2017 o změnách ústavy, které měly být předmětem vnitrostátního referenda, 
o opatřeních vyplývajících z nedávných mimořádných legislativních nařízení s ohledem 

                                               
1 Přijaté texty, P8_TA(2016)0450.
2 Přijaté texty, P8_TA(2016)0423.
3 Přijaté texty, P8_TA(2018)0040.
4 Úř. věst. L 51, 26.2.2008, s. 4.
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na svobodu sdělovacích prostředků a o povinnostech, kompetencích a fungování 
trestních smírčích soudů, na stanoviska z 6.–7. října 2017 o ustanoveních legislativního 
nařízení č. 674 o provádění místní demokracie, na stanoviska z 9.–10. prosince 2016 
o mimořádných legislativních nařízeních č. 667–676 přijatých po nezdařeném puči, 
k němuž došlo dne 15. července 2016, a na stanoviska z 14.–15. října 2016 
o pozastavení čl. 83 odst. 2 o nedotknutelnosti parlamentu,

– s ohledem na prohlášení komisaře Rady Evropy pro lidská práva ze dne 26. července 
2016 o opatřeních přijatých za výjimečného stavu v Turecku,

– s ohledem na poznatky a závěry mise OBSE a Úřadu pro demokratické instituce a lidská 
práva na posouzení potřeb s ohledem na předčasné prezidentské a parlamentní volby 
konané dne 24. června 2018,

– s ohledem na usnesení č. 2156 Parlamentního shromáždění Rady Evropy (PACE) 
nazvané „Fungování demokratických institucí v Turecku“ ze dne 25. dubna 2017, které 
vedlo k znovuzahájení postupu sledování;

– s ohledem na prohlášení EU a Turecka ze dne 18. března 2016,

– s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 2. března 2017 
o první výroční zprávě o nástroji pro uprchlíky v Turecku (COM(2017)0130), na 
sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 14. března 2018 o druhé výroční 
zprávě o nástroji pro uprchlíky v Turecku (COM(2018)0091) a na pátou zprávu Komise 
Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě ze dne 2. března 2017 o pokroku 
dosaženém při provádění prohlášení EU a Turecka (COM(2017)0204),

– s ohledem na doporučení Komise ze dne 21. prosince 2016 pro rozhodnutí Rady, 
kterým se povoluje zahájení jednání s Tureckem o dohodě o rozšíření dvoustranného 
preferenčního obchodu a o modernizaci celní unie,

– s ohledem na zvláštní zprávu Evropského účetního dvora ze dne 14. března 2018 
nazvanou „Předvstupní pomoc EU Turecku: dosud pouze skromné výsledky“,

– s ohledem na skutečnost, že dne 28. dubna 2018 se v Bruselu po tříleté odmlce 
meziparlamentních vztahů konala dlouho očekávaná 77. schůze smíšeného 
parlamentního výboru EU a Turecka,

– s ohledem na index svobody světového tisku pro rok 2018, který zveřejňuje organizace 
Reportéři bez hranic, podle kterého zaujímá Turecko 157. místo ze 180 zemí;

– s ohledem na skutečnost, že základními prvky procesu vyjednávání je respektování 
právního státu a základních práv, včetně dělby moci, demokracie, svobody projevu, 
lidských práv, práv menšin a náboženské svobody, svobody sdružování a práva na 
pokojný protest,

– s ohledem na skutečnost, že v listopadu 2016 Parlament vyzval Komisi a členské státy, 
aby zahájily dočasné zastavení probíhajících jednání s Tureckem o přistoupení, 
a zavázal se, že svůj postoj přehodnotí, jakmile budou zrušena nepřiměřená opatření 
přijatá v rámci výjimečného stavu v Turecku,
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– s ohledem na skutečnost, že v červenci 2017 Parlament v souladu s rámcem pro jednání 
vyzval Komisi a členské státy, aby bez zbytečného odkladu formálně pozastavily 
jednání s Tureckem o přistoupení, pokud by balíček ústavních reforem byl prováděn 
v nezměněné podobě,

– s ohledem na skutečnost, že podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky se 
v Turecku nachází největší uprchlická populace na světě, kterou tvoří více než 3 milióny 
registrovaných uprchlíků ze Sýrie, Iráku a Afghánistánu,

– s ohledem na článek 52 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci (A8-0000/2018),

1. vítá rozhodnutí ze dne 19. července 2018 o zrušení výjimečného stavu, který byl 
zaveden po pokusu o puč v roce 2016 a sedmkrát prodloužen; konstatuje, že 
dlouhotrvající výjimečný stav způsobil oslabení právního státu a zhoršení situace 
v oblasti lidských práv v Turecku; s politováním konstatuje, že přijetí nových 
legislativních návrhů zachovává velkou řadu agresivních pravomocí prezidenta 
a výkonné moci, které jim byly přiděleny v rámci výjimečného stavu, čímž tlumí 
pozitivní účinek ukončení výjimečného stavu;

2. připomíná, že po tvrdém potlačení puče bylo do vazby vzato více než 150 000 osob, 
78 000 osob bylo zatčeno na základě obvinění z terorismu a více než 50 000 osob 
zůstává ve vězení; vyjadřuje znepokojení nad nepřiměřeně zdlouhavým zadržováním 
před zahájením soudního řízení a délkou samotného řízení, nad skutečností, že 
v několika případech dosud nebyla sdělena obžaloba, a nad tvrdými podmínkami ve 
vazbě; je obzvláště znepokojen skutečností, že tato zatčení jsou pravděpodobně rovněž 
zaměřena na oprávněné hlasy z řad disentu a členů opozice; je velmi znepokojen 
tvrzeními o špatném zacházení a mučení uvězněných osob, o nichž informovalo několik 
lidsko-právních organizací;

3. konstatuje, že od přijetí výjimečného stavu bylo propuštěno více než 152 000 státních 
zaměstnanců včetně učitelů, lékařů, členů akademické obce (zaměřujících se na mírové 
procesy), soudců a žalobců; konstatuje, že 125 000 osob se odvolalo k vyšetřovací 
komisi pro opatření v rámci výjimečného stavu, jejímž úkolem je přezkoumávat 
a rozhodovat ve lhůtě dvou let o stížnostech proti opatřením, která byla přijata v rámci 
výjimečného stavu a souvisejících nařízeních, a že 89 000 na rozhodnutí stále čeká; je 
znepokojen omezeným rozsahem mandátu vyšetřovací komise, její nedostatečnou 
nezávislostí a skutečností, že posuzování probíhá pouze na základě dokumentů 
obsažených ve spisu bez účasti dotčené osoby; podotýká, že zamítnutí měla extrémně 
tvrdý dopad na dotčené osoby a na jejich rodiny, a to i ve finanční oblasti, a jsou 
spojena s trvalým sociálním a profesním stigmatem; vyzývá tureckou vládu, aby 
zajistila, aby všichni jednotlivci měli právo na přezkum svého případu nezávislým 
soudem, který jim může za materiální a morální škody způsobené svévolným 
zamítnutím přiznat odškodnění;

4. odsuzuje zvýšenou kontrolu výkonné moci nad prací soudců a žalobců a politické 
zásahy do jejich práce; zdůrazňuje, že je potřeba závažná reforma zákonodárné a soudní 
moci v Turecku, aby byly splněny jeho závazky vyplývající z mezinárodních lidsko-
právních předpisů; očekává v této souvislosti akční plán reformní akční skupiny na 
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reformy soudnictví;

5. vyjadřuje vážné obavy v souvislosti s nepřiměřenými a svévolnými opatřeními, která 
omezují svobodu projevu, svobodu sdělovacích prostředků a přístup k informacím; 
odsuzuje uzavření více než 160 sdělovacích prostředků a velký počet případů zatýkání 
novinářů po pokusu o puč; naléhavě vyzývá Turecko, aby přednostně zaručilo svobodu 
sdělovacích prostředků a aby okamžitě propustilo a zprostilo viny všechny nezákonně 
zadržované novináře;

6. vyjadřuje znepokojení nad zmenšováním prostoru pro občanskou společnost a podporu 
základních práv a svobod; podotýká, že během výjimečného stavu byl zatčen velký 
počet aktivistů včetně obránců lidských práv a byly opakovaně zakazovány 
demonstrace; vyzývá Turecko, aby chránilo základní práva menšin, např. příslušníků 
LGBTI;

7. odsuzuje svévolné zadržení Osmana Kavaly, prominentního a respektovaného 
vedoucího představitele turecké občanské společnosti, který je zadržován už více než 
rok, aniž by mu byla sdělena obžaloba; zavazuje se, že bude i nadále jeho případ velmi 
podrobně sledovat, a vyzývá k jeho okamžitému a bezpodmínečnému propuštění;

8. je hluboce znepokojen situací na jihovýchodě Turecka a závažnými tvrzeními 
o porušování lidských práv, zejména od doby, kdy ztroskotal proces urovnání turecko-
kurdského konfliktu v roce 2015; znovu opakuje své důrazné odsouzení návratu 
Kurdské strany pracujících (PKK), která byla zařazena na seznam teroristických 
organizací EU, k násilí; zdůrazňuje, že je nezbytně potřeba, aby byl obnoven 
důvěryhodný politický postup, který povede k mírovému urovnání kurdské otázky; 
vyzývá Turecko, aby urychleně vyšetřilo závažná tvrzení o porušování lidských práv 
a zabíjení a aby mezinárodním pozorovatelům umožnilo provádět nezávislé ověřování;

9. se znepokojením podotýká, že během výjimečného stavu byl propuštěn nebo zatčen 
velmi vysoký počet starostů a místostarostů na jihovýchodě země a že vláda na jejich 
místo dosadila zplnomocněnce; domnívá se, že komunální volby v březnu 2019 musí 
představovat významnou příležitost pro úplné znovuzavedení zásady přímého 
demokratického mandátu; 

10. konstatuje, že výjimečný stav rovněž omezil schopnost Velkého národního shromáždění 
plnit své zásadní role týkající se demokratického dohledu a odpovědnosti; s velkým 
znepokojením upozorňuje na zatčení dvou poslanců parlamentu, kteří jsou členy 
republikánské lidové strany (CHP), i způsob, jakým byla lidová demokratická strana 
(HDP) odsunuta na okraj dění, když bylo mnoho normotvůrců z řad HDP zatčeno kvůli 
údajné podpoře teroristických činností; 

11. odsuzuje pokračující zadržení Selahattina Demirtase, opozičního vůdce 
a prezidentského kandidáta; zavazuje se, že bude i nadále jeho případ velmi podrobně 
sledovat, a vyzývá k jeho okamžitému a bezpodmínečnému propuštění; očekává, že 
Evropský soud pro lidská práva v tomto případě svůj konečný rozsudek vynese bez 
zbytečného odkladu;

12. připomíná, že Benátská komise došla k závěru, že změny ústavy, které se týkají 
zavedení prezidentského systému, postrádají dostatečné kontroly a vyvážení a ohrožují 
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dělení moci mezi výkonnou a soudní; dále připomíná, že Evropský parlament vyzval 
tureckou vládu, aby ve spolupráci s Benátskou komisí prováděla změny a reformy 
ústavy a soudnictví, a minulý rok rovněž vyzval k formálnímu pozastavení jednání 
o přistoupení, pokud by ústavní reforma byla prováděna beze změn, neboť v takové 
podobě by byla neslučitelná s kodaňskými kritérii;

13. vyzývá Komisi a členské státy, aby s ohledem na veškeré výše uvedené informace 
a v souladu s rámcem pro jednání formálně pozastavily jednání s Tureckem 
o přistoupení; i nadále ovšem zůstává zavázán k demokratickému dialogu s Tureckem; 
žádá Komisi, aby po dobu formálního pozastavení jednání využívala veškeré finanční 
prostředky dostupné v rámci NPP II a budoucího NPP III na podporu turecké občanské 
společnosti prostřednictvím vyhrazeného finančního krytí přímo řízeného EU a aby 
zvýšila množství příležitostí k navazování kontaktů mezi lidmi, akademickému dialogu, 
přístupu tureckých studentů na evropské univerzity a novinářů k platformám 
sdělovacích prostředků; 

14. konstatuje, že ačkoli na začátku postupu přistoupení k EU byla v Turecku silná 
motivace přijímat reformy, v oblastech právního státu a lidských práv došlo 
v posledních několika letech k silnému oslabení motivace; připomíná, že Parlament 
v době, kdy se turecká vláda zavázala k provádění významných reforem, opakovaně 
vyzýval k otevření kapitoly 23 o soudnictví a základních právech a kapitoly 24 
o spravedlnosti, svobodě a bezpečnosti; s hlubokým politováním podotýká, že nástroje 
pro přistoupení nebylo kvůli pokračujícímu blokování Radou možné plně využít;

15. domnívá se, že by měla být ponechána otevřená příležitost pro modernizaci 
a aktualizaci celní unie mezi EU a Tureckem z roku 1995, aby byly zahrnuty důležité 
oblasti, jako jsou například zemědělství, služby a zadávání veřejných zakázek, které 
v současné době zahrnuty nejsou; připomíná, že dvě třetiny přímých zahraničních 
investic (PZI) v Turecku pochází z členských států EU a že Turecko představuje pro EU 
důležitý trh růstu; domnívá se, že aktualizace by poskytla důležitou příležitost pro 
demokratickou podmíněnost, pozitivní pákový efekt a možnost plánu, v němž by se 
aktualizace celní unie snoubila s konkrétními závazky Turecka k provádění 
demokratických reforem; dále se domnívá, že aktualizace celní unie by poskytla 
důležitou příležitost pro politický dialog o změnách klimatu i o pracovních právech 
v Turecku; vyzývá Komisi, aby zahájila přípravné práce pro aktualizaci celní unie, 
jakmile dá turecká vláda najevo, že je připravena na významné reformy;

16. upozorňuje, že svoboda odborových svazů a sociální dialog jsou pro rozvoj pluralistní 
společnosti nezbytné; s politováním bere na vědomí legislativní nedostatky v oblasti 
pracovních práv a práv odborových svazů a zdůrazňuje, že právo odborově se 
organizovat, právo na kolektivní vyjednávání a právo na stávku představují základní 
práva pracovníků; je vážně znepokojen pracovními podmínkami, které mají pracovníci 
při stavbě nového istanbulského letiště, neboť od zahájení stavby v květnu 2015 údajně 
při nehodách souvisejících s prací zemřelo 38 pracovníků a 31 osob včetně představitele 
odborového svazu je v současné době drženo ve vězení kvůli protestům proti špatným 
pracovním podmínkám; vyzývá turecké orgány, aby s příslušnými odborovými svazy 
podrobně konzultovaly otázku nezbytných záruk pro pracovníky na místě stavby, aby 
řádně vyšetřily úmrtí a zranění a aby umožnily odborovým svazům plný přístup 
k pracovníkům;
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17. podotýká, že uvolnění vízového režimu je pro turecké občany, zejména pro studenty, 
členy akademické obce, zástupce podniků a osoby s rodinnými vazbami v členských 
státech EU, velmi důležité; vybízí tureckou vládu, aby v plném rozsahu plnila 72 kritérií 
stanovených v plánu uvolnění vízového režimu; zdůrazňuje, že přezkum tureckých 
právních předpisů v oblasti boje proti terorismu je klíčovou podmínkou k zajištění 
základních práv a svobod a že vízový režim bude moci být uvolněn až tehdy, kdy budou 
všechna tato kritéria splněna;  

18. připomíná, že Turecko hraje při reakci na migrační krizi, kterou způsobila válka v Sýrii, 
důležitou roli; domnívá se, že turecké obyvatelstvo prokázalo velkou pohostinnost, když 
více než 3 miliónům syrských uprchlíků bylo poskytnuto přístřeší; vyzývá EU a její 
členské státy, aby dodržely svůj slib ohledně rozsáhlého znovuusídlování a aby zajistily 
přiměřené finanční zdroje na dlouhodobou podporu syrských uprchlíků v Turecku; 

19. vítá úsilí OSN o obnovení vyjednávání o znovusjednocení Kypru; podporuje 
spravedlivé, ucelené a proveditelné usídlování v souladu s příslušnými rezolucemi Rady 
bezpečnosti OSN a s acquis EU; opět vyzývá Turecko, aby se zavázalo a přispělo 
k ucelenému urovnání, aby začalo stahovat své vojenské jednotky z Kypru, aby předalo 
uzavřenou část města Famagusta OSN a aby se zdrželo jakéhokoli ovlivňování 
demografické vyváženosti na ostrově; chválí důležitou práci Výboru pro pohřešované 
osoby; uznává právo Kyperské republiky uzavírat dvoustranné dohody týkající se jeho 
výlučné ekonomické zóny; naléhavě vyzývá Turecko, aby spory urovnávalo poklidným 
způsobem a aby se vyhnulo hrozbám či opatřením, která by mohla mít negativní dopad 
na dobré sousedské vztahy;

20. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni 
Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, 
členským státům, turecké vládě a Velkému národnímu shromáždění Turecka.
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