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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl 2018 m. Komisijos ataskaitos dėl Turkijos
(2018/2150(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į ankstesnes rezoliucijas dėl Turkijos, ypač į 2016 m. lapkričio 24 d. 
rezoliuciją dėl ES ir Turkijos santykių1, 2016 m. spalio 27 d. rezoliuciją dėl žurnalistų 
padėties Turkijoje2 ir 2018 m. vasario 8 d. rezoliuciją dėl žmogaus teisių padėties 
Turkijoje3,

– atsižvelgdamas į 2018 m. balandžio 17 d. Komisijos komunikatą Europos Parlamentui, 
Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui dėl 
ES plėtros politikos (COM (2018) 0450), 2018 m. ataskaitą dėl Turkijos (SWD (2018) 
0153) ir persvarstytą ir 2018 m. rugpjūčio mėn. patvirtintą Turkijos orientacinį 
strategijos dokumentą (2014–2020),

– atsižvelgdamas į 2016 m. gruodžio 13 d. ir 2018 m. birželio 26 d. pirmininkaujančios 
valstybės narės išvadas ir ankstesnes atitinkamas Tarybos ir Europos Vadovų Tarybos 
išvadas,

– atsižvelgdamas į 2005 m. spalio 3 d. derybų su Turkija programą,

– atsižvelgdamas į 2008 m. vasario 18 d. Tarybos sprendimą 2008/157/EB dėl principų, 
prioritetų ir sąlygų, įvardytų Stojimo partnerystės su Turkijos Respublika programoje 
(stojimo partnerystė)4, ir ankstesnius 2001 m., 2003 m. ir 2006 m. Tarybos sprendimus 
dėl stojimo partnerystės,

– atsižvelgdamas į bendrą pareiškimą po 2015 m. lapkričio 29 d. ES ir Turkijos 
aukščiausiojo lygio susitikimo ir ES ir Turkijos veiksmų planą,

– atsižvelgdamas į 2005 m. rugsėjo 21 d. Europos bendrijos ir jos valstybių narių 
paskelbtą pareiškimą, pagal kurį įtraukta nuostata, kad visų valstybių narių pripažinimas 
yra būtinas derybų elementas, taip pat nustatyta, jog reikia, kad Turkija visiškai 
įgyvendintų Ankaros susitarimo papildomą protokolą, be apribojimų ar diskriminacijos 
pašalindama visas laisvo prekių judėjimo kliūtis,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją,

– atsižvelgdamas į Europos žmogaus teisių konvencijos (EŽTK) 46 straipsnį, kuriame 
teigiama, kad susitariančios šalys įsipareigoja vykdyti galutinius Europos Žmogaus 
Teisių Teismo (EŽTT) sprendimus kiekvienoje byloje, su kuria jos susijusios kaip bylos 
šalys,

                                               
1 Priimti tekstai, P8_TA(2016)0450.
2 Priimti tekstai, P8_TA(2016)0423.
3 Priimti tekstai, P8_TA(2018)0040.
4 OL L 51, 2008 2 26, p. 4.
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– atsižvelgdamas į Europos Tarybos Venecijos komisijos nuomones, ypač į 2017 m. kovo 
10–11 d. nuomones dėl Konstitucijos pakeitimų, dėl kurių bus balsuojama per 
nacionalinį referendumą, dėl neseniai priimtuose įstatyminiuose dekretuose dėl 
nepaprastosios padėties numatytų priemonių, susijusių su žiniasklaidos laisve, dėl 
baudžiamųjų taikos teisėjų pareigų, kompetencijos ir veiklos, į 2017 m. spalio 6–7 d. 
nuomonę dėl įstatyminio dekreto Nr. 674 nuostatų dėl vietos demokratijos veiklos, 2016 
m. gruodžio 9–10 d. įstatyminius dekretus Nr. 667–676 dėl nepaprastosios padėties, 
priimtus po nepavykusio 2015 m. liepos 15 d. valstybės perversmo, ir 2016 m. spalio 
14–15 d. Konstitucijos 83 straipsnio antros pastraipos nuostatų, susijusių su 
parlamentine neliečiamybe, taikymo sustabdymą,

– atsižvelgdamas į Europos Tarybos žmogaus teisių komisaro 2016 m. liepos 26 d. 
pareiškimą dėl priemonių, kurių imtasi paskelbus nepaprastąją padėtį Turkijoje,

– atsižvelgdamas į Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) 
Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro poreikių vertinimo misijos nustatytus 
faktus ir išvadas 2018 m. birželio 24 d. vykusių priešlaikinių prezidento ir parlamento 
rinkimų klausimu,

– atsižvelgdamas į 2017 m. balandžio 25 d. Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos 
(PACE) rezoliuciją Nr. 2156 „Demokratinių institucijų veikimas Turkijoje“, kurios 
rezultatas – atnaujinta stebėsenos procedūra,

– atsižvelgdamas į 2016 m. kovo 18 d. ES ir Turkijos pareiškimą,

– atsižvelgdamas į 2017 m. kovo 2 d. Komisijos komunikatą Europos Parlamentui ir 
Tarybai „Pirmoji Pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonės metinė ataskaita“ (COM(2017) 
0130), 2018 m. kovo 14 d. Komisijos komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai 
„Antroji Pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonės metinė ataskaita“ (COM(2018)0091) ir 
Komisijos 2017 m. kovo 2 d. Penktąją pažangos, padarytos įgyvendinant ES ir Turkijos 
pareiškimą, ataskaitą Europos Parlamentui, Europos Vadovų Tarybai ir Tarybai 
(COM(2017)0204),

– atsižvelgdamas į 2016 m. gruodžio 21 d. Komisijos rekomendaciją dėl Tarybos 
sprendimo, kuriuo suteikiami įgaliojimai pradėti derybas su Turkija dėl susitarimo dėl 
dvišalių lengvatinės prekybos sąlygų taikymo srities išplėtimo ir muitų sąjungos 
modernizavimo,

– atsižvelgdamas į 2018 m. kovo 14 d. Europos Audito Rūmų specialiąją ataskaitą „ES 
pasirengimo narystei pagalba Turkijai: kol kas gauti prasti rezultatai“,

– atsižvelgdamas į tai, kad ES ir Turkijos jungtinis parlamentinis komitetas 2018 m. 
balandžio 28 d., po trejų tarpparlamentinių santykių sustabdymo metų, Briuselyje 
surengė ilgai lauktą 77-ąjį posėdį,

– atsižvelgdamas į tai, kad pagal organizacijos „Žurnalistai be sienų“ paskelbtą 2018 m. 
pasaulio spaudos laisvės indeksą Turkija tarp 180 šalių užima 157-ąją vietą,

– atsižvelgdamas į tai, kad teisinės valstybės principų ir pagrindinių teisių, be kita ko, 
valdžių padalijimo principo, demokratijos, saviraiškos laisvės, žmogaus teisių, mažumų 
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teisių ir religijos laisvės, asociacijų ir taikių protestų laisvės paisymas yra esminiai 
derybų proceso klausimai,

– atsižvelgdamas į tai, kad 2016 m. lapkričio mėn. Parlamentas paragino Komisiją ir 
valstybes nares laikinai sustabdyti vykstančias stojimo derybas su Turkija ir įsipareigojo 
persvarstyti savo poziciją tuomet, kai neproporcingos priemonės, taikomos esant 
nepaprastajai padėčiai Turkijoje, bus panaikintos,

– atsižvelgdamas į tai, kad 2017 m. liepos mėn. Parlamentas paragino Komisiją ir 
valstybes nares laikantis derybos programos nedelsiant oficialiai sustabdyti derybas su 
Turkija dėl narystės, jei konstitucinės reformos dokumentų rinkinys bus įgyvendintas be 
pakeitimų,

– atsižvelgdamas į tai, kad, remiantis Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų 
komisaro biuro (UNHCR) duomenimis, Turkija priima daugiausia pabėgėlių pasaulyje, 
joje užregistruota daugiau kaip 3 milijonai pabėgėlių iš Sirijos, Irako ir Afganistano,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto pranešimą (A8-0000/2018),

1. palankiai vertina 2018 m. liepos 19 d. sprendimą atšaukti nepaprastąją padėtį, kuris 
priimtas po bandymo 2016 metais įvykdyti perversmą ir pratęstas 7 kartus; pažymi, kad 
dėl užsitęsusios nepaprastosios padėties Turkijoje susilpnėjo teisinės valstybės principo 
laikymasis ir pablogėjo žmogaus teisių padėtis; apgailestauja dėl to, kad priėmus naujus 
pasiūlymus dėl teisės aktų buvo palikta daug nuostatų, leidžiančių prezidentui ir 
vykdomajai valdžiai piktnaudžiauti galiomis paskelbus nepaprastąją padėtį ir taip 
gerokai sumažintas teigiamas jos atšaukimo poveikis;

2. primena, po perversmo numalšinimo buvo sulaikyta daugiau kaip 150 000 žmonių, 
78 000 žmonių areštuota dėl kaltinimų terorizmu ir daugiau kaip 50 000 žmonių vis dar 
yra kalėjimuose; reiškia susirūpinimą dėl pernelyg ilgų kardomojo kalinimo ir teismo 
procesų, dėl to, kad kai kuriais atvejais dar nepateikta jokių kaltinimų, ir dėl šiurkščių 
sulaikymo sąlygų; ypač susirūpinęs dėl to, jog atrodo, kad tokiais suėmimais bandoma 
įbauginti teisėtus protestuotojus ar opozicijos narius; yra labai susirūpinęs dėl įtariamo 
netinkamo elgesio su kaliniais ir jų kankinimo, apie kuriuos pranešė keletas žmogaus 
teisių organizacijų;

3. pažymi, kad nuo tada, kai buvo įvesta nepaprastoji padėtis, atleista daugiau kaip 
152 000 valstybės tarnautojų, įskaitant mokytojus, gydytojus, (taikius) dėstytojus, 
teisėjus ir prokurorus; pažymi, kad 125 000 žmonių kreipėsi į Nepaprastosios padėties 
priemonių tyrimo komisiją (CoSEM), kuriai pavesta apsvarstyti skundus dėl priemonių, 
kurių imtasi nepaprastosios padėties metu ir pagal su ta padėtimi susijusius dekretus, ir 
per dvejus metus priimti dėl jų sprendimą, ir kad 89 000 jų vis dar laukia sprendimo; yra 
susirūpinęs dėl siauros Tyrimo komisijos įgaliojimų apimties, jos nepakankamo 
nepriklausomumo ir dėl to, kad tyrimai atliekami remiantis tik bylos medžiaga, 
nedalyvaujant atitinkamam asmeniui; pažymi, kad atleidimai iš darbo turėjo itin didelio, 
taip pat ir finansinio, poveikio atitinkamiems asmenims ir jų šeimoms ir kad jie užtraukė 
ilgalaikę dėmę jų socialinei ir profesinei reputacijai; ragina Turkijos vyriausybę 
užtikrinti, kad visi asmenys turėtų teisę reikalauti, kad jų bylas peržiūrėtų 
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nepriklausomas teismas, kuris galėtų skirti kompensaciją už materialinę ir moralinę 
žalą, padarytą dėl savavališko jų atleidimo iš darbo;

4. smerkia tai, kad vykdomoji valdžia vis dažniau vykdo teisėjų ir prokurorų darbo 
kontrolę ir jam daro politinę įtaką; pabrėžia, kad Turkijai reikia iš esmės reformuoti 
teisėkūros ir teismines institucijas, siekiant laikytis savo įsipareigojimų pagal tarptautinę 
žmogaus teisių teisę; atsižvelgdamas į tai, laukia Reformų veiksmų grupės parengto 
teisminių reformų veiksmų plano;

5. reiškia didelį susirūpinimą dėl neproporcingų ir savavališkų priemonių, kuriomis 
ribojama saviraiškos laisvė, žiniasklaidos laisvė ir galimybės gauti informaciją; smerkia 
tai, kad po bandymo įvykdyti perversmą buvo uždaryta daugiau kaip 160 žiniasklaidos 
priemonių ir sulaikyta daug žurnalistų; primygtinai ragina Turkiją kuo greičiau 
užtikrinti žiniasklaidos laisvę ir nedelsiant išlaisvinti ir išteisinti visus neteisėtai 
sulaikytus žurnalistus;

6. reiškia susirūpinimą dėl mažėjančios erdvės pilietinei visuomenei ir pagrindinių teisių 
bei laisvių propagavimui; pažymi, kad sulaikyta daug aktyvistų, įskaitant žmogaus teisių 
gynėjus, ir nepaprastosios padėties metu ne kartą drausta rengti demonstracijas; ragina 
Turkiją saugoti pagrindines mažumų, pvz., LGBTI asmenų, teises; 

7. smerkia tai, kad savavališkai suimtas garsus ir gerbiamas Turkijos pilietinės visuomenės 
veikėjas Osman Kavala, jis kalinamas jau daugiau nei metus nepateikiant jokių 
kaltinimų; pasižada ir toliau labai atidžiai stebėti jo padėtį ir ragina nedelsiant ir 
besąlygiškai jį paleisti;

8. yra labai susirūpinęs dėl padėties Turkijos pietryčiuose ir dėl įtariamų sunkių žmogaus 
teisių pažeidimų, ypač po to, kai 2015 m. sužlugo kurdų klausimo sprendimo procesas; 
pakartoja, kad griežtai smerkia tai, jog Kurdistano darbininkų partija (PKK), kuri nuo 
2002 m. įtraukta į ES teroristinių organizacijų sąrašą, vėl griebėsi smurto; pabrėžia, kad 
reikia skubiai atnaujinti patikimą politinį procesą, kuris padėtų taikiai išspręsti kurdų 
klausimą; ragina Turkiją nedelsiant ištirti įtarimus dėl sunkių žmogaus teisių pažeidimų 
ir žudymų ir leisti tarptautiniams stebėtojams atlikti nepriklausomą patikrinimą;

9. su susirūpinimu pažymi, kad nepaprastosios padėties laikotarpiu buvo atleista arba 
areštuota labai daug merų ir merų pavaduotojų ir kad vyriausybė paskyrė juos 
pakeičiančius patikėtinius; mano, kad 2019 m. kovo mėn. vyksiančius savivaldybių 
rinkimus reikia išnaudoti kaip svarbią progą atnaujinti visapusišką tiesioginių 
demokratinių įgaliojimų principo taikymą; 

10. pažymi, kad nepaprastoji padėtis dar labiau apribojo Didžiosios Nacionalinės 
Asamblėjos pajėgumą vykdyti esmines demokratinės kontrolės ir atskaitomybės 
funkcijas; labai susirūpinęs atkreipia dėmesį į dviejų Respublikos liaudies partijai 
priklausančių parlamento narių suėmimą, taip pat į tai, kad buvo ypatingai sumenkinta 
Liaudies demokratinė partija, daugelį jai priklausančių parlamento narių suimant dėl 
tariamos paramos teroristinei veiklai; 

11. smerkia tebesitęsiantį opozicijos lyderio ir kandidato į prezidentus Selahattino 
Demirtaso suėmimą; pasižada ir toliau labai atidžiai stebėti jo atvejį ir ragina nedelsiant 
ir besąlygiškai jį paleisti; tikisi, kad Europos žmogaus teisių teismas nedelsdamas 
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pateiks galutinį sprendimą šioje byloje;

12. primena, kad Venecijos komisija įvertino, jog konstituciniai pakeitimai, susiję su 
prezidentinės sistemos įvedimu, nepakankamai subalansuoti stabdžių ir atsvarų sistemos 
požiūriu, taip pat keliama grėsmė vykdomųjų ir teisminių institucijų valdžių 
padalijimui; be to, primena, kad Europos Parlamentas ragino Turkijos vyriausybę 
įgyvendinti konstitucinius ir teisminės sistemos pakeitimus ir reformas 
bendradarbiaujant su Venecijos komisija, o praėjusiais metais taip pat ragino oficialiai 
sustabdyti stojimo derybas, jei konstitucinė reforma būtų įgyvendinta nepakeista, nes tai 
prieštarautų Kopenhagos kriterijams;

13. ragina Komisiją ir valstybes nares, atsižvelgiant į visas čia minėtas aplinkybes ir 
laikantis derybų programos, oficialiai sustabdyti derybas su Turkija dėl narystės; vis 
dėlto tebėra įsipareigojęs siekti demokratinio dialogo su Turkija; prašo Komisijos per 
oficialų derybų sustabdymą panaudoti visas lėšas, skiriamas pagal PNPP II ir pagal 
būsimą PNPP III, kad, naudojant specialų paketą, kurį tiesiogiai valdytų ES, paremtų 
Turkijos pilietinę visuomenę ir padidintų galimybes puoselėti žmonių tarpusavio ryšius 
ir akademinį dialogą, padėtų Turkijos studentams patekti į Europos universitetus, o 
žurnalistams – į žiniasklaidos platformas; 

14. pažymi, kad nors stojimo į ES procesas tik jam prasidėjus suteikė stiprų impulsą 
Turkijoje vykdyti reformas, per pastaruosius kelerius metus labai pablogėjo padėtis 
teisinės valstybės ir žmogaus teisių srityse; primena, kad tuo metu, kai Turkijos 
vyriausybė įsipareigojo vykdyti svarbias reformas, Parlamentas ne kartą ragino pradėti 
derybas dėl 23 skyriaus (Teisminės institucijos ir pagrindinės teisės) ir 24 skyriaus 
(Teisingumas, laisvė ir saugumas); labai apgailestauja, kad dėl nuolatinio Taryba 
blokavimo negalima visapusiškai išnaudoti stojimo priemonių;

15. mano, kad reikėtų palikti galimybę modernizuoti ir atnaujinti 1995 m. ES ir Turkijos 
muitų sąjungą siekiant įtraukti tam tikras sritis, pvz., žemės ūkio, paslaugų ir viešųjų 
pirkimų sritis, kurioms muitų sąjunga šiuo metu netaikoma; primena, kad du trečdaliai 
tiesioginių užsienio investicijų (TUI) Turkijoje ateina iš ES valstybių narių ir kad 
Turkija yra svarbi ES augimo rinka; mano, kad atnaujinimas suteiktų vertingą galimybę 
nustatyti demokratijos rėmimo sąlygas, užtikrinti teigiamą sverto poveikį ir galimybę 
parengti veiksmų planą, pagal kurį muitų sąjunga būtų modernizuojama kartu su 
konkrečiais Turkijos įsipareigojimais dėl demokratinių reformų; be to, mano, kad muitų 
sąjungos modernizavimas suteiktų svarbią progą vesti politinį dialogą dėl klimato kaitos 
ir darbo teisių Turkijoje; ragina Komisiją pradėti parengiamąjį darbą siekiant atnaujinti 
muitų sąjungą, kai tik Turkijos vyriausybė nurodys, kad yra pasirengusi vykdyti 
svarbias reformas;

16. nurodo, kad norint plėtoti pliuralistinę visuomenę itin svarbi profesinių sąjungų laisvė ir 
socialinis dialogas; apgailestauja dėl trūkumų teisės aktuose, susijusiuose su darbo ir 
profesinių sąjungų teisėmis, ir pabrėžia, kad teisė jungtis į organizacijas, teisė į 
kolektyvines derybas ir teisė streikuoti yra pagrindinės darbuotojų teisės; yra labai 
susirūpinęs dėl statant naująjį Stambulo oro uostą darbuotojams sudaromų darbo sąlygų, 
nes pranešama, nuo statybų pradžios 2015 m. gegužės mėn. žuvo 38 darbuotojai, o 31 
asmuo, įskaitant profesinės sąjungos vadovą, yra kalinami dėl to, kad protestavo dėl 
prastų darbo sąlygų; ragina Turkijos valdžios institucijas glaudžiai konsultuotis su 
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atitinkamomis profesinėmis sąjungomis dėl statybų aikštelėje būtinų darbuotojų 
apsaugos priemonių, atlikti išsamų žūčių ir sužalojimų tyrimą ir leisti profesinėms 
sąjungoms visapusiškai bendrauti su darbuotojais;

17. pažymi, kad Turkijos piliečiams, ypač studentams, mokslininkams, verslo atstovams ir 
žmonėms, turintiems šeimos ryšių ES valstybėse narėse, labai svarbus vizų režimo 
liberalizavimas; ragina Turkijos vyriausybę visapusiškai įvykdyti 72 kriterijus, 
nurodytus vizų režimo liberalizavimo veiksmų plane; pabrėžia, kad Turkijos kovos su 
terorizmu teisės aktų persvarstymas yra pagrindinė sąlyga siekiant užtikrinti pagrindines 
teises ir laisves ir kad vizų režimo liberalizavimas bus įmanomas tik tada, kai bus 
įvykdyti visi kriterijai;

18. primena, koks svarbus Turkijos vaidmuo reaguojant į migracijos krizę, kurią sukėlė 
karas Sirijoje; mano, kad Turkijos gyventojai parodė didį svetingumą, suteikdami 
pastogę daugiau kaip 3 mln. pabėgėlių iš Sirijos; ragina ES ir jos valstybes nares laikytis 
savo pažado, susijusio su didelio masto perkėlimu, ir užtikrinti, kad būtų teikiami 
tinkami finansiniai ištekliai ilgalaikei Sirijos pabėgėlių Turkijoje paramai; 

19. palankiai vertina JT pastangas atnaujinti derybas dėl Kipro suvienijimo; pritaria 
teisingam, visapusiškam ir perspektyviam klausimo sprendimui, laikantis atitinkamų JT 
Saugumo Tarybos rezoliucijų ir ES acquis; dar kartą ragina Turkiją aktyviai dalyvauti ir 
prisidėti visapusiškai sprendžiant šį klausimą, pradėti savo karinių pajėgų išvedimą iš 
Kipro, perduoti atskirtą Famagustos zoną Jungtinėms Tautoms ir susilaikyti nuo 
veiksmų, kuriais būtų keičiama demografinė salos pusiausvyra; giria svarbų Be žinios 
dingusių asmenų paieškos komiteto darbą; pripažįsta, kad Kipro Respublika turi teisę 
sudaryti dvišalius susitarimus dėl savo išskirtinės ekonominės zonos; ragina Turkiją 
pradėti taikų ginčų sprendimą ir susilaikyti nuo bet kokių grasinimų ar veiksmų, kurie 
galėtų turėti neigiamą poveikį geriems kaimyniniams santykiams;

20. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko 
pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, 
valstybėms narėms, Turkijos vyriausybei ir Didžiajai Nacionalinei Asamblėjai.
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