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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a Bizottság Törökországról szóló, 2018. évi jelentéséről
(2018/2150(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel korábbi állásfoglalásaira, különösen az EU és Törökország közötti 
kapcsolatokról szóló 2016. november 24-i1, az újságírók törökországi helyzetéről szóló 
2016. október 27-i2 és a törökországi emberi jogi helyzetről szóló 2018. február 8-i3

állásfoglalására,

– tekintettel az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz, a Gazdasági és Szociális 
Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához intézett, az EU bővítési politikájáról szóló 
2018. április 17-i bizottsági közleményre (COM(2018)0450), a Törökországról szóló 
2018. évi jelentésre (SWD(2018)0153) és a Törökországgal kapcsolatos, 2018. 
augusztusban elfogadott átdolgozott indikatív stratégiai dokumentumra (2014–2020),

– tekintettel a 2016. december 13-i és 2018. június 26-i elnökségi következtetésekre, 
valamint a korábbi idevonatkozó tanácsi és európai tanácsi következtetésekre,

– tekintettel a Törökországgal kapcsolatos, 2005. október 3-i tárgyalási keretre,

– tekintettel a Török Köztársasággal létrejött csatlakozási partnerség elveiről, 
prioritásairól és feltételeiről szóló, 2008. február 18-i 2008/157/EK tanácsi határozatra 
(„csatlakozási partnerség”)4, valamint a csatlakozási partnerségről szóló korábbi, 2001., 
2003. és 2006. évi tanácsi határozatokra,

– tekintettel az EU és Törökország közötti 2015. november 29-i csúcstalálkozót követő 
közös nyilatkozatra és az EU–Törökország cselekvési tervre,

– tekintettel az Európai Közösség és tagállamai által 2005. szeptember 21-én kiadott 
nyilatkozatra, többek között arra a kikötésre, hogy a tárgyalási folyamathoz az összes 
tagállam elismerésére szükség van, valamint hogy Törökországnak az áruk szabad 
mozgása előtti akadályok előítélet- és megkülönböztetésmentes felszámolása révén 
maradéktalanul végre kell hajtania az Ankarai Megállapodás kiegészítő jegyzőkönyvét,

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájára,

– tekintettel az emberi jogok európai egyezményének (EJEE) 46. cikkére, melynek 
értelmében „a szerződő felek vállalják, hogy magukra nézve kötelezőnek tekintik az 
Emberi Jogok Európai Bíróságának (EJEB) végleges ítéletét minden olyan ügyben, 
amelyben félként szerepelnek”,

– tekintettel az Európa Tanács Velencei Bizottságának véleményeire, különösen az 
                                               
1 Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0450.
2 Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0423.
3 Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0040.
4 HL L 51., 2008.2.26, 4. o.
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országos népszavazásra bocsátandó alkotmánymódosításokról, a legutóbbi sürgősségi 
törvényerejű rendeletekben foglalt, a médiaszabadságra vonatkozó intézkedésekről, 
valamint a büntetőjogot alkalmazó békebíróságok feladatairól, hatásköreiről és 
működéséről szóló 2017. március 10–11-i, a helyi demokrácia gyakorlásáról szóló 674. 
számú törvényerejű rendelet rendelkezéseiről szóló 2017. október 6–7-i, a 2016. július 
15-i államcsíny bukását követően elfogadott 667–676. számú sürgősségi törvényerejű 
rendeletekről szóló 2016. december 9–10-i és az alkotmány 83. cikke második 
bekezdésének (parlamenti sérthetetlenség) felfüggesztéséről szóló 2016. október 14–15-
i véleményekre,

– tekintettel az Európa Tanács emberi jogi biztosának a törökországi szükségállapot során 
hozott intézkedésekről szóló, 2016. július 26-i nyilatkozatára,

– tekintettel az EBESZ/ODIHR igényfelmérő küldöttségének a korai elnökválasztáson és 
a 2018. június 24-i parlamenti választásokon tett megállapításaira és következtetéseire,

– tekintettel az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének (PACE) 2017. április 25-i, „A 
demokratikus intézmények működése Törökországban” című 2156. számú határozatára, 
amelynek következtében újraindították az ellenőrzési eljárást,

– tekintettel a 2016. március 18-i EU–Törökország nyilatkozatra,

– tekintettel az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett, a törökországi 
menekülteket támogató eszközről szóló első éves jelentésről szóló 2017. március 2-i 
bizottsági közleményre (COM(2017)0130), az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz 
intézett, a törökországi menekülteket támogató eszközről szóló második éves jelentésről
szóló bizottsági közleményre (COM(2018)0091), valamint az Európai Parlamenthez, az 
Európai Tanácshoz és a Tanácshoz intézett, az EU–Törökország nyilatkozat 
végrehajtásáról szóló eredményjelentésről szóló 2017. március 2-i ötödik bizottsági 
jelentésre (COM(2017)0204),

– tekintettel a kétoldalú preferenciális kereskedelmi kapcsolatok hatályának 
kiterjesztéséről és a vámunió korszerűsítéséről szóló, Törökországgal zajló tárgyalások 
elindítására felhatalmazó tanácsi határozatra irányuló, 2016. december 21-i bizottsági 
ajánlásra,

– tekintettel az Európai Számvevőszék „A Törökországnak nyújtott uniós előcsatlakozási 
támogatás egyelőre csak korlátozottan eredményes” című 2018. március 14-i 
különjelentésére,

– tekintettel arra, hogy az EU–Törökország Parlamenti Vegyes Bizottság régóta várt 77. 
ülésére 2018. április 28-én, Brüsszelben, a parlamentközi kapcsolatok három évig tartó 
stagnálása után sor került,

– tekintettel arra, hogy a Riporterek Határok Nélkül szervezet által közzétett, a 
sajtószabadsággal kapcsolatos rangsorban Törökország 2018-ban 180 ország között a 
151. helyen áll,

– tekintettel arra, hogy a tárgyalási folyamat középpontjában a jogállamiság és az 
alapvető jogok – ideértve különösen a hatalmi ágak szétválasztását, a demokráciát, a 



PR\1169092HU.docx 5/9 PE630.524v01-00

HU

véleménynyilvánítás szabadságát, az emberi jogokat, a kisebbségek jogait és a 
vallásszabadságot, valamint az egyesülés és a békés tüntetés szabadságát – tiszteletben 
tartása áll,

– tekintettel arra, hogy a Parlament 2016 novemberében felszólította a Bizottságot és a 
tagállamokat a Törökországgal zajló csatlakozási tárgyalások átmeneti befagyasztására, 
és elkötelezte magát, hogy amint véget vetnek a törökországi szükségállapot során 
hozott aránytalan intézkedéseknek, álláspontját felülvizsgálja,

– tekintettel arra, hogy a Parlament 2017 júliusában a tárgyalási kerettel összhangban 
felszólította a Bizottságot és a tagállamokat a Törökországgal zajló csatlakozási 
tárgyalások mielőbbi hivatalos felfüggesztésére abban az esetben, ha a az alkotmányos 
csomagot változatlanul hajtják végre,

– tekintettel arra, hogy az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) szerint 
Törökország a világ legnagyobb menekült népességének ad otthont, és több mint 3 
millió regisztrált menekültet fogadott Szíriából, Irakból és Afganisztánból,

– tekintettel eljárási szabályzata 52. cikkére,

– tekintettel a Külügyi Bizottság jelentésére (A8-0000/2018),

1. üdvözli a 2016. évi puccskísérletet követően bevezetett és hét alkalommal 
meghosszabbított szükségállapot megszüntetéséről szóló 2018. július 19-i határozatot; 
megállapítja, hogy a hosszan tartó szükségállapot a jogállamiság erodálódásához és az 
emberi jogi helyzet romlásához vezetett Törökországban; sajnálatát fejezi ki amiatt, 
hogy az új jogalkotási javaslatok elfogadása megőrzi a szükségállapot idején az 
elnöknek és a végrehajtó hatalomnak biztosított számos visszaélést, és ezáltal 
visszafogja a megszüntetéssel járó esetleges pozitív hatásokat;

2. emlékeztet rá, hogy a puccskísérlet utáni erőszakos fellépés során több mint 150 000 
személyt vettek őrizetbe, és 78 000 személyt tartóztattak le a terrorizmus vádjával, míg 
több mint 50 000 személy továbbra is börtönben van; aggodalmának ad hangot az 
előzetes letartóztatások és a bírósági eljárások túlságosan hosszú ideje, a számos 
esetben egyelőre elmaradt vádemelés és a fogva tartási körülmények szigorúsága miatt; 
különös aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy ezek a letartóztatások az eltérő véleményen 
levők, illetve az ellenzékiek hangjának elfojtását is szolgálják; aggodalmának ad hangot 
amiatt, hogy – több emberi jogi szervezet szerint – a bebörtönzötteket állítólag 
bántalmazzák és kínozzák;

3. megállapítja, hogy a szükségállapot bevezetése óta több mint 152 000 közalkalmazottat 
– köztük tanárokat, orvosokat, (békés) tudományos szakembereket, bírákat és 
ügyészeket – bocsátottak el; megállapítja, hogy 125 000 ember fordult a szükségállapoti 
intézkedésekkel foglalkozó vizsgálóbizottsághoz (COSEM), amelynek az a feladata, 
hogy két éven belül felülvizsgálja és döntsön a szükségállapot idején hozott 
intézkedések és a kapcsolódó rendeletek elleni panaszokról, és közülük 89 000 továbbra 
is határozatra vár; aggodalmát fejezi ki a vizsgálóbizottság megbízatásának szűk 
hatálya, függetlenségének hiánya és amiatt, hogy az ügyek kivizsgálása kizárólag a 
hivatalos iratok alapján történik, az érintett személy részvétele nélkül; szóvá teszi, hogy 
az elbocsátások rendkívül súlyos hatást gyakoroltak az érintett személyekre és azok 
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családjára, többek között pénzügyileg is, és tartós társadalmi és szakmai 
megbélyegzéssel jártak; felszólítja a török kormányt annak biztosítására, hogy 
valamennyi személynek joga legyen arra, hogy ügyét független bíróság vizsgálja felül, 
amely kártérítést ítélhet oda az önkényes elbocsátásuk által okozott anyagi és erkölcsi 
károk miatt;

4. elítéli a bírák és ügyészek munkájának fokozott ellenőrzését a végrehajtó hatalom 
részéről, csakúgy, mint az abba való politikai beavatkozást; hangsúlyozza, hogy a 
jogalkotási és igazságszolgáltatási hatalmi ágak komoly reformjára van szükség ahhoz, 
hogy Törökország eleget tegyen a nemzetközi emberi jogi normák szerinti 
kötelezettségeinek; e tekintetben várja a reform akciócsoport igazságszolgáltatási 
reformokra vonatkozó cselekvési tervét;

5. súlyos aggodalmának ad hangot az aránytalan és önkényes intézkedések miatt, amelyek 
korlátozzák a véleménynyilvánítás szabadságát, a média szabadságát és az 
információhoz való hozzáférést; elítéli több mint 160 médiaorgánum felfüggesztését és 
nagyszámú újságíró letartóztatását a puccskísérlet után; sürgeti Törökországot, hogy 
első helyen garantálja a média szabadságát, továbbá haladéktalanul bocsássa szabadon 
valamennyi törvénytelenül fogva tartott újságírót, illetve mentsék fel őket a vádak alól;

6. aggodalmát fejezi ki a civil társadalom visszaszorítása, illetve az alapvető jogok és 
szabadságok szűkítése miatt; szóvá teszi, hogy a szükségállapot idején nagyszámú 
aktivistát – köztük emberijog-védőket – letartóztattak, a tüntetéseket pedig ismétlődően 
betiltották; felszólítja Törökországot a kisebbségek – így az LMBTI személyek –
alapvető jogainak védelmére;

7. elítéli Osman Kavala, e kiemelkedő és tiszteletben álló török civil társadalmi 
személyiség önkényes fogva tartását, akit a mai napig – több mint egy év óta –
vádemelés nélkül tartanak őrizetben; ígéretet tesz rá, hogy továbbra is igen szoros 
figyelemmel kíséri ügyének alakulását, és felszólít azonnali és feltétel nélküli szabadon 
bocsátására;

8. mély aggodalmát fejezi ki a délkelet-törökországi helyzet és az emberi jogi 
visszaélésekkel kapcsolatos súlyos állítások miatt, különösen a kurd megbékélési 
folyamat 2015. évi összeomlását követően; ismételten elítéli, hogy a Kurd Munkáspárt 
(PKK), amely 2002 óta szerepel a terrorista szervezetek uniós jegyzékében, visszatért az 
erőszak alkalmazásához; hangsúlyozza, hogy sürgősen meg kell kezdeni egy olyan 
hiteles politikai folyamatot, amely a kurd kérdés békés rendezéséhez vezet; felszólítja 
Törökországot, hogy haladéktalanul vizsgálja ki az emberi jogi visszaélésekkel és 
gyilkosságokkal kapcsolatos súlyos állításokat, és tegye lehetővé a nemzetközi 
megfigyelők számára a független ellenőrzést;

9. aggodalommal állapítja meg, hogy a szükségállapot idején a délkeleti országrészben 
igen nagyszámú polgármestert és társ-polgármestert lemondattak vagy letartóztattak, és 
hogy a kormány saját megbízható embereit nevezte ki a helyükre; úgy véli, hogy a 
2019. márciusi helyhatósági választások fontos lehetőséget kell hogy biztosítsanak a 
közvetlen demokratikus megbízatás elvének teljes körű visszaállításához; 

10. megállapítja, hogy a szükségállapot tovább korlátozta a Nagy Nemzetgyűlést abban, 
hogy elláthassa a demokratikus ellenőrzéssel és az elszámoltathatósággal kapcsolatos 
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alapvető szerepét; mély aggodalommal veszi tudomásul a Köztársasági Néppárt (CHP) 
két parlamenti tagjának letartóztatását, valamint a Népi Demokratikus Párt (HDP) 
nagyfokú marginalizálását, lévén hogy a HDP számos jogalkotóját terrorcselekmények 
állítólagos támogatása miatt letartóztatták; 

11. elítéli Selahattin Demirtaş ellenzéki vezető és elnökjelölt folytatódó fogva tartását; 
ígéretet tesz rá, hogy továbbra is igen szoros figyelemmel kíséri ügyének alakulását, és 
felszólít azonnali és feltétel nélküli szabadon bocsátására; arra számít, hogy ebben az 
ügyben az Emberi Jogok Európai Bírósága haladéktalanul meghozza végleges ítéletét;

12. emlékeztet rá, hogy a Velencei Bizottság úgy értékelte az elnöki rendszer bevezetéséhez 
kapcsolódó alkotmánymódosításokat, hogy azok nem tartalmaznak elegendő fékeket és 
egyensúlyokat, valamint veszélyeztetik a hatáskörök szétválasztását a végrehajtó 
hatalom és az igazságszolgáltatás között; emlékeztet továbbá arra, hogy az Európai 
Parlament felszólította a török kormányt, hogy a Velencei Bizottsággal együttműködve 
hajtsa végre az alkotmányos és bírósági módosításokat és reformokat, és tavaly is kérte 
a csatlakozási tárgyalások hivatalos felfüggesztését, amennyiben az alkotmányos 
reformot változatlanul hajtják végre, mivel ez összeegyeztethetetlen lenne a 
koppenhágai kritériumokkal;

13. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat – a fentiek teljes körű figyelembevételével –, 
hogy a tárgyalási kerettel összhangban  a Törökországgal zajló csatlakozási 
tárgyalásokat hivatalosan függesszék fel; egyidejűleg kijelenti, hogy elkötelezett a 
Törökországgal folytatott demokratikus párbeszéd iránt; kéri a Bizottságot, hogy a 
tárgyalások hivatalos felfüggesztése során használja fel az IPA II és a jövőbeli IPA III 
keretében rendelkezésre álló összes forrást egy, az EU és Törökország civil társadalma 
által közvetlenül kezelt külön keret révén, valamint hogy növelje az emberek közötti 
kapcsolatok, a tudományos párbeszéd, a török diákok számára az európai egyetemekre 
való eljutás, az újságírók számára pedig a médiaplatformok elérésének lehetőségeit; 

14. megállapítja, hogy bár az uniós csatlakozási folyamat kezdetben erős motivációt 
jelentett a törökországi reformok számára, az utóbbi években erőteljes visszalépés 
történt a jogállamiság és az emberi jogok terén; emlékeztet rá, hogy a Parlament 
többször kérte az igazságszolgáltatásról és alapvető jogokról szóló 23. fejezet, valamint 
a jogérvényesülésről, a szabadságról és a biztonságról szóló 24. fejezet megnyitását egy 
olyan időszakban, amikor a török kormány komoly reformok folytatására tett ígéretet; 
mély sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a csatlakozási eszközöket a Tanács általi 
folyamatos akadályoztatás miatt nem lehetett a lehető legteljesebb mértékben 
kihasználni;

15. úgy véli, hogy nyitva kell hagyni az utat az EU és Törökország közötti 1995. évi 
vámunió korszerűsítése és naprakésszé tétele előtt olyan fontos, jelenleg nem lefedett 
területek bevonása érdekében, mint a mezőgazdaság, a szolgáltatások és a közbeszerzés; 
megismétli, hogy a törökországi közvetlen külföldi befektetések kétharmada az uniós 
tagállamokból származik és hogy az Unió számára Törökország piaca jelentős 
növekedési lehetőséget képvisel; úgy véli, hogy ez a korszerűsítés értékes lehetőséget 
nyújtana a demokratikus feltételesség, a pozitív hatás és egy olyan ütemterv kialakítása 
számára, amelynek keretében a vámunió korszerűsítése együtt járna Törökország által a 
demokratikus reformokkal kapcsolatban tett konkrét kötelezettségvállalásokkal; úgy 
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véli továbbá, hogy a vámunió korszerűsítése fontos lehetőséget biztosítana az 
éghajlatváltozással és a munkavállalói jogokkal kapcsolatos politikai párbeszédre 
Törökországban; felhívja a Bizottságot, hogy kezdje meg a vámunió korszerűsítésére 
irányuló előkészítő munkát, mihelyt a török kormány jelezte, hogy kész komoly 
reformok végrehajtására;

16. rámutat, hogy a szakszervezeti szabadság és a szociális párbeszéd létfontosságú a 
pluralista társadalom fejlődéséhez; sajnálatát fejezi ki a munkaügyi és szakszervezeti 
jogokkal kapcsolatos jogalkotás hiányosságai miatt, és hangsúlyozza, hogy a 
szervezkedési jog, a kollektív tárgyaláshoz és a sztrájkhoz való jog a munkavállalók 
alapvető jogai; súlyos aggodalmát fejezi ki a munkavállalók munkafeltételei miatt az új 
isztambuli repülőtér építése során, mivel a jelentések szerint 2015. május óta 38 
munkavállaló vesztette életét munkahelyi balesetben, és jelenleg 31 embert, köztük egy 
szakszervezeti vezetőt tartanak fogva a rossz munkakörülmények elleni tiltakozásuk 
miatt; felszólítja a török hatóságokat, hogy folytassanak szoros egyeztetést az érintett 
szakszervezetekkel a helyszínen dolgozó munkavállalók számára szükséges 
biztosítékok kérdéséről, végezzenek alapos vizsgálatot a halálesetek és sérülések 
ügyében, és tegyék lehetővé, hogy a szakszervezetek teljes körű kapcsolatot 
tarthassanak a munkavállalókkal;

17. megállapítja, hogy a vízumliberalizáció nagy jelentőséggel bír a török polgárok 
számára, különösen a diákok, a tudósok, az üzleti élet képviselői és az uniós 
tagállamokban családi kötelékekkel rendelkező emberek számára; bátorítja a török 
kormányt, hogy maradéktalanul tegyen eleget a vízumliberalizációs ütemtervben 
meghatározott 72 kritériumnak; hangsúlyozza, hogy Törökország terrorizmusellenes 
jogszabályainak felülvizsgálata kulcsfontosságú feltétele az alapvető jogok és 
szabadságok biztosításának, valamint hogy a vízumliberalizáció csak valamennyi 
kritérium teljesülése esetén válhat valóra;  

18. emlékeztet rá, hogy Törökország fontos szerepet tölt be a szíriai háború következtében 
kialakult migrációs válság kezelésében; úgy véli, hogy Törökország lakossága nagy 
vendégszeretetet tanúsított azáltal, hogy menedéket nyújtott több mint 3 millió szíriai 
menekültnek; felhívja az EU-t és tagállamait, hogy tartsák be ígéretüket a nagyarányú 
áttelepítés tekintetében, és biztosítsanak megfelelő pénzügyi forrásokat a 
Törökországban tartózkodó szíriai menekültek hosszú távú támogatására; 

19. üdvözli az ENSZ arra irányuló erőfeszítéseit, hogy újrakezdje Ciprus újraegyesítéséről 
szóló tárgyalásokat; támogatja a tisztességes, átfogó és megvalósítható rendezést, 
összhangban az ENSZ Biztonsági Tanácsának vonatkozó határozataival és az uniós 
vívmányokkal; ismételten felszólítja Törökországot, hogy vállaljon kötelezettséget és 
járuljon hozzá az átfogó rendezéshez, kezdje meg csapatainak kivonását Ciprusról, adja 
át Famagusta lezárt körzetét az ENSZ-nek, és tartózkodjon a sziget demográfiai 
egyensúlyát megváltoztató lépésektől; elismerését fejezi ki az eltűnt személyekkel 
foglalkozó bizottság (CMP) tevékenysége tekintetében; elismeri a Ciprusi Köztársaság 
azon jogát, hogy kétoldalú megállapodásokat kössön kizárólagos gazdasági övezetére 
vonatkozóan; nyomatékosan felszólítja Törökországot, hogy vegyen részt a jogviták 
békés rendezésében, és tartózkodjon minden olyan fenyegetéstől vagy fellépéstől, amely 
a jószomszédi kapcsolatokra hátrányos hatást gyakorolhat;
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20. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 
Bizottság alelnökének / az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a 
tagállamoknak, valamint Törökország kormányának és Nagy Nemzetgyűlésének.
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