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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

komisjoni 2018. aasta Türgi aruande kohta
(2018/2150(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone, eriti 24. novembri 2016. aasta 
resolutsiooni ELi ja Türgi suhete kohta1, 27. oktoobri 2016. aasta resolutsiooni 
ajakirjanike olukorra kohta Türgis2 ja 8. veebruari 2018. aasta resolutsiooni inimõiguste 
olukorra kohta Türgis3,

– võttes arvesse komisjoni 17. aprilli 2018. aasta teatist Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele ELi 
laienemisstrateegia kohta (COM(2018)0450), 2018. aasta Türgi aruannet 
(SWD(2018)0153) ja 2018. aasta augustis vastu võetud suunavat strateegiadokumenti 
Türgi kohta,

– võttes arvesse eesistujariigi 13. detsembri 2016. aasta ja 26. juuni 2018. aasta järeldusi 
ning varasemaid asjakohaseid nõukogu ja Euroopa Ülemkogu järeldusi,

– võttes arvesse Türgiga peetavate läbirääkimiste raamistikku, mis võeti vastu 3. oktoobril 
2005. aastal,

– võttes arvesse nõukogu 18. veebruari 2008. aasta otsust 2008/157/EÜ, millega 
sätestatakse Türgi Vabariigiga loodud ühinemispartnerluse põhimõtted, prioriteedid ja 
tingimused („ühinemispartnerlus”)4, ning nõukogu varasemaid, 2001., 2003. ja 2006. 
aasta otsuseid ühinemispartnerluse kohta,

– võttes arvesse 29. novembril 2015 toimunud ELi-Türgi tippkohtumise järgset 
ühisavaldust ja ELi-Türgi tegevuskava,

– võttes arvesse Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide 21. septembri 2005. aasta 
deklaratsiooni, sealhulgas selle sätet, mille kohaselt on kõikide liikmesriikide 
tunnustamine läbirääkimiste vajalik element, ja vajadust, et Türgi rakendaks täielikult 
Ankara lepingu lisaprotokolli, kaotades piirangute ja diskrimineerimiseta kõik kaupade 
vaba liikumise takistused,

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat,

– võttes arvesse Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artiklit 46, 
milles on sätestatud, et konventsiooniosalised kohustuvad järgima Euroopa Inimõiguste 
Kohtu lõplikke otsuseid kõigis nende osalusega kohtuasjades,

– võttes arvesse Euroopa Nõukogu Veneetsia komisjoni arvamusi, eelkõige 10.–11. märtsi 

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0450.
2 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0423.
3 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0040.
4 ELT L 51, 26.2.2008, lk 4.
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2017. aasta arvamust rahvahääletuseks esitatud põhiseaduse muudatuste kohta, hiljutiste 
erakorraliste dekreetseadustega sätestatud meetmete kohta, mis puudutavad 
meediavabadust, ning rahukohtunike kohustuste, pädevuse ja tegevuse kohta, 6.–7. 
oktoobri 2017. aasta arvamust dekreetseaduse nr 674 kohapeal demokraatia rakendamist 
käsitlevate sätete kohta, 9.–10. detsembri 2016. aasta arvamust erakorraliste 
dekreetseaduste nr 667–676 kohta, mis võeti vastu pärast 15. juulil 2016 toimunud 
riigipöördekatset, ning 14.–15. oktoobri 2016. aasta arvamust põhiseaduse artikli 83 
lõike 2 (mis keskendub parlamendiliikme puutumatusele) peatamise kohta,

– võttes arvesse Euroopa Nõukogu inimõiguste voliniku 26. juuli 2016. aasta avaldust 
Türgis erakorralise seisukorra raames võetud meetmete kohta,

– võttes arvesse OSCE demokraatlike institutsioonide ja inimõiguste büroo 
(OSCE/ODIHR) vajaduste hindamise missiooni uurimistulemusi ja järeldusi Türgi 24. 
juuni 2018. aasta ennetähtaegsete presidendi- ja parlamendivalimiste kohta,

– võttes arvesse Euroopa Nõukogu parlamentaarse assamblee 25. aprilli 2017. aasta 
resolutsiooni 2156 „Türgi demokraatlike institutsioonide toimimine“, mille tulemusel 
algatati uuesti seiremenetlus,

– võttes arvesse ELi ja Türgi 18. märtsi 2016. aasta avaldust,

– võttes arvesse komisjoni 2. märtsi 2017. aasta teatist Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule „Esimene aastaaruanne Türgi pagulasrahastu kohta“ (COM(2017)0130), 
komisjoni 14. märtsi 2018. aasta teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule „Teine 
aastaaruanne Türgi pagulasrahastu kohta“ (COM(2018)0091) ja komisjoni 2. märtsil 
2017. aastal Euroopa Parlamendile, Euroopa Ülemkogule ja nõukogule esitatud viiendat 
eduaruannet ELi ja Türgi avalduse rakendamise kohta (COM(2017)0204),

– võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 2016. aasta soovitust nõukogu otsuse kohta, 
millega lubatakse alustada läbirääkimisi Türgiga kahepoolsete sooduskaubandussuhete 
raamistiku kohaldamisala laiendamist ja tolliliidu ajakohastamist käsitleva lepingu üle,

– võttes arvesse Euroopa Kontrollikoja 14. märtsi 2018. aasta eriaruannet „ELi 
ühinemiseelne abi Türgile: siiani on sellega saavutatud vaid piiratud määral tulemusi“,

– võttes arvesse asjaolu, et ELi–Türgi parlamentaarne ühiskomisjon korraldas pärast 
kolmeaastast seisakut parlamentidevahelistes suhetes 28. aprillil 2018 Brüsselis oma 
kauaoodatud 77. kohtumise,

– võttes arvesse tõsiasja, et organisatsiooni Piirideta Reporterid avaldatud 2018. aasta 
maailma ajakirjandusvabaduse indeksis on Türgi 180 riigi seas 157. kohal,

– võttes arvesse asjaolu, et läbirääkimisprotsessi keskmes on õigusriigi põhimõtte ja 
põhiõiguste järgimine, sealhulgas võimude lahusus, demokraatia, väljendusvabadus, 
inimõigused, vähemuste õigused ja usuvabadus, ühinemisvabadus ja rahumeelse 
meeleavaldamise vabadus,

– võttes arvesse asjaolu, et 2016. aasta novembris kutsus Euroopa Parlament komisjoni ja 
liikmesriike üles algatama Türgiga peetavate ühinemisläbirääkimiste ajutise 
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külmutamise ja lubas oma seisukoha üle vaadata, kui Türgi erakorralise seisukorra 
raames rakendatud ebaproportsionaalsed meetmed tühistatakse,

– võttes arvesse asjaolu, et 2017. aasta juulis palus parlament komisjonil ja liikmesriikidel 
kooskõlas läbirääkimisraamistikuga viivitamata peatada Türgiga peetavad 
ühinemisläbirääkimised, kui põhiseaduse reformipaketti Türgis muutmata kujul 
rakendatakse,

– võttes arvesse asjaolu, et ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti (UNHCR) andmetel asub 
Türgis maailma suurim pagulaste kogum – rohkem kui kolm miljonit registreeritud 
pagulast Süüriast, Iraagist ja Afganistanist,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 52,

– võttes arvesse väliskomisjoni raportit (A8-0000/2018),

1. väljendab rahulolu Türgi 19. juuli 2018. aasta otsuse üle lõpetada erakorraline 
seisukord, mis oli kehtestatud pärast 2016. aasta riigipöördekatset ja mida oli seitse 
korda pikendatud, märgib, et kaua kestnud erakorraline seisukord on Türgis 
nõrgendanud õigusriiki ja halvendanud inimõiguste olukorda; peab kahetsusväärseks, et 
uute seadusandlike ettepanekute vastuvõtmisel jäävad alles paljud erakorralise 
seisukorra ajal presidendile ja täitevvõimule antud volitused, mis võimaldavad 
kuritarvitusi, ja see vähendab erakorralise seisukorra lõpetamise positiivset mõju;

2. tuletab meelde, et riigipöördekatse järgses mahasurumislaines võeti vahi alla üle 
150 000 inimese ja 78 000 inimest vahistati terrorismis süüdistatuna ning rohkem kui 
50 000 inimest on praeguseni vangis; väljendab muret inimeste liiga pika kohtueelse 
kinnipidamise ja pikaldaste kohtumenetluste pärast, samuti selle pärast, et paljudel 
juhtudel ei ole veel süüdistust esitatud ja kinnipidamistingimused on karmid; peab eriti 
murettekitavaks, et sellised kinnipidamised näivad olevat suunatud ka õiguspäraselt 
eriarvamusi väljendavate inimeste ja opositsiooniliikmete vastu; on väga mures vanglas 
kinnipeetavate väidetava väärkohtlemise ja piinamise pärast, millest on teatanud mitmed 
inimõigusorganisatsioonid;

3. märgib, et alates erakorralise seisukorra kehtestamisest on vallandatud rohkem kui 
152 000 riigiteenistujat, sealhulgas õpetajaid, arste, õpetlasi (algatuses Barış İçin 
Akademisyenler – Academics for Peace osalenud) kohtunikke ja prokuröre; märgib, et 
125 000 inimest on pöördunud erakorralise seisukorra meetmete uurimise komisjoni 
poole, mille ülesanne on läbi vaadata kaebused meetmete vastu, mida rakendati 
erakorralise seisukorra ajal ja sellega seotud dekreetide alusel, ja teha kahe aasta jooksul 
nende kohta otsused, ning 89 000 kaebuse esitanut ootab veel otsust; väljendab muret 
uurimiskomisjoni volituste piiratud ulatuse ja sõltumatuse puudumise pärast, samuti 
selle pärast, et uurimine toimub üksnes kohtuasja toimikus sisalduvate dokumentide 
põhjal, ilma asjaosalise isiku osaluseta; märgib, et vallandamistel on olnud rängad 
tagajärjed, sealhulgas rahalised tagajärjed vallandatud inimestele ja nende peredele ning 
sellega kaasneb püsiv sotsiaalne ja ametialane häbimärgistamine; kutsub Türgi valitsust 
üles tagama, et kõigil inimestel oleks õigus lasta oma juhtumid läbi vaadata sõltumatul 
kohtul, kes võib määrata hüvitise materiaalse ja moraalse kahju eest, mille on neile 
tekitanud meelevaldne ametist vabastamine;
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4. peab taunitavaks täidesaatva võimu suurenenud kontrolli kohtunike ja prokuröride töö 
üle ning poliitilist sekkumist nende töösse; rõhutab, et Türgil on vaja seadusandlikku ja 
kohtuvõimu põhjalikult reformida, et täita rahvusvahelisest inimõigustealasest õigusest 
tulenevaid kohustusi; ootab sellega seoses reformi töörühma tegevuskava kohtusüsteemi 
reformimiseks;

5. on sügavalt mures ebaproportsionaalsete ja meelevaldsete meetmete pärast, millega 
piiratakse väljendusvabadust, meediavabadust ja teabe kättesaadavust; mõistab hukka 
rohkem kui 160 meediakanali sulgemise ja suure hulga ajakirjanike kinnipidamise 
riigipöördekatse järel; nõuab, et Türgi tagaks esmajärjekorras meediavabaduse ja 
vabastaks viivitamata kõik ebaseaduslikult kinni peetud ajakirjanikud;

6. väljendab muret kodanikuühiskonna tegevusruumi ahenemise ning põhiõiguste ja -
vabaduste edendamise piiramise pärast; märgib, et erakorralise seisukorra ajal vahistati 
hulgaliselt aktiviste, sealhulgas inimõiguste kaitsjaid, ja korduvalt keelustati 
meeleavaldused; kutsub Türgit üles kaitsma vähemuste, sealhulgas LGBTI-inimeste 
põhiõigusi;

7. mõistab hukka Osman Kavala, Türgi kodanikuühiskonna ühe väljapaistva ja lugupeetud 
juhtfiguuri meelevaldse kinnipidamise, kuna Kavalat on ilma süüdistust esitamata kinni 
hoitud juba rohkem kui aasta; lubab kindlalt, et jätkab Kavala juhtumi hoolikat 
jälgimist, ning nõuab, et ta viivitamata ja tingimusteta vabastataks;

8. peab äärmiselt murettekitavaks olukorda Türgi kaguosas ja tõsiseltvõetavaid süüdistusi, 
et seal rikutakse inimõigusi, eriti pärast kurdi probleemi lahendamise protsessi 
nurjumist 2015. aastal; kordab, et mõistab hukka 2002. aastal ELis 
terroriorganisatsioonide nimekirja kantud Kurdistani Töölispartei (PKK) 
tagasipöördumise vägivalla juurde; rõhutab, et usaldusväärset poliitilist protsessi kurdi 
probleemi rahumeelseks lahendamiseks on tingimata vaja jätkata; kutsub Türgit üles 
kiiresti uurima raskeid süüdistusi väidetavate inimõiguste rikkumiste ja tapmiste kohta 
ning võimaldama rahvusvahelistel vaatlejatel teha sõltumatut kontrolli;

9. märgib murega, et erakorralise seisukorra ajal vallandati või vahistati väga paljud Kagu-
Türgi linnapead ja kaaslinnapead (co-mayors) ning valitsus nimetas nende asemele 
usaldusisikud; on seisukohal, et 2019. aasta märtsis toimuvad kohalikud valimised 
peavad andma olulise võimaluse täielikult taastada otseste demokraatlike volituste 
põhimõte; 

10. märgib, et erakorraline seisukord piiras veelgi Türgi Suure Rahvuskogu suutlikkust täita 
oma põhirolli demokraatliku kontrolli ja vastutuse kandjana; võtab väga murelikult 
teadmiseks kahe Vabariiklikku Rahvaparteisse (CHP) kuuluva parlamendiliikme 
vahistamise, samuti Rahvademokraatliku Partei (HDP) eriti silmatorkava 
kõrvaletõrjumise, kuna paljud HDPsse kuuluvad parlamendiliikmed on väidetava 
terroristliku tegevuse toetamise tõttu vahistatud; 

11. taunib opositsiooniliidri ja presidendikandidaadi Selahattin Demirtaşi jätkuvat vahi all 
pidamist; lubab kindlalt, et jätkab Selahattin Demirtaşi juhtumi hoolikat jälgimist, ning 
nõuab, et ta viivitamata ja tingimusteta vabastataks; ootab, et Euroopa Inimõiguste 
Kohus teeks selles asjas viivitamata oma lõpliku otsuse;
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12. tuletab meelde, et Veneetsia komisjon hindas Türgi põhiseaduse muudatusi, mis on 
seotud presidentaalse süsteemi kehtestamisega, ja leidis, et need ei taga piisavat 
kontrolli ja tasakaalu ning seavad ohtu täidesaatva ja kohtuvõimu lahususe; tuletab 
ühtlasi meelde, et Euroopa Parlament kutsus Türgi valitsust üles tegema 
põhiseaduslikke ja kohtulikke muudatusi ja reforme koostöös Veneetsia komisjoniga 
ning nõudis möödunud aastal ka ühinemisläbirääkimiste ametlikku peatamist, kui Türgi 
põhiseaduse reform tehakse teoks muutmata kujul, kuna see oleks vastuolus 
Kopenhaageni kriteeriumidega;

13. palub komisjonil ja liikmesriikidel kõike eespool nimetatut arvesse võttes ja kooskõlas 
läbirääkimisraamistikuga ühinemisläbirääkimised Türgiga ametlikult peatada; on aga 
endiselt kindlalt valmis Türgiga demokraatlikku dialoogi pidama; palub komisjonil 
läbirääkimiste ametliku peatamise ajal kasutada kõiki ühinemiseelse abi 
rahastamisvahendi (IPA II) ja tulevase ühinemiseelse abi rahastamisvahendi (IPA III) 
raames kasutada olevaid vahendeid selleks, et ELi poolt otse hallatava sihtotstarbelise 
rahastamispaketi kaudu toetada Türgi kodanikuühiskonda, ning suurendada 
inimestevaheliste kontaktide ja akadeemilise dialoogi võimalusi, samuti parandada 
Türgi üliõpilaste võimalusi pääseda Euroopa ülikoolidesse ja soodustada ajakirjanike 
juurdepääsu meediakanalitele; 

14. märgib, et ELiga ühinemise protsessi algus stimuleeris Türgi reforme, kuid viimastel 
aastatel on õigusriigi ja inimõiguste vallas toimunud suur tagasiminek; tuletab meelde, 
et ajal, kui Türgi valitsus lubas teha reforme, nõudis Euroopa Parlament korduvalt 23. 
peatüki (kohtusüsteem ja põhiõigused) ning 24. peatüki (õigus, vabadus ja turvalisus) 
avamist läbirääkimistel; peab äärmiselt kahetsusväärseks, et ühinemisvahendeid ei saa 
täiel määral kasutada, kuna nõukogus on selles asjas endiselt ummikseis;

15. on veendunud, et tuleks jätta võimalus 1995. aastal sõlmitud ELi ja Türgi tolliliidu 
ajakohastamiseks ja edasiarendamiseks, et hõlmata praegu väljaspool tolliliitu olevaid 
valdkondi, nagu põllumajandus, teenused ja riigihanked; tuletab meelde, et kaks 
kolmandikku välismaistest otseinvesteeringutest Türgis on pärit ELi liikmesriikidest ja 
et Türgi on ELi jaoks oluline kasvuturg; on veendunud, et tolliliidu uuendamine annaks 
väärtusliku võimaluse suurendada demokraatlikku tingimuslikkust ja positiivset 
võimendavat mõju ning võimaluse koostada tegevuskava, kus tolliliidu ajakohastamine 
oleks tihedas seoses Türgi konkreetsete kohustustega demokraatlike reformide 
tegemiseks; on ka veendunud, et tolliliidu ajakohastamine annab olulise võimaluse 
pidada poliitilist dialoogi kliimamuutuste ja Türgi töötajate õiguste üle; palub 
komisjonil tolliliidu ajakohastamiseks ettevalmistustööd alustada kohe, kui Türgi 
valitsus näitab üles valmisolekut teha tõsiseid reforme;

16. toonitab, et ametiühinguvabadus ja sotsiaaldialoog on pluralistliku ühiskonna arengu 
jaoks ülimalt tähtsad; peab kahetsusväärseks, et töö- ja ametiühinguõiguste puhul esineb
seadusandlikke puudujääke, ja rõhutab, et õigus organiseeruda, kollektiivläbirääkimiste 
õigus ja streigiõigus on töötajate põhiõigused; peab äärmiselt murettekitavaks töötajate 
töötingimusi Istanbuli uue lennujaama ehitusel, arvestades, et ehitustööde algusest 2015. 
aastal on seal teadaolevalt hukkunud 38 töötajat ning 31 inimest, sealhulgas üks 
ametiühingujuhte, on praegu vangis, kuna nad protesteerisid halbade töötingimuste 
vastu; kutsub Türgi ametivõime üles pidama ametiühingutega intensiivselt nõu töötajate 
kaitse tõhustamise üle ehitusel, viima läbi surmajuhtumite ja vigastuste põhjaliku 
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uurimise ning laskma ametiühingutel töötajatega vabalt suhelda;

17. märgib, et Türgi kodanikele, eriti üliõpilastele, õpetlastele, äriringkondade esindajatele 
ja inimestele, kellel on ELi liikmesriikidega perekondlikke sidemeid, on väga oluline 
viisanõude kaotamine; kutsub Türgi valitsust üles täitma täies ulatuses need 72 
kriteeriumi, mis sisalduvad viisanõude kaotamise tegevuskavas; rõhutab, et Türgi 
terrorismivastaste õigusaktide läbivaatamine on põhiõiguste ja -vabaduste tagamise 
oluline eeldus ja viisanõude kaotamine on võimalik alles siis, kui kõik tingimused on 
täidetud;  

18. tuletab meelde Türgi suurt rolli Süüria sõjast tingitud rändekriisile reageerimisel; leiab, 
et Türgi elanikud on näidanud suurt külalislahkust, pakkudes peavarju rohkem kui 
kolmele miljonile Süüria pagulasele; kutsub ELi ja selle liikmesriike üles pidama kinni 
oma lubadusest isikute ulatusliku ümberasustamise kohta ja tagama piisavad rahalised 
vahendid Süüria pagulaste pikaajaliseks toetamiseks Türgis; 

19. hindab ÜRO pingutusi Küprose taasühendamisläbirääkimiste taasalustamiseks; toetab 
õiglast, terviklikku ja toimivat lahendust, mis oleks kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu 
sellekohaste resolutsioonide ja ELi õigustikuga; kordab oma üleskutset Türgile: võtta 
kohustus saavutada laiaulatuslik kokkulepe ja aidata sellele kaasa, alustada oma vägede 
väljatoomist Küproselt, anda Famagusta isoleeritud piirkond ÜRO halduse alla ning 
hoiduda sammudest, mis muudaksid saare demograafilist tasakaalu; tunnustab teadmata 
kadunud isikutega tegeleva komisjoni tähtsat tööd; rõhutab Küprose Vabariigi õigust 
sõlmida kahepoolseid lepinguid, mis puudutavad tema majandusvööndit; kutsub Türgit 
üles vaidlusi rahumeelselt lahendama ning hoiduma kõigist ähvardustest või tegudest, 
mis võiksid heanaaberlikke suhteid kahjustada;

20. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
komisjoni asepresidendile ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, 
liikmesriikidele ning Türgi valitsusele ja Türgi Suurele Rahvuskogule.
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