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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om Kommissionens 2018-rapport om Tyrkiet
(2018/2150(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til sine tidligere beslutninger om Tyrkiet, særlig beslutning af 24. 
november 2016 om forbindelserne mellem EU og Tyrkiet1, af 27. oktober 2016 om 
situationen for journalister i Tyrkiet2 og af 8. februar 2018 om 2015-rapporten om 
Tyrkiet3,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 17. april 2018 til Europa-Parlamentet, 
Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om EU's 
udvidelsespolitik (COM (2018) 0450), til 2018-rapporten om Tyrkiet (SWD (2018) 
0153) og til det reviderede vejledende strategidokument for Tyrkiet (2014-2020), der 
blev vedtaget i august 2018,

– der henviser til formandskabets konklusioner af 13. december 2016 og af 26. juni 2018 
samt til de tidligere relevante konklusioner fra Rådet og Det Europæiske Råd,

– der henviser til forhandlingsrammen for Tyrkiet af 3. oktober 2005,

– der henviser til Rådets afgørelse 2008/157/EF af 18. februar 2008 om de principper, 
prioriteringer og betingelser, der indgår i tiltrædelsespartnerskabet med Republikken 
Tyrkiet ("tiltrædelsespartnerskabet")4 samt til de tidligere rådsafgørelser om 
tiltrædelsespartnerskabet fra 2001, 2003 og 2006,

– der henviser til den fælles erklæring efter topmødet mellem EU og Tyrkiet den 29. 
november 2015 og EU-Tyrkiet-handlingsplanen,

– der henviser til de erklæringer, der blev fremsat af Det Europæiske Fællesskab og dets 
medlemsstater den 21. september 2005, herunder den præmis at anerkendelse fra 
samtlige medlemsstaters side er en nødvendig del af forhandlingerne, og 
understregningen af, at Tyrkiet i fuldt omfang skal implementere tillægsprotokollen til 
Ankara-aftalen ved at fjerne alle hindringer for den frie bevægelighed af varer uden 
begrænsninger eller forskelsbehandling,

– der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

– der henviser til artikel 46 i den europæiske menneskerettighedskonvention (EMRK), 
hvoraf det fremgår, at de kontraherende parter forpligter sig til at rette sig efter Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstols endelige dom i enhver sag, som de er part i,

– Der henviser til udtalelser fra Europarådets Venedigkommission, navnlig udtalelserne af 

                                               
1 Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0450.
2 Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0423.
3 Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0040.
4 EUT L 51 af 26.2.2008, s. 4.
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10.-11. marts 2017 om ændringerne til forfatningen, der skal forelægges ved en national 
folkeafstemning, om de foranstaltninger, der er fastsat i de nylige lovdekret om 
undtagelsestilstand med hensyn til mediefrihed, og om fredsdomstolenes opgaver, 
kompetencer og funktion i forbindelse med straffesager, udtalelser af 6.-7. oktober 2017 
om bestemmelserne i lovdekret nr. 674 om udøvelse af lokalt demokrati, 
bestemmelserne af 9.-10. december 2016 om lovdekreter nr. 667-676 vedrørende 
undtagelsestilstand, der blev vedtaget efter det mislykkede kupforsøg den 15. juli 2016, 
og de udtalelser, der blev vedtaget den 14.-15. oktober 2016 om ophævelse af 
forfatningens artikel 83, stk. 2, der vedrører den parlamentariske ukrænkelighed,

– der henviser til erklæringen af 26. juli 2016 fra Europarådets 
menneskerettighedskommissær om de foranstaltninger, der er truffet under 
undtagelsestilstanden i Tyrkiet,

– der henviser til resultaterne og konklusionerne fra OSCE/ODIHR's vurderingsmission 
vedrørende det tidlige præsident- og parlamentsvalg den 24. juni 2018,

– der henviser til resolution 2156 af 25. april 2017 fra Europarådets Parlamentariske 
Forsamling (PACE) med titlen "The functioning of democratic institutions in Turkey" 
(De demokratiske institutioners funktionsmåde i Tyrkiet), der førte til genoptagelse af 
overvågningsproceduren,

– der henviser til erklæringen fra EU og Tyrkiet af 18. marts 2016,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 2. marts 2017 til Europa-Parlamentet og 
Rådet om den første årsrapport om faciliteten for flygtninge i Tyrkiet (COM (2017) 
0130), til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet af 14. marts 
2018 om den anden årsrapport om faciliteten for flygtninge i Tyrkiet (COM (2018) 
0091) og til Kommissionens femte rapport af 2. marts 2017 til Europa-Parlamentet, Det 
Europæiske Råd og Rådet om de fremskridt, der er gjort med hensyn til opfyldelsen af 
erklæringen fra EU og Tyrkiet (COM (2017)0204),

– der henviser til Kommissionens henstilling af 21. december 2016 med henblik på 
Rådets afgørelse om bemyndigelse til at indlede forhandlinger med Tyrkiet om en aftale 
om udvidelse af anvendelsesområdet for bilaterale præferencehandelsforbindelser og 
modernisering af toldunionen,

– der henviser til Den Europæiske Revisionsrets særberetning af 14. marts 2018 med 
titlen "EU's førtiltrædelsesbistand til Tyrkiet: Hidtil kun begrænsede resultater",

– der henviser til, at Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Tyrkiet afholdt sit længe 
ventede 77. møde i Bruxelles den 28. april 2018 efter tre års dødvande i de 
interparlamentariske forbindelser,

– der henviser til "World Press Freedom Index" fra 2018 fra Journalister uden Grænser, 
der klassificer Tyrkiet som nr. 157 ud af 180 lande;

– der henviser til, at respekt for retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder, 
herunder magtdelingsprincippet, demokrati, ytringsfrihed, menneskerettigheder, 
mindretalsrettigheder og religionsfrihed, foreningsfrihed og retten til fredelig 
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demonstration, udgør omdrejningspunktet i forhandlingsprocessen,

– der henviser til, at Parlamentet i november 2016 opfordrede Kommissionen og 
medlemsstaterne til at indlede en midlertidig fastfrysning af de igangværende 
tiltrædelsesforhandlinger med Tyrkiet og forpligtede sig til at tage sin holdning op til 
fornyet overvejelse, når de uforholdsmæssige foranstaltninger under 
undtagelsestilstanden i Tyrkiet ophæves,

– der henviser til, at Parlamentet i juli 2017 i overensstemmelse med forhandlingsrammen 
opfordrede Kommissionen og medlemsstaterne til hurtigst muligt formelt at suspendere 
tiltrædelsesforhandlingerne med Tyrkiet, hvis forfatningsreformpakken gennemføres 
uændret,

– der henviser til, at Tyrkiet ifølge FN's Højkommissariat for Flygtninge (UNHCR) er 
vært for den største flygtningebefolkning i verden med mere end 3 millioner 
registrerede flygtninge fra Syrien, Irak og Afghanistan,

– der henviser til forretningsordenens artikel 52,

– der henviser til Udenrigsudvalgets betænkning (A8-0000/2018),

1. glæder sig over beslutningen af 19. juli 2018 om at ophæve undtagelsestilstanden, som 
blev indført efter kupforsøget i 2016 og forlænget 7 gange; bemærker, at den langvarige 
undtagelsestilstand har ført til en udhuling af retsstatsprincippet og en forringelse af
menneskerettighederne i Tyrkiet; beklager, at vedtagelsen af nye lovgivningsmæssige 
forslag bevarer mange af de urimelige beføjelser, der er tildelt præsidenten og den 
udøvende magt under undtagelsestilstanden, og dermed mindsker eventuelle positive 
virkninger af dens ophævelse;

2. minder om, at over 150 000 mennesker blev taget i forvaring under indgrebene efter 
kuppet, og at 78 000 er blevet arresteret på grundlag af anklager om terrorisme, mens 
mere end 50 000 personer fortsat sidder i fængsel; udtrykker bekymring over de alt for 
langvarige varetægtsfængslinger og retslige procedurer, det forhold, at der i flere 
tilfælde endnu ikke er rejst tiltale, og de barske fængselsforhold; er især bekymret over, 
at sådanne arrestationer også synes at være rettet mod personer, der legitimt udtrykker 
kritik, eller medlemmer af oppositionen; er meget bekymret de påstande om 
mishandling og tortur mod fængslede, som er blevet rapporteret af adskillige 
menneskerettighedsorganisationer;

3. bemærker, at over 152 000 tjenestemænd — herunder lærere, læger, (fred) akademikere, 
dommere og anklagere — er blevet afskediget siden indførelsen af undtagelsestilstand; 
bemærker, at 125 000 personer rettede ansøgning om foranstaltninger i forbindelse med 
undtagelsestilstanden til undersøgelseskommissionen, som har til opgave at gennemgå 
og træffe afgørelse inden for to år om klager over foranstaltninger truffet i forbindelse 
med undtagelsestilstand og relaterede dekreter, og at 89 000 af dem stadig afventer en 
afgørelse; er bekymret over det snævre anvendelsesområde for 
undersøgelseskommissionens mandat, dens manglende uafhængighed og det forhold, at 
undersøgelser udelukkende foretages på grundlag af dokumenter i sagsakterne, uden 
deltagelse af den pågældende person; bemærker, at afskedigelserne har haft særdeles 
alvorlige følger for de berørte personer og for deres familier, herunder økonomisk, og 
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har en varig social og professionel stigmatisering; opfordrer den tyrkiske regering til at 
sikre, at alle personer har ret til at få deres sager gennemgået af en uafhængig domstol, 
der kan tilkende erstatning for materiel og moralsk skade som følge af deres vilkårlige 
afskedigelse;

4. fordømmer den øgede udøvende magt over og politisk indblanding i dommeres og 
anklageres arbejde; understreger, at der er behov for en seriøs reform af den lovgivende 
og den dømmende magt, for at Tyrkiet kan opfylde sine forpligtelser i henhold til den 
internationale menneskerettighedslovgivning; afventer i denne forbindelse 
Reformaktionsgruppens handlingsplan for reformer af retsvæsenet;

5. udtrykker alvorlig bekymring over de uforholdsmæssige og vilkårlige foranstaltninger, 
der begrænser ytringsfriheden, mediefriheden og adgangen til information; fordømmer 
lukningen af mere end 160 medieforetagender og det store antal anholdelser af 
journalister efter kupforsøget; opfordrer indtrængende Tyrkiet til at garantere 
mediefrihed som en prioritet og til omgående at løslade og frifinde journalister, der 
tilbageholdes på ulovlig vis;

6. udtrykker bekymring over indskrænkningen af pladsen for såvel civilsamfundet som for 
fremme af grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder; bemærker, at et stort antal 
aktivister, herunder menneskerettighedsforkæmpere, er blevet arresteret, og at 
demonstrationer gentagne gange blev forbudt under undtagelsestilstanden; opfordrer 
Tyrkiet til at beskytte de grundlæggende rettigheder for mindretal såsom LGBTI-
personer;

7. fordømmer den vilkårlige tilbageholdelse af Osman Kavala, en fremtrædende og 
respekteret ledende civilsamfundsskikkelse i Tyrkiet, som til dato er blevet tilbageholdt 
uden tiltale i mere end et år; forpligter sig til fortsat at følge hans sag meget nøje og 
opfordrer til, at han løslades øjeblikkeligt og betingelsesløst;

8. er dybt bekymret over situationen i Tyrkiets sydøstlige del og de alvorlige påstande om 
menneskerettighedskrænkelser, navnlig efter sammenbruddet af processen med at finde 
en løsning på det kurdiske spørgsmål i 2015; gentager sin kraftige fordømmelse af, at 
Det Kurdiske Arbejderparti (PKK), som har været opført på EU's liste over 
terrororganisationer siden 2002, har genoptaget voldshandlingerne; understreger, at det 
haster med at genoptage en troværdig politisk proces, der kan føre til en fredelig løsning 
på det kurdiske spørgsmål; opfordrer Tyrkiet til straks at undersøge alvorlige påstande 
om menneskerettighedskrænkelser og drab og til at give internationale observatører 
mulighed for at foretage en uafhængig kontrol;

9. bemærker med bekymring, at et meget stort antal borgmestre og medborgmestre i 
Sydøsttyrkiet blev afskediget eller arresteret under undtagelsestilstanden, og at 
regeringen udpegede forvaltere til at erstatte dem; er af den opfattelse, at 
kommunalvalget i marts 2019 skal give en vigtig mulighed for fuldt ud at genindføre 
princippet om direkte demokratisk mandat; 

10. bemærker, at undtagelsestilstanden yderligere begrænsede det tyrkiske parlaments 
kapacitet til at udfylde sin grundlæggende rolle med hensyn til demokratisk kontrol og 
ansvarlighed; bemærker med stor bekymring anholdelsen af to parlamentsmedlemmer 
fra Det Republikanske Folkeparti (CHP) og den måde, hvorpå Folkets Demokratiske 
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Parti (HDP) er blevet særligt marginaliseret, idet mange HDP-lovgivere er blevet 
arresteret på grund af påstået støtte til terroraktiviteter; 

11. fordømmer den fortsatte tilbageholdelse af Selahattin Demirtas, oppositionsleder og 
præsidentkandidat; forpligter sig til fortsat at følge hans sag meget nøje og opfordrer til, 
at han løslades øjeblikkeligt og betingelsesløst; forventer, at Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstol straks afsiger sin endelige dom i sagen;

12. minder om, at Venedigkommissionen har vurderet de forfatningsmæssige ændringer i 
forbindelse med indførelsen af et præsidentielt system, da det mangler tilstrækkelige 
kontrolforanstaltninger og bringer magtens deling mellem den udøvende og den 
dømmende magt i fare; minder endvidere om, at Europa-Parlamentet opfordrede den 
tyrkiske regering til at gennemføre forfatningsmæssige og retlige ændringer og reformer 
i samarbejde med Venedigkommissionen, og at Parlamentet sidste år også opfordrede til 
en formel suspension af tiltrædelsesforhandlingerne, hvis forfatningsreformen blev 
gennemført uændret, da dette ville være uforeneligt med Københavnskriterierne;

13. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til under hensyntagen til ovenstående og i 
overensstemmelse med forhandlingsrammen formelt at suspendere 
tiltrædelsesforhandlingerne med Tyrkiet; har dog fortsat forpligtet sig til demokratisk 
dialog med Tyrkiet; anmoder Kommissionen om under den formelle suspension af 
forhandlingerne at anvende alle disponible midler under IPA II og den fremtidige IPA 
III til gennem en særlig bevillingsramme, der forvaltes direkte af EU og Tyrkiets 
civilsamfund, at støtte og til at øge mulighederne for mellemfolkelige kontakter, den 
akademiske dialog, adgang for tyrkiske studerende til europæiske universiteter og 
medieplatforme for journalister; 

14. bemærker, at der, mens EU-tiltrædelsesprocessen var ved sin begyndelse, var en kraftig 
motivering for reformer i Tyrkiet, men at der siden er sket en drastisk tilbagegang inden 
for retsstatsforhold og menneskerettigheder i de seneste år; minder om, at Parlamentet 
gentagne gange har opfordret til at åbne kapitel 23 om retsvæsenet og grundlæggende 
rettigheder og kapitel 24 om retfærdighed, frihed og sikkerhed på et tidspunkt, hvor den 
tyrkiske regering havde forpligtet sig til at gennemføre alvorlige reformer; beklager 
dybt, at tiltrædelsesinstrumenterne ikke kunne udnyttes fuldt ud på grund af Rådets 
fortsatte blokering;

15. mener, at en dør bør stå åben for modernisering og opgradering af toldunionen fra 1995 
mellem EU og Tyrkiet og omfatte relevante områder såsom landbrug, tjenesteydelser og 
offentlige indkøb, som i øjeblikket ikke er omfattet; minder om, at to tredjedele af de 
direkte udenlandske investeringer (FDI) i Tyrkiet kommer fra EU-medlemsstater, og at 
Tyrkiet er et vigtigt vækstmarked for EU; mener, at en opgradering vil give en 
værdifuld mulighed for demokratisk konditionalitet, en positiv løftestangseffekt og 
muligheden for en køreplan, hvor en opgradering af toldunionen går hånd i hånd med 
Tyrkiets konkrete forpligtelser med hensyn til demokratiske reformer; mener endvidere, 
at opgraderingen af toldunionen vil give en vigtig mulighed for politisk dialog om 
klimaændringer og arbejdstagerrettigheder i Tyrkiet; opfordrer Kommissionen til at 
påbegynde det forberedende arbejde med henblik på en opgradering af toldunionen, så 
snart den tyrkiske regering tilkendegiver, at den er klar til seriøse reformer;

16. påpeger, at fagforeningsfrihed og social dialog er afgørende for udviklingen af et 
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pluralistisk samfund; beklager de lovgivningsmæssige mangler vedrørende 
arbejdstager- og fagforeningsrettigheder og understreger, at retten til at organisere sig, 
retten til kollektive forhandlinger og strejkeretten er grundlæggende rettigheder for 
arbejdstagere; er alvorligt bekymret over arbejdsvilkårene for arbejdstagere i 
forbindelse med opførelsen af den nye lufthavn i Istanbul, idet angiveligt 38 
arbejdstagere er omkommet ved arbejdsrelaterede ulykker, siden byggeriet blev 
påbegyndt i maj 2015, og eftersom 31 personer, herunder en fagforeningsleder, i 
øjeblikket sidder i fængsel for at protestere mod dårlige arbejdsvilkår; opfordrer de 
tyrkiske myndigheder til at rådføre sig tæt med de relevante fagforeninger om 
spørgsmålet om de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for arbejdstagerne på stedet, 
til at foretage en grundig undersøgelse af dødsfaldene og kvæstelserne og til at give 
fagforeningerne fuld adgang til arbejdstagerne;

17. bemærker, at visumliberalisering er af stor betydning for tyrkiske borgere, navnlig for 
studerende, akademikere, repræsentanter for erhvervslivet og personer med familiebånd 
i EU's medlemsstater; tilskynder den tyrkiske regering til fuldt ud at overholde de 72 
kriterier, der er fastlagt i køreplanen for visumliberalisering; understreger, at revisionen 
af Tyrkiets antiterrorlovgivning er en afgørende betingelse for at sikre grundlæggende 
rettigheder og friheder, og at visumliberalisering kun vil være mulig, når alle betingelser 
er opfyldt;

18. minder om den vigtige rolle, som Tyrkiet har spillet med hensyn til at reagere på den 
migrationskrise, der opstod som følge af krigen i Syrien; er af den opfattelse, at den 
tyrkiske befolkning har udvist stor gæstfrihed ved at tilbyde husly til over 3 millioner 
syriske flygtninge; opfordrer EU og dets medlemsstater til at holde deres løfte om en 
storstilet genbosætning og til at sikre tilstrækkelige finansielle ressourcer til langsigtet 
støtte til syriske flygtninge i Tyrkiet;

19. glæder sig over FN's bestræbelser på at genoptage forhandlingerne om genforeningen af 
Cypern; støtter en retfærdig, omfattende og levedygtig aftale i overensstemmelse med 
de relevante resolutioner fra FN's Sikkerhedsråd og gældende EU-ret; gentager sin 
opfordring til Tyrkiet om at forpligte sig og bidrage til en samlet løsning, begynde at 
trække sine tropper ud af Cypern, overdrage det afspærrede område Famagusta til FN 
og afstå fra handlinger, der ændrer øens demografiske balance; roser det vigtige arbejde, 
som Komitéen for Forsvundne Personer (CMP) udfører; anerkender Republikken 
Cyperns lovmæssige ret til at indgå bilaterale aftaler vedrørende dens eksklusive 
økonomiske område; opfordrer indtrængende Tyrkiet til at engagere sig i en fredelig 
tvistbilæggelse og opfordrer til at afholde sig fra enhver trussel eller handling, der kan 
have en negativ indvirkning på gode naboskabsforbindelser;

20. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, 
næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for 
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaterne, Tyrkiets regering og det 
tyrkiske parlament.
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