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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie sprawozdania Komisji za rok 2018 dotyczącego Turcji
(2018/2150(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając swoje poprzednie rezolucje dotyczące Turcji, w szczególności rezolucje 
z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie stosunków UE–Turcja1, z dnia 27 października 
2016 r. w sprawie sytuacji dziennikarzy w Turcji2 oraz z dnia 8 lutego 2018 r. w 
sprawie bieżącej sytuacji w zakresie praw człowieka w Turcji3,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 17 kwietnia 2018 r. skierowany do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu 
Regionów w sprawie polityki rozszerzenia UE w 2018 r. (COM(2018)0450), 
sprawozdanie dotyczące Turcji za 2018 r. (SWD(2018)0153) oraz poprawiony 
orientacyjny dokument strategiczny w sprawie Turcji (2014–2020) przyjęty w sierpniu 
2018 r.,

– uwzględniając konkluzje prezydencji z dni 13 grudnia 2016 r. i 26 czerwca 2018 r. oraz 
wcześniejsze odnośne konkluzje Rady i Rady Europejskiej,

– uwzględniając ramy negocjacyjne dla Turcji z dnia 3 października 2005 r.,

– uwzględniając decyzję Rady 2008/157/WE z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie zasad, 
priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie dla członkostwa zawartym z 
Republiką Turcji („partnerstwo dla członkostwa”)4 oraz wcześniejsze decyzje Rady z lat 
2001, 2003 i 2006 w sprawie partnerstwa dla członkostwa,

– uwzględniając wspólne oświadczenie po szczycie UE–Turcja z dnia 29 listopada 2015 r. 
oraz plan działania UE–Turcja,

– uwzględniając deklarację Wspólnoty Europejskiej i jej państw członkowskich z dnia 
21 września 2005 r., która stanowi, że uznanie wszystkich państw członkowskich jest 
niezbędnym elementem negocjacji, oraz konieczność pełnego wdrożenia przez Turcję 
protokołu dodatkowego do porozumienia z Ankary przez usunięcie wszystkich 
przeszkód w swobodnym przepływie towarów bez ograniczeń lub dyskryminacji,

– uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 46 europejskiej konwencji praw człowieka, który stanowi, że 
umawiające się strony zobowiązują się do przestrzegania ostatecznych wyroków 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka we wszystkich sprawach, w których są 
stronami,

                                               
1 Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0450.
2 Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0423.
3 Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0040.
4 Dz.U. L 51 z 26.2.2008, s. 4.
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– uwzględniając opinie Komisji Weneckiej Rady Europy, w szczególności z dni 10–11 
marca 2017 r. w sprawie zmian w konstytucji, które mają zostać poddane 
ogólnonarodowemu referendum, w sprawie środków przewidzianych w ostatnich 
nadzwyczajnych dekretach z mocą ustawy w odniesieniu do wolności mediów oraz 
obowiązków, kompetencji i funkcjonowania sądów w sprawach karnych, z dni 6–7 
października 2017 r. w sprawie przepisów dekretu z mocą ustawy nr 674 dotyczących
sprawowania demokracji lokalnej, z dni 9–10 grudnia 2016 r. w sprawie 
nadzwyczajnych dekretów z mocą ustawy nr 667–676 przyjętych po nieudanej próbie 
zamachu stanu w dniu 15 lipca 2016 r., a także z dni 14–15 października 2016 r. w 
sprawie zawieszenia art. 83 akapit drugi konstytucji, koncentrujące się na nietykalności 
parlamentarzystów,

– uwzględniając oświadczenie Komisarza Praw Człowieka Rady Europy z dnia 26 lipca 
2016 r. w sprawie działań podjętych w okresie obowiązywania stanu wyjątkowego w 
Turcji,

– uwzględniając ustalenia i wnioski misji monitorowania potrzeb OBWE/ODIHR 
dotyczące przedterminowych wyborów prezydenckich i parlamentarnych w dniu 24 
czerwca 2018 r.,

– uwzględniając rezolucję 2156 Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (PACE) z 
dnia 25 kwietnia 2017 r. pt. „Funkcjonowanie instytucji demokratycznych w Turcji”, 
której konsekwencją jest wznowienie procedury monitorowania,

– uwzględniając oświadczenie UE–Turcja z dnia 18 marca 2016 r.,

– uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 2 marca 
2017 r. w sprawie pierwszego sprawozdania rocznego w sprawie Instrumentu Pomocy 
dla Uchodźców w Turcji (COM(2017)0130), komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie drugiego sprawozdania 
rocznego w sprawie Instrumentu Pomocy dla Uchodźców w Turcji (COM(2018)0091) 
oraz piąte sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej i 
Rady z dnia 2 marca 2017 r. z postępów w zakresie realizacji postanowień oświadczenia 
UE–Turcja (COM(2017)0204),

– uwzględniając zalecenie Komisji z dnia 21 grudnia 2016 r. dotyczące decyzji Rady 
upoważniającej do otwarcia negocjacji z Turcją na temat porozumienia w sprawie 
rozszerzenia zakresu dwustronnych stosunków preferencyjnych w obszarze wymiany 
handlowej oraz modernizacji unii celnej,

– uwzględniając sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego z 
dnia 14 marca 2018 r. pt. „Unijna pomoc przedakcesyjna dla Turcji – jak dotąd 
przyniosła jedynie ograniczone rezultaty”,

– uwzględniając fakt, że po trzech latach zastoju w stosunkach międzyparlamentarnych w 
dniu 28 kwietnia 2018 r. odbyło się w Brukseli długo oczekiwane 77. posiedzenie 
wspólnej komisji parlamentarnej UE–Turcja,

– uwzględniając opublikowany przez Reporterów bez Granic światowy ranking wolności 
prasy z 2018 r., w którym na 180 krajów Turcja znalazła się na 157. miejscu,
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– uwzględniając fakt, że poszanowanie rządów prawa i podstawowych wolności, w tym 
rozdziału władz, demokracji, wolności słowa, praw człowieka, praw mniejszości i 
wolności wyznania, wolności zrzeszania się i prawa do pokojowego protestu, leży u 
podstaw procesu negocjacji,

– uwzględniając fakt, że w listopadzie 2016 r. Parlament wezwał Komisję i państwa 
członkowskie do tymczasowego zamrożenia trwających negocjacji akcesyjnych z 
Turcją i zobowiązał się do rewizji swojego stanowiska po zniesieniu 
nieproporcjonalnych środków stosowanych w związku ze stanem wyjątkowym w 
Turcji,

– uwzględniając fakt, że w lipcu 2017 r. Parlament wezwał Komisję i państwa 
członkowskie, zgodnie z ramami negocjacyjnymi, do niezwłocznego zawieszenia 
negocjacji akcesyjnych z Turcją w przypadku wdrożenia bez zmian pakietu reform 
konstytucyjnych,

– uwzględniając fakt, że według Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych 
ds. Uchodźców (UNHCR) w Turcji przebywa najwięcej uchodźców na świecie, a ponad 
3 miliony z nich to zarejestrowani uchodźcy z Syrii, Iraku i Afganistanu,

– uwzględniając art. 52 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych (A8-0000/2018),

1. przyjmuje z zadowoleniem podjętą w dniu 19 lipca 2018 r. decyzję o zniesieniu stanu 
wyjątkowego, który został wprowadzony po próbie zamachu stanu w 2016 r. i który 
siedmiokrotnie przedłużano; zauważa, że przedłużający się stan wyjątkowy 
doprowadził do erozji rządów prawa i pogorszenia się sytuacji w obszarze praw 
człowieka w Turcji; ubolewa, że przyjęcie nowych wniosków ustawodawczych skutkuje 
utrzymaniem przez prezydenta i władzę wykonawczą wielu uprawnień do nadużywania 
władzy przyznanych im w związku ze stanem wyjątkowym, a tym samym ogranicza 
wszelkie pozytywne skutki zniesienia stanu wyjątkowego;

2. przypomina, że w ramach represji w następstwie próby zamachu stanu ponad 150 tys. 
osób pozbawiono wolności, a 78 tys. aresztowano pod zarzutem terroryzmu, natomiast 
ponad 50 tys. osób wciąż przebywa w więzieniu; wyraża zaniepokojenie zbyt długim 
okresem tymczasowego aresztowania i postępowania sądowego, faktem, że w wielu 
przypadkach nie wydano jeszcze aktu oskarżenia, a także surowymi warunkami 
przetrzymywania; jest szczególnie zaniepokojony faktem, że takie aresztowania zdają 
się dotyczyć również uzasadnionych głosów sprzeciwu lub członków opozycji; jest 
bardzo zaniepokojony zarzutami złego traktowania i torturowania więźniów, o czym 
donosi kilka organizacji praw człowieka;

3. zauważa, że od czasu ogłoszenia stanu wyjątkowego zwolniono ponad 152 tys. 
urzędników służby cywilnej, w tym nauczycieli, lekarzy, nauczycieli akademickich 
(prowadzących działalność na rzecz pokoju), sędziów i prokuratorów; zwraca uwagę, że 
125 tys. osób skierowało wnioski do komisji śledczej ds. środków podjętych w stanie 
wyjątkowym, której zadaniem jest rozpatrzenie i rozstrzygnięcie w ciągu dwóch lat 
skarg na środki podjęte w związku ze stanem wyjątkowym i powiązanymi dekretami, 
przy czym 89 tys. osób wciąż czeka na decyzję; jest zaniepokojony wąskim zakresem 
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mandatu komisji śledczej, jej brakiem niezależności oraz faktem, że sprawy rozpatruje 
się wyłącznie na podstawie dokumentów znajdujących się w aktach sprawy, bez udziału 
osoby, której dana sprawa dotyczy; zauważa, że zwolnienia z pracy wpłynęły 
szczególnie dotkliwie na zainteresowane osoby i ich rodziny, w tym na sytuację 
finansową, i wywarły trwałe piętno społeczne i zawodowe; wzywa rząd turecki do 
zapewnienia, by wszystkie osoby miały prawo do rozpoznania ich spraw przez 
niezależny sąd, który może przyznać odszkodowanie za straty materialne i moralne 
spowodowane arbitralnym zwolnieniem z pracy;

4. potępia wzmożenie kontroli wykonawczej nad pracą sędziów i prokuratorów oraz 
ingerencji politycznej w tę pracę; podkreśla, że konieczna jest gruntowna reforma 
władzy ustawodawczej i sądowniczej, aby Turcja mogła wypełnić swoje zobowiązania 
wynikające z międzynarodowego prawa dotyczącego praw człowieka; oczekuje w 
związku z tym planu działania grupy zadaniowej ds. reform w odniesieniu do reformy 
sądownictwa;

5. wyraża poważne zaniepokojenie nieproporcjonalnymi i arbitralnymi środkami 
ograniczającymi wolność wypowiedzi, wolność mediów i dostęp do informacji; potępia 
zamknięcie ponad 160 mediów i liczne przypadki aresztowania dziennikarzy w 
następstwie próby zamachu stanu; wzywa Turcję do pilnego zagwarantowania wolności 
mediów oraz natychmiastowego uwolnienia i uniewinnienia wszystkich bezprawnie 
przetrzymywanych dziennikarzy;

6. wyraża zaniepokojenie kurczeniem się przestrzeni dla społeczeństwa obywatelskiego i 
propagowania podstawowych praw i wolności; zauważa, że w czasie stanu 
wyjątkowego aresztowano wielu aktywistów, w tym obrońców praw człowieka, a także 
regularnie zakazywano demonstracji; wzywa Turcję do ochrony podstawowych praw 
mniejszości, takich jak osoby LGBTI;

7. potępia arbitralne zatrzymanie Osmana Kavali, wybitnego i poważanego czołowego 
przedstawiciela społeczeństwa obywatelskiego w Turcji, który jest przetrzymywany bez 
aktu oskarżenia od ponad roku; zobowiązuje się nadal bardzo uważnie śledzić sprawę 
Osmana Kavali i apeluje o jego natychmiastowe i bezwarunkowe uwolnienie;

8. jest głęboko zaniepokojony sytuacją na południowym wschodzie Turcji i poważnymi 
zarzutami dotyczącymi naruszeń praw człowieka, zwłaszcza od czasu załamania starań 
o rozwiązanie kwestii kurdyjskiej w 2015 r.; ponownie stanowczo potępia powrót do 
stosowania przemocy przez Partię Pracujących Kurdystanu (PKK), która od 2002 r. 
znajduje się na unijnej liście organizacji terrorystycznych; podkreśla pilną potrzebę 
wznowienia wiarygodnego procesu politycznego prowadzącego do pokojowego 
rozwiązania kwestii kurdyjskiej; wzywa Turcję do niezwłocznego zbadania poważnych 
zarzutów dotyczących naruszeń praw człowieka i zabójstw oraz do umożliwienia 
międzynarodowym obserwatorom przeprowadzenia niezależnej kontroli;

9. zauważa z niepokojem, że w czasie stanu wyjątkowego zdymisjonowano lub 
aresztowano bardzo wielu burmistrzów i zastępców burmistrzów na południowym 
wschodzie Turcji, a rząd mianował na ich miejsce powierników; uważa, że wybory 
samorządowe w marcu 2019 r. muszą stanowić ważną okazję do pełnego przywrócenia 
zasady bezpośredniego mandatu demokratycznego; 
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10. zauważa, że stan wyjątkowy jeszcze bardziej ograniczył zdolność Wielkiego 
Zgromadzenia Narodowego do wypełniania podstawowej funkcji, jaką jest kontrola 
demokratyczna i rozliczalność; odnotowuje z wielkim zaniepokojeniem aresztowanie 
dwóch parlamentarzystów z Republikańskiej Partii Ludowej (CHP), a także sposób, w 
jaki szczególnie wyraźnie marginalizuje się Ludową Partię Demokratyczną (HDP), 
aresztując przy tym wielu prawodawców z HDP pod zarzutem rzekomego popierania 
przez nich działalności terrorystycznej; 

11. potępia przedłużający się areszt Selahattina Demirtasa, przywódcy opozycji i kandydata 
na prezydenta; zobowiązuje się nadal bardzo uważnie śledzić jego sprawę i apeluje jego 
o natychmiastowe i bezwarunkowe uwolnienie; oczekuje, że Europejski Trybunał Praw 
Człowieka bezzwłocznie wyda ostateczny wyrok w jego sprawie;

12. przypomina, że Komisja Wenecka oceniła nowelizację konstytucji w związku z 
wprowadzeniem systemu prezydenckiego jako niezapewniającą dostatecznych środków 
kontroli i równowagi, a także zagrażającą rozdziałowi władzy wykonawczej i 
sądowniczej; przypomina ponadto, że Parlament Europejski wezwał rząd Turcji do 
wdrożenia zmian i reform konstytucyjnych i sądowych we współpracy z Komisją 
Wenecką, natomiast w zeszłym roku wezwał również do oficjalnego zawieszenia 
negocjacji akcesyjnych w przypadku niezmienionej reformy konstytucyjnej z uwagi na 
niezgodność z kryteriami kopenhaskimi;

13. wobec informacji przytoczonych powyżej oraz zgodnie z ramami negocjacyjnymi 
wzywa Komisję i państwa członkowskie do oficjalnego zawieszenia negocjacji 
akcesyjnych z Turcją; pozostaje jednak zaangażowany w demokratyczny dialog z 
Turcją; zwraca się do Komisji, aby podczas oficjalnego zawieszenia negocjacji 
wszystkie dostępne środki w ramach IPA II i przyszłego IPA III wykorzystała na 
wspieranie społeczeństwa obywatelskiego w Turcji, za pośrednictwem specjalnej puli 
zarządzanej bezpośrednio przez UE, a także na zwiększanie możliwości nawiązywania 
kontaktów międzyludzkich, dialogu naukowego, dostępu do europejskich 
uniwersytetów dla tureckich studentów i dostępu do platform medialnych dla 
dziennikarzy; 

14. zauważa, że chociaż proces przystąpienia do UE był początkowo silną motywacją do 
reform w Turcji, w ostatnich kilku latach nastąpił poważny regres w zakresie 
praworządności i praw człowieka; przypomina, że Parlament wielokrotnie wzywał do 
otwarcia rozdziału 23 dotyczącego sądownictwa i praw podstawowych oraz rozdziału 
24 dotyczącego sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa w czasie, w którym rząd 
turecki zobowiązał się przeprowadzić poważne reformy; wyraża głębokie ubolewanie, 
że z uwagi na ciągłą blokadę ze strony Rady nie można było w pełni wykorzystać 
instrumentów akcesyjnych;

15. uważa, że należy pozostawić możliwość modernizacji i ulepszenia unii celnej z 1995 r. 
między UE a Turcją, aby uwzględnić w niej odpowiednie obszary, takie jak rolnictwo, 
usługi i zamówienia publiczne, których obecnie ta unia celna nie obejmuje; przypomina, 
że dwie trzecie bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w Turcji pochodzi z 
państw członkowskich UE, a Turcja jest ważnym rynkiem rozwoju dla UE; uważa, że 
ulepszenie unii celnej stanowiłoby cenną szansę na demokratyczną warunkowość, 
przyniosłoby korzystny efekt dźwigni i dałoby możliwość stworzenia planu działania, w 



PE630.524v01-00 8/9 PR\1169092PL.docx

PL

którym ulepszenie unii celnej idzie w parze z konkretnymi zobowiązaniami Turcji w 
zakresie reform demokratycznych; uważa ponadto, że ulepszeni unii celnej stanowiłoby 
ważną okazję do dialogu politycznego w sprawie zmiany klimatu oraz praw 
pracowniczych w Turcji; wzywa Komisję do rozpoczęcia prac przygotowawczych w 
celu ulepszenia unii celnej, gdy tylko rząd Turcji wyrazi gotowość do gruntownych 
reform;

16. zaznacza, że wolność związków zawodowych i dialog społeczny mają kluczowe 
znaczenie dla rozwoju pluralistycznego społeczeństwa; ubolewa z powodu 
niedociągnięć legislacyjnych w obszarze praw pracowniczych i praw związków 
zawodowych oraz podkreśla, że prawo organizowania się, prawo do rokowań 
zbiorowych i prawo do strajku są podstawowymi prawami pracowników; jest poważnie 
zaniepokojony warunkami pracy pracowników podczas budowy nowego portu 
lotniczego w Stambule, ponieważ od czasu rozpoczęcia budowy w maju 2015 r. w 
wypadkach przy pracy zginęło już podobno 38 pracowników, a obecnie 31 osób, w tym 
przywódca związków zawodowych, przebywa w więzieniu z powodu protestów 
przeciwko złym warunkom pracy; wzywa władze tureckie do ścisłego konsultowania 
się z odpowiednimi związkami zawodowymi w kwestii niezbędnych zabezpieczeń dla 
pracowników w miejscu pracy, przeprowadzenia dokładnego śledztwa w sprawie 
śmierci i obrażeń oraz umożliwienia związkom zawodowym pełnego dostępu do 
pracowników;

17. zauważa, że liberalizacja reżimu wizowego ma ogromne znaczenie dla obywateli 
tureckich, w szczególności dla studentów, pracowników naukowych, przedstawicieli 
biznesu i osób, które mają krewnych w państwach członkowskich UE; zachęca rząd 
turecki do pełnego przestrzegania 72 kryteriów określonych w planie działania na rzecz 
liberalizacji reżimu wizowego; podkreśla, że zmiana tureckiego ustawodawstwa 
antyterrorystycznego jest kluczowym warunkiem zapewnienia podstawowych praw i 
wolności oraz że liberalizacja reżimu wizowego będzie możliwa po spełnieniu 
wszystkich kryteriów;

18. przypomina ważną rolę, jaką Turcja odgrywa w reagowaniu na kryzys migracyjny w 
związku z wojną w Syrii; uważa, że ludność Turcji wykazała się dużą gościnnością, 
oferując schronienie ponad 3 milionom syryjskich uchodźców; wzywa UE i jej państwa 
członkowskie do dotrzymywania obietnic dotyczących przesiedleń na dużą skalę oraz 
do zapewnienia odpowiednich środków finansowych na długoterminowe wsparcie 
syryjskich uchodźców w Turcji; 

19. przyjmuje z zadowoleniem dążenia ONZ do wznowienia negocjacji w sprawie 
zjednoczenia Cypru; popiera sprawiedliwe, kompleksowe i realne porozumienie w 
zgodzie z odpowiednimi rezolucjami Rady Bezpieczeństwa ONZ i dorobkiem prawnym 
UE; ponownie apeluje do Turcji, aby zobowiązała się do kompleksowego porozumienia 
i wniosła w nie wkład, aby zaczęła wycofywać swoje wojska z Cypru, przekazała ONZ 
zamknięty obszar Famagusty i powstrzymała się od działań zmieniających równowagę 
demograficzną na wyspie; pochwala ważną pracę Komisji ds. Osób Zaginionych; 
uznaje prawo Republiki Cypryjskiej do zawierania umów dwustronnych dotyczących 
jej wyłącznej strefy ekonomicznej; wzywa Turcję do zaangażowania się w pokojowe 
rozwiązywanie sporów oraz do powstrzymania się od wszelkich gróźb lub działań, które 
mogą mieć negatywny wpływ na stosunki dobrosąsiedzkie;
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20. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw 
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, państwom członkowskim, rządowi Turcji oraz 
Wielkiemu Zgromadzeniu Narodowemu Turcji.
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