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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2018 για την Τουρκία
(2018/2150(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του, και συγκεκριμένα το ψήφισμά του της 
24ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας1, το ψήφισμά του της 27ης 
Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την κατάσταση των δημοσιογράφων στην Τουρκία2 και το 
ψήφισμά του της 8ης Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με τη σημερινή κατάσταση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία3,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 17ης Απριλίου 2018, προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών για την πολιτική διεύρυνσης της ΕΕ 
(COM(2018)0450), την έκθεση του 2018 για την Τουρκία (SWD(2018)0153) και το 
αναθεωρημένο ενδεικτικό έγγραφο στρατηγικής για την Τουρκία (2014-2020) που 
εγκρίθηκε τον Αύγουστο 2018,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας της 13ης Δεκεμβρίου 2016 και της 
26ης Ιουνίου 2018 και τα προηγούμενα σχετικά συμπεράσματα του Συμβουλίου και του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου,

– έχοντας υπόψη το διαπραγματευτικό πλαίσιο της 3ης Οκτωβρίου 2005 για την Τουρκία,

– έχοντας υπόψη την απόφαση 2008/157/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 
2008 για τις αρχές, τις προτεραιότητες και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στην 
εταιρική σχέση για την προσχώρηση της Τουρκικής Δημοκρατίας («εταιρική σχέση για 
την προσχώρηση»)4, καθώς και τις προηγούμενες αποφάσεις του Συμβουλίου του 2001, 
του 2003 και του 2006 σχετικά με την εταιρική σχέση για την προσχώρηση,

– έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση μετά τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Τουρκίας της 29ης 
Νοεμβρίου 2015 και το σχέδιο δράσης ΕΕ-Τουρκίας,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, της 
21ης Σεπτεμβρίου 2005, η οποία περιλαμβάνει τον όρο ότι η αναγνώριση όλων των 
κρατών μελών αποτελεί απαραίτητη συνιστώσα των διαπραγματεύσεων, και την 
ανάγκη να εφαρμόσει η Τουρκία πλήρως το πρόσθετο πρωτόκολλο της συμφωνίας της 
Άγκυρας, αίροντας όλα τα εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων χωρίς 
περιορισμούς και διακρίσεις,

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 46 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0450.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0423.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0040.
4 ΕΕ L 51 της 26.2.2008, σ. 4.
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(ΕΣΑΔ), που ορίζει ότι τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να 
συμμορφώνονται προς τις οριστικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) επί των διαφορών στις οποίες είναι διάδικοι,

– έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής της Βενετίας του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, και συγκεκριμένα τις γνωμοδοτήσεις της 10ης και 11ης Μαρτίου 2017 για τις 
τροποποιήσεις του συντάγματος που θα υποβληθούν σε εθνικό δημοψήφισμα, τα μέτρα 
που προβλέπονται στους πρόσφατους νόμους περί διαταγμάτων έκτακτης ανάγκης όσον 
αφορά την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και 
τη λειτουργία των ποινικών δικαστηρίων της ειρήνης, της 6ης και 7 Οκτωβρίου 2017 
περί των διατάξεων του νομοθετικού διατάγματος αριθ. 674 για την άσκηση της 
τοπικής δημοκρατίας, της 9ης και 10ης Δεκεμβρίου 2016 για τους νόμους περί 
διαταγμάτων έκτακτης ανάγκης αριθ. 667-676 που εγκρίθηκαν μετά την αποτυχημένη 
απόπειρα πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου 2016, και της 14ης και 15ης Οκτωβρίου 
2016 για την αναστολή της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 83 του συντάγματος, με 
επίκεντρο το κοινοβουλευτικό απαραβίαστο, 

– έχοντας υπόψη τη δήλωση του Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου 
της Ευρώπης, της 26ης Ιουλίου 2016, σχετικά με τα μέτρα που ελήφθησαν στο πλαίσιο 
της κατάστασης έκτακτης ανάγκης στην Τουρκία,

– έχοντας υπόψη τα πορίσματα και τα συμπεράσματα της έκθεσης της Αποστολής 
αξιολόγησης αναγκών του ΟΑΣΕ/ODIHR  σχετικά με τις πρόωρες προεδρικές και 
βουλευτικές εκλογές της 24ης Ιουνίου 2018,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα 2156 της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου 
της Ευρώπης (ΚΣΣΕ) «Η λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών στην Τουρκία» της 
25ης Απριλίου 2017, που κατέληξε στην επανέναρξη της διαδικασίας παρακολούθησης,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση ΕΕ-Τουρκίας της 18ης Μαρτίου 2016,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 2ας Μαρτίου 2017 προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την πρώτη ετήσια έκθεση σχετικά με τη 
διευκόλυνση για τους πρόσφυγες στην Τουρκία (COM(2017)0130), την ανακοίνωση 
της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της 14ης Μαρτίου 
2018 σχετικά με τη δεύτερη ετήσια έκθεση για τη διευκόλυνση για τους πρόσφυγες 
στην Τουρκία  (COM(2018)0091), και την πέμπτη έκθεση της Επιτροπής της 2ας 
Μαρτίου 2017 προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το 
Συμβούλιο σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην εφαρμογή της δήλωσης ΕΕ-
Τουρκίας (COM(2017)0204,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2016, για απόφαση 
του Συμβουλίου με την οποία επιτρέπεται η έναρξη διαπραγματεύσεων με την Τουρκία 
με αντικείμενο τη σύναψη συμφωνίας σχετικά με την επέκταση του πεδίου εφαρμογής 
των διμερών προτιμησιακών εμπορικών σχέσεων και με τον εκσυγχρονισμό της 
Τελωνειακής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, της 14ης 
Μαρτίου 2018, με τίτλο «Προενταξιακή βοήθεια της ΕΕ προς την Τουρκία: μόνο 
περιορισμένα αποτελέσματα μέχρι τώρα»,
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– έχοντας υπόψη το γεγονός ότι η Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Τουρκίας 
(ΜΚΕ) πραγματοποίησε την πολυαναμενόμενη 77η συνεδρίασή της στις Βρυξέλλες, 
στις 28 Απριλίου 2018, μετά την παρέλευση τριών ετών από την αναστολή των 
διακοινοβουλευτικών σχέσεων,

– έχοντας υπόψη ότι η Τουρκία καταλαμβάνει την 157η θέση μεταξύ 180 χωρών στον 
Παγκόσμιο Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου που δημοσιεύθηκε από τους Ρεπόρτερ Χωρίς 
Σύνορα,

– έχοντας υπόψη το γεγονός ότι ο σεβασμός του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών 
ελευθεριών, συμπεριλαμβανομένων της διάκρισης των εξουσιών, της δημοκρατίας, της 
ελευθερίας της έκφρασης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων των 
μειονοτήτων, καθώς και της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας του 
συνεταιρίζεσθαι και του δικαιώματος σε ειρηνική διαμαρτυρία, βρίσκονται στο 
επίκεντρο της διαπραγματευτικής διαδικασίας,

– έχοντας υπόψη ότι, τον Νοέμβριο 2016, το Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να δρομολογήσουν προσωρινό πάγωμα των εν εξελίξει ενταξιακών 
διαπραγματεύσεων με την Τουρκία και δεσμεύτηκε να επανεξετάσει τη θέση του μόλις 
αρθούν τα δυσανάλογα μέτρα που ελήφθησαν στο πλαίσιο της κατάστασης έκτακτης 
ανάγκης στην Τουρκία,

– έχοντας υπόψη το γεγονός ότι, τον Ιούλιο 2017, το Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη, σύμφωνα με το διαπραγματευτικό πλαίσιο, να προχωρήσουν χωρίς 
καθυστέρηση σε επίσημη αναστολή των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την 
Τουρκία εάν η δέσμη για τη συνταγματική μεταρρύθμιση εφαρμοστεί ως έχει, 

– έχοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους 
Πρόσφυγες (UNHCR), η Τουρκία φιλοξενεί τον μεγαλύτερο προσφυγικό πληθυσμό 
στον κόσμο, με πάνω από 3 εκατομμύρια καταγεγραμμένους πρόσφυγες από τη Συρία, 
το Ιράκ και το Αφγανιστάν,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0000/2018),

1. χαιρετίζει την απόφαση της 19ης Ιουλίου 2018 για άρση της κατάστασης έκτακτης 
ανάγκης, η οποία επιβλήθηκε μετά την απόπειρα πραξικοπήματος του 2016 και 
παρατάθηκε 7 φορές· σημειώνει ότι η παρατεταμένη κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει 
οδηγήσει σε διάβρωση του κράτους δικαίου και σε υποβάθμιση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στην Τουρκία· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η έγκριση νέων 
νομοθετικών προτάσεων διατηρεί πολλές από τις καταχρηστικές εξουσίες που 
εκχωρήθηκαν στον Πρόεδρο και στην εκτελεστική εξουσία στο πλαίσιο της 
κατάστασης έκτακτης ανάγκης και ότι, κατά συνέπεια, μειώνει ενδεχόμενα θετικά 
αποτελέσματα του τερματισμού της·

2. υπενθυμίζει ότι περισσότερα από 150 000 άτομα τέθηκαν υπό κράτηση στο πλαίσιο της 
καταστολής που ακολούθησε το πραξικόπημα και 78 000 έχουν συλληφθεί με την 
κατηγορία της τρομοκρατικής δράσης, ενώ περισσότερα από 50 000 άτομα παραμένουν 
στη φυλακή· εκφράζει την ανησυχία του για την υπερβολικά παρατεταμένη διάρκεια 
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των προφυλακίσεων και των δικαστικών διαδικασιών, για το γεγονός ότι σε αρκετές 
περιπτώσεις δεν έχουν ακόμα απαγγελθεί κατηγορίες καθώς και για τη δριμύτητα των 
συνθηκών κράτησης· εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για το γεγονός ότι στο στόχαστρο 
αυτών των συλλήψεων φαίνεται να βρίσκονται επίσης νόμιμοι αντιφρονούντες ή μέλη 
της αντιπολίτευσης· εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τις καταγγελίες για 
κακομεταχείριση και βασανισμό των ανθρώπων που βρίσκονται στη φυλακή, όπως 
αναφέρουν διάφορες οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

3. σημειώνει ότι από την κήρυξη της κατάστασης έκτακτης ανάγκης και μετά, έχουν 
απολυθεί περισσότεροι από 152 000 δημόσιοι υπάλληλοι — συμπεριλαμβανομένων 
δασκάλων, γιατρών, ακαδημαϊκών (που έχουν ταχθεί υπέρ της ειρήνης), δικαστών και 
εισαγγελέων· σημειώνει ότι 125 000 άτομα υπέβαλαν αίτηση στην εξεταστική επιτροπή 
για τα μέτρα του καθεστώτος έκτακτης ανάγκης (CoSEM), η οποία είναι επιφορτισμένη 
με την επανεξέταση και τη λήψη απόφασης εντός δύο ετών σχετικά με τις καταγγελίες 
κατά των μέτρων που ελήφθησαν στο πλαίσιο της κατάστασης έκτακτης ανάγκης και 
των σχετικών διαταγμάτων και ότι 89 000 από τα άτομα αυτά δεν έχουν ακόμη λάβει 
απάντηση· εκφράζει ανησυχία για το περιορισμένο εύρος της εντολής της εξεταστικής 
επιτροπής, για την έλλειψη ανεξαρτησίας της και για το γεγονός ότι οι έρευνες γίνονται 
μόνο με βάση τα έγγραφα της δικογραφίας, χωρίς συμμετοχή του ενδιαφερόμενου 
προσώπου· σημειώνει ότι οι απολύσεις είχαν εξαιρετικά δριμύ αντίκτυπο στα 
ενδιαφερόμενα άτομα και στις οικογένειές τους, μεταξύ άλλων και από οικονομική 
άποψη, και ότι συνιστούν μόνιμο κοινωνικό και επαγγελματικό στίγμα· καλεί την 
τουρκική κυβέρνηση να διασφαλίσει ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα έχουν το δικαίωμα 
σε επανεξέταση των υποθέσεών τους από ανεξάρτητο δικαστήριο το οποίο θα μπορεί 
να επιδικάσει αποζημίωση για την υλική και ηθική βλάβη που προκαλεί η αυθαίρετη 
απόλυσή τους·

4. καταδικάζει τον αυξημένο έλεγχο της εκτελεστικής εξουσίας επί των δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών και την πολιτική ανάμειξη στο έργο τους·  τονίζει ότι απαιτείται 
σοβαρή μεταρρύθμιση του νομοθετικού και δικαστικού σκέλους της εξουσίας 
προκειμένου η Τουρκία να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το 
διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα· αναμένει, στο πλαίσιο αυτό, το σχέδιο 
δράσης για τις μεταρρυθμίσεις του δικαστικού τομέα της ομάδας μεταρρυθμιστικής 
δράσης·

5. εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για τα δυσανάλογα και αυθαίρετα μέτρα που περιορίζουν 
την ελευθερία της έκφρασης, την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και την πρόσβαση 
στην ενημέρωση· καταδικάζει το κλείσιμο περισσότερων από 160 μέσων ενημέρωσης 
και τον μεγάλο αριθμό συλλήψεων δημοσιογράφων μετά την απόπειρα 
πραξικοπήματος· παροτρύνει την Τουρκία να εγγυηθεί την ελευθερία των μέσων 
ενημέρωσης ως ζήτημα προτεραιότητας και να ελευθερώσει και να αθωώσει αμέσως 
όλους τους δημοσιογράφους που κρατούνται παράνομα·

6. εκφράζει την ανησυχία του για τη συρρίκνωση του πεδίου δράσης της κοινωνίας των 
πολιτών και για την προώθηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών· 
σημειώνει ότι μεγάλος αριθμός ακτιβιστών, συμπεριλαμβανομένων υπερασπιστών των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συνελήφθησαν και ότι  υπήρξαν επανειλημμένες 
απαγορεύσεις διαδηλώσεων κατά τη διάρκεια της κατάστασης έκτακτης ανάγκης· καλεί 
την Τουρκία να προστατεύσει τα θεμελιώδη δικαιώματα των μειονοτήτων, όπως τα 
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άτομα ΛΟΑΔΜ·

7. καταδικάζει την αυθαίρετη κράτηση του Osman Kavala, εξέχουσας και σεβαστής 
ηγετικής φυσιογνωμίας της κοινωνίας των πολιτών στην Τουρκία, ο οποίος, μέχρι 
σήμερα, κρατείται χωρίς απαγγελία κατηγορίας επί περισσότερο από ένα έτος· 
δεσμεύεται να συνεχίσει να παρακολουθεί την υπόθεσή του πολύ στενά και ζητεί την 
άμεση και άνευ όρων απελευθέρωσή του·

8. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την κατάσταση στη νοτιοανατολική Τουρκία και 
για τις σοβαρές καταγγελίες για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως μετά 
την κατάρρευση της διαδικασίας διευθέτησης του κουρδικού ζητήματος το 2015· 
επαναλαμβάνει ότι καταδικάζει απερίφραστα την επιστροφή στη βία του Εργατικού 
Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK), το οποίο συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο της ΕΕ 
με τις τρομοκρατικές οργανώσεις από το 2002· τονίζει ότι επείγει να επαναληφθεί μια 
αξιόπιστη πολιτική διαδικασία που θα οδηγήσει σε ειρηνική διευθέτηση του κουρδικού 
ζητήματος· καλεί την Τουρκία να διερευνήσει αμέσως τις σοβαρές καταγγελίες για 
παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δολοφονίες και να επιτρέψει σε διεθνείς 
παρατηρητές να διενεργήσουν ανεξάρτητη επαλήθευση·

9. σημειώνει με ανησυχία ότι κατά τη διάρκεια της κατάστασης έκτακτης ανάγκης ένας 
πολύ μεγάλος αριθμός δημάρχων και αντιδημάρχων στη νοτιοανατολική Τουρκία 
απολύθηκαν ή συνελήφθησαν και ότι η κυβέρνηση διόρισε εντολοδόχους σε 
αντικατάστασή τους· είναι της άποψης ότι οι δημοτικές εκλογές του Μαρτίου 2019 
πρέπει να παράσχουν μια σημαντική ευκαιρία για την πλήρη επαναφορά της αρχής της 
άμεσης δημοκρατικής εντολής· 

10. σημειώνει ότι η κατάσταση έκτακτης ανάγκης περιόρισε περαιτέρω την ικανότητα της 
Μεγάλης Εθνοσυνέλευσης να εκπληρώσει τον θεμελιώδη της ρόλο στα πεδία του 
δημοκρατικού ελέγχου και της λογοδοσίας· σημειώνει με μεγάλη ανησυχία τη σύλληψη 
δύο βουλευτών του κοινοβουλίου από το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP), 
καθώς και τον τρόπο με τον οποίο περιθωριοποιήθηκε ιδιαίτερα το Λαϊκό Δημοκρατικό 
Κόμμα (HDP), ενώ πολλοί νομοθέτες του HDP συνελήφθησαν με βάση κατηγορίες για 
υποστήριξη τρομοκρατικών δραστηριοτήτων· 

11. καταδικάζει το γεγονός ότι εξακολουθεί να κρατείται ο Selahattin Demirtas, ηγέτης της 
αντιπολίτευσης και  υποψήφιος για το προεδρικό αξίωμα· δεσμεύεται να συνεχίσει να 
παρακολουθεί την υπόθεσή του πολύ στενά και ζητεί την άμεση και άνευ όρων 
απελευθέρωσή του· αναμένει από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων να εκδώσει χωρίς καθυστέρηση την τελική του απόφαση σχετικά με 
αυτήν την υπόθεση·

12. υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή της Βενετίας εκτίμησε ότι οι συνταγματικές τροποποιήσεις 
που σχετίζονται με την καθιέρωση ενός προεδρικού συστήματος, δεν περιλαμβάνουν 
επαρκείς ελέγχους και ισορροπίες και, επιπλέον, θέτουν σε κίνδυνο τον διαχωρισμό των 
εξουσιών μεταξύ εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας· υπενθυμίζει, επιπλέον, ότι το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε την κυβέρνηση της Τουρκίας να εφαρμόσει 
συνταγματικές και δικαστικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις σε συνεργασία με την 
Επιτροπή της Βενετίας, και ότι πέρυσι ζήτησε επίσης την επίσημη αναστολή των 
ενταξιακών διαπραγματεύσεων εάν η συνταγματική μεταρρύθμιση εφαρμοστεί ως έχει, 
δεδομένου ότι αυτό θα ήταν ασυμβίβαστο με τα κριτήρια της Κοπεγχάγης·
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13. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, λαμβάνοντας όλα τα ανωτέρω υπόψη και 
σύμφωνα με το διαπραγματευτικό πλαίσιο, να αναστείλουν επισήμως τις ενταξιακές 
διαπραγματεύσεις με την Τουρκία· παραμένει, ωστόσο, προσηλωμένο στον 
δημοκρατικό διάλογο με την Τουρκία· ζητεί από την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει, 
κατά τη διάρκεια της επίσημης αναστολής των διαπραγματεύσεων, όλα τα κονδύλια 
που διατίθενται στο πλαίσιο του ΜΠΒ ΙΙ και του μελλοντικού ΜΠΒ ΙΙΙ για να στηρίξει, 
μέσω ενός ειδικού κονδυλίου που θα διαχειρίζεται άμεσα η ΕΕ, την κοινωνία των 
πολιτών της Τουρκίας, και να αυξήσει τις ευκαιρίες για διαπροσωπικές επαφές,  
ακαδημαϊκό διάλογο, εξασφάλιση της πρόσβασης των Τούρκων φοιτητών σε 
ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και για τη δημιουργία πλατφορμών μέσων ενημέρωσης για 
δημοσιογράφους· 

14. σημειώνει ότι, ενώ η διαδικασία προσχώρησης στην ΕΕ ήταν, όταν ξεκίνησε, ισχυρό 
κίνητρο για μεταρρυθμίσεις στην Τουρκία, σημειώθηκε έντονη οπισθοδρόμηση στους 
τομείς του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια των 
τελευταίων ετών· υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο ζήτησε επανειλημμένα να ανοίξει το 
κεφάλαιο 23 για τη δικαστική εξουσία και τα θεμελιώδη δικαιώματα και το κεφάλαιο 
24 για τη δικαιοσύνη, την ελευθερία και την ασφάλεια σε μια περίοδο κατά την οποία η 
τουρκική κυβέρνηση είχε δεσμευτεί να προβεί σε σοβαρές μεταρρυθμίσεις· εκφράζει τη 
βαθιά του λύπη για το γεγονός ότι τα προενταξιακά μέσα δεν μπόρεσαν να 
χρησιμοποιηθούν στο έπακρο λόγω των εμποδίων που εξακολουθεί να παρεμβάλλει το 
Συμβούλιο·

15. πιστεύει ότι πρέπει να παραμείνει μια πόρτα ανοικτή για τον εκσυγχρονισμό και την 
αναβάθμιση της Τελωνειακής Ένωσης του 1995 μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας, ώστε 
να συμπεριληφθούν οι σχετικοί τομείς όπως η γεωργία, οι υπηρεσίες και οι δημόσιες 
συμβάσεις, που επί του παρόντος δεν καλύπτονται· υπενθυμίζει ότι τα δύο τρίτα των 
άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) στην Τουρκία προέρχονται από κράτη μέλη της ΕΕ 
και ότι η Τουρκία αποτελεί σημαντική αγορά ανάπτυξης για την ΕΕ· πιστεύει ότι η 
αναβάθμιση θα προσφέρει μια πολύτιμη ευκαιρία για δημοκρατικές προϋποθέσεις, 
θετική μόχλευση και τη δυνατότητα κατάρτισης ενός οδικού χάρτη όπου η αναβάθμιση 
της τελωνειακής ένωσης θα συμβαδίζει με την ανάληψη συγκεκριμένων δεσμεύσεων 
από την Τουρκία για δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις· πιστεύει επίσης ότι η αναβάθμιση 
της τελωνειακής ένωσης θα προσφέρει μια σημαντική ευκαιρία για διάλογο τόσο 
σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την κλιματική αλλαγή όσο και σχετικά με τα 
εργασιακά δικαιώματα στην Τουρκία· καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει 
προπαρασκευαστικές εργασίες για την αναβάθμιση της τελωνειακής ένωσης μόλις η 
τουρκική κυβέρνηση δηλώσει ότι είναι έτοιμη για σοβαρές μεταρρυθμίσεις·

16. επισημαίνει ότι η συνδικαλιστική ελευθερία και ο κοινωνικός διάλογος έχουν ζωτική 
σημασία για την ανάπτυξη μιας πλουραλιστικής κοινωνίας· εκφράζει τη λύπη του για 
τις ελλείψεις της νομοθεσίας σχετικά με τα δικαιώματα των εργαζομένων και των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων και τονίζει ότι το δικαίωμα στην οργάνωση, το δικαίωμα 
στις συλλογικές διαπραγματεύσεις και το δικαίωμα στην απεργία είναι θεμελιώδη 
δικαιώματα των εργαζομένων· εκφράζει σοβαρές ανησυχίες του για τις συνθήκες 
εργασίας των εργατών κατά τη διάρκεια της κατασκευής του νέου αεροδρομίου της 
Κωνσταντινούπολης, δεδομένου ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, 38 εργάτες έχουν χάσει 
τη ζωή τους σε ατυχήματα που σχετίζονται με την εργασία τους από την έναρξη της 
κατασκευής τον Μάιο 2015 και 31 άτομα, συμπεριλαμβανομένου ενός ηγετικού 
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στελέχους συνδικαλιστικής οργάνωσης, κρατούνται επί του παρόντος στη φυλακή 
επειδή διαμαρτυρήθηκαν για τις κακές συνθήκες εργασίας· καλεί τις τουρκικές αρχές 
να πραγματοποιήσουν εντατικές διαβουλεύσεις με τις σχετικές συνδικαλιστικές 
οργανώσεις σχετικά με το ζήτημα των απαραίτητων διασφαλίσεων για τους εργάτες 
που εργάζονται επί τόπου, να διενεργήσουν διεξοδική έρευνα σχετικά με τους θανάτους 
και τους τραυματισμούς, και να επιτρέψουν στις συνδικαλιστικές οργανώσεις να έχουν 
πλήρη πρόσβαση στους εργάτες·

17. σημειώνει ότι η ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων είναι πολύ σημαντική για 
τους Τούρκους πολίτες, και ιδίως για τους φοιτητές, τους ακαδημαϊκούς, τους 
εκπροσώπους των επιχειρήσεων και τους ανθρώπους που έχουν οικογενειακούς 
δεσμούς στα κράτη μέλη της ΕΕ· ενθαρρύνει την τουρκική κυβέρνηση να συμμορφωθεί 
πλήρως με τα 72 κριτήρια που προσδιορίζονται στον χάρτη πορείας για την 
ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων· τονίζει ότι η αναθεώρηση της 
αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας της Τουρκίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη 
διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών και ότι η ελευθέρωση του 
καθεστώτος των θεωρήσεων θα καταστεί δυνατή όταν θα πληρούνται όλα τα κριτήρια·  

18. υπενθυμίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Τουρκία στην αντιμετώπιση της 
μεταναστευτικής κρίσης που έχει προκληθεί λόγω του πολέμου στη Συρία· είναι της 
άποψης ότι ο πληθυσμός της Τουρκίας υπήρξε πολύ φιλόξενος, δεδομένου ότι έχει 
προσφέρει καταφύγιο σε περισσότερους από 3 εκατομμύρια Σύρους πρόσφυγες· καλεί 
την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να τηρήσουν την υπόσχεσή τους σχετικά με μια 
επανεγκατάσταση μεγάλης κλίμακας και να εξασφαλίσουν επαρκείς χρηματοδοτικούς 
πόρους για τη μακροπρόθεσμη στήριξη των Σύρων προσφύγων στην Τουρκία· 

19. επικροτεί τις προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών για επανέναρξη των 
διαπραγματεύσεων σχετικά με την επανένωση της Κύπρου· υποστηρίζει μια δίκαιη, 
συνολική και βιώσιμη διευθέτηση, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου 
Ασφαλείας του ΟΗΕ και με το κεκτημένο της ΕΕ· επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
προς την Τουρκία να αναλάβει δεσμεύσεις και να συμβάλει σε μια συνολική 
διευθέτηση, να αρχίσει να αποσύρει τα στρατεύματά της από την Κύπρο, να 
μεταβιβάσει την περίκλειστη περιοχή της Αμμοχώστου στη διοίκηση των Ηνωμένων 
Εθνών και να απόσχει από ενέργειες που αλλοιώνουν τη δημογραφική ισορροπία του 
νησιού· επαινεί το σημαντικό έργο της Επιτροπής Αγνοουμένων· αναγνωρίζει το 
δικαίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας να συνάψει διμερείς συμφωνίες με αντικείμενο 
την αποκλειστική οικονομική της ζώνη· παροτρύνει την Τουρκία να συμπράξει στην 
ειρηνική επίλυση των διαφορών και να απέχει από κάθε απειλή ή ενέργεια που θα 
μπορούσε να επηρεάσει δυσμενώς τις σχέσεις καλής γειτονίας·

20. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την 
Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για 
θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, τα κράτη μέλη, την 
κυβέρνηση και τη Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας.
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