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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o relatório de 2018 da Comissão relativo à Turquia
(2018/2150(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta as suas anteriores resoluções sobre a Turquia, em particular a de 24 de 
novembro de 2016 sobre as relações UE-Turquia1, a de 27 de outubro de 2016 sobre a 
situação dos jornalistas na Turquia2 e a de 8 de fevereiro de 2018 sobre a situação dos 
direitos humanos na Turquia3,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 17 de abril de 2018, ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das 
Regiões sobre a Política de Alargamento da UE (COM(2018)0450), o Relatório de 2018 
sobre a Turquia (SWD(2018)0153) e o documento de estratégia indicativa para a 
Turquia (2014-2020) revisto, adotado em agosto de 2018,

– Tendo em conta as conclusões da Presidência de 13 de dezembro de 2016 e de 26 de 
junho de 2018, bem como as anteriores conclusões do Conselho e do Conselho Europeu 
pertinentes na matéria,

– Tendo em conta o Quadro de Negociações com a Turquia, adotado em 3 de Outubro de 
2005,

– Tendo em conta a Decisão 2008/157/CE do Conselho, de 18 de fevereiro de 2008, 
relativa aos princípios, prioridades e condições previstos na Parceria de Adesão com a 
República da Turquia (a «Parceria de Adesão»)4, bem como as anteriores decisões do 
Conselho de 2001, 2003 e 2006 sobre a Parceria de Adesão,

– Tendo em conta a declaração conjunta emitida no seguimento da Cimeira UE-Turquia 
de 29 de novembro de 2015 e o Plano de Ação UE-Turquia,

– Tendo em conta a declaração emitida pela Comunidade Europeia e pelos seus 
Estados-Membros em 21 de setembro de 2005, incluindo a disposição segundo a qual o 
reconhecimento de todos os Estados-Membros é uma componente necessária do 
processo de negociações, e a necessidade de a Turquia aplicar plenamente o Protocolo 
Adicional do Acordo de Ancara, eliminando todos os obstáculos à livre circulação de 
mercadorias sem restrições nem discriminação,

– Tendo em conta a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia,

– Tendo em conta o artigo 46.º da Convenção Europeia dos Direitos do Homem (CEDH), 
que estabelece que as partes contratantes se obrigam a respeitar as sentenças definitivas 

                                               
1 Textos aprovados, P8_TA(2016)0450.
2 Textos aprovados, P8_TA(2016)0423.
3 Textos aprovados, P8_TA(2018)0040.
4 JO L 51, 26.2.2008, p. 4.



PE630.524v01-00 4/9 PR\1169092PT.docx

PT

do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem (TEDH) nos litígios em que forem partes,

– Tendo em conta os pareceres da Comissão de Veneza do Conselho da Europa, em 
particular os de 10 e 11 de março de 2017 sobre as alterações à Constituição que serão 
submetidas a referendo nacional, sobre as medidas previstas nos decretos-lei 
recentemente promulgados no quadro do Estado de emergência relativamente à 
liberdade dos meios de comunicação social, bem como às obrigações, às competências e 
ao modo de funcionamento dos julgados de paz em matéria de direito penal, os de 6 e 7 
de outubro de 2017 sobre as disposições do Decreto-Lei n.º 674 sobre o exercício da 
democracia local, os de 9 e 10 de dezembro de 2016, sobre os decretos-lei relativos ao 
Estado de emergência n.ºs 667-676, adotados na sequência da tentativa fracassada de 
golpe de Estado, levada a cabo a 15 de julho de 2016, e os de 14 e 15 de outubro de 
2016, sobre a suspensão do segundo parágrafo do artigo 83.º da Constituição sobre a 
inviolabilidade parlamentar,

– Tendo em conta a declaração do Comissário para os Direitos Humanos do Conselho da 
Europa, de 26 de julho de 2016, sobre as medidas tomadas ao abrigo do estado de 
emergência na Turquia,

– Tendo em conta as constatações e conclusões da missão sobre a avaliação das 
necessidades do OSCE/ODHIR relativamente às eleições presidenciais e parlamentares 
antecipadas de 24 de junho de 2018,

– Tendo em conta a Resolução n.º 2156 da Assembleia Parlamentar do Conselho da 
Europa (APCE) sobre o funcionamento das instituições democráticas da Turquia, de 25 
de abril de 2017, na sequência da qual foi reaberto o processo de monitorização,

– Tendo em conta a Declaração UE-Turquia, de 18 de março de 2016,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, de 
2 de março de 2017, relativa ao Primeiro Relatório Anual sobre o Mecanismo em favor 
dos Refugiados na Turquia (COM(2017)0130), a Comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, de 14 de março de 2018, sobre o Segundo Relatório 
Anual sobre o Mecanismo em favor dos Refugiados na Turquia (COM(2018)0091) e o 
Quinto relatório da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho Europeu e ao 
Conselho, de 2 de março de 2017, sobre os progressos realizados na execução da 
Declaração UE-Turquia (COM(2017)0204),

– Tendo em conta a recomendação da Comissão, de 21 de dezembro de 2016, com vista a 
uma decisão do Conselho que autorize a abertura de negociações com a Turquia 
relativamente a um acordo sobre o alargamento do âmbito de aplicação do acordo 
bilateral de relações comerciais preferenciais e sobre a modernização da União 
Aduaneira,

– Tendo em conta o Relatório Especial do Tribunal de Contas Europeu, de 14 de março de 
2018, intitulado «Assistência de pré-adesão prestada pela UE à Turquia: poucos 
resultados até à data»,

– Tendo em conta que a Comissão Parlamentar Mista (CPM) UE-Turquia realizou a sua 
tão aguardada 77ª reunião em Bruxelas, em 28 de abril de 2018, após três anos de 
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impasse nas relações interparlamentares,

– Tendo em conta que a Turquia ocupa o 157.º lugar do Índice Mundial da Liberdade de 
Imprensa de 2018, publicado pelos Repórteres Sem Fronteiras, num total de 180 países;

– Tendo em conta que o respeito do Estado de Direito e dos direitos fundamentais, 
designadamente a separação de poderes, a democracia, a liberdade de expressão, os 
direitos humanos, os direitos das minorias e a liberdade de religião, a liberdade de 
associação e o direito de manifestação pacífica estão no cerne do processo de 
negociação,

– Tendo em conta que, em novembro de 2016, o Parlamento instou a Comissão e os 
Estados-Membros a iniciarem um congelamento temporário das negociações de adesão 
em curso com a Turquia e comprometeu-se a rever a sua posição logo que fossem 
levantadas as medidas desproporcionadas tomadas ao abrigo do estado de emergência 
na Turquia,

– Tendo em conta que, em julho de 2017, o Parlamento instou a Comissão e os 
Estados-Membros, em conformidade com o Quadro de Negociação, a suspenderem 
formalmente e sem demora as negociações de adesão com a Turquia, caso o pacote de 
reformas constitucionais fosse aplicado sem alterações,

– Tendo em conta que, segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os 
Refugiados (ACNUR), a Turquia acolhe a maior população de refugiados do mundo, 
com mais de 3 milhões de refugiados registados provenientes da Síria, do Iraque e do 
Afeganistão,

– Tendo em conta o artigo 52.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Externos (A8-0000/2018),

1. Congratula-se com a decisão de 19 de julho de 2018 de levantar o estado de emergência, 
que foi introduzida após a tentativa de golpe de Estado de 2016 e prorrogada sete vezes; 
observa que o estado de emergência prolongado conduziu a uma erosão do Estado de 
direito e a uma deterioração dos direitos humanos na Turquia; lamenta que a adoção de 
novas propostas legislativas preserve muitos dos poderes abusivos concedidos ao 
Presidente e ao executivo ao abrigo do estado de emergência, atenuando, assim, 
qualquer efeito positivo da sua cessação;

2. Recorda que mais de 150 000 pessoas foram detidas na sequência da repressão a seguir 
ao golpe de Estado, 78 000 foram detidas por acusações relacionadas com terrorismo e 
que mais de 50 000 pessoas continuam detidas; manifesta a sua preocupação com a 
excessiva morosidade dos processos de prisão preventiva e dos processos judiciais, com 
o facto de, em vários casos, ainda não ter sido formulada uma acusação e com a 
gravidade das condições de detenção; está particularmente preocupado com o facto de 
essas detenções parecerem também visar vozes legítimas de dissidência ou membros da 
oposição; manifesta a sua profunda preocupação com as alegações de maus tratos e 
tortura de pessoas detidas, tal como comunicado por várias organizações de defesa dos 
direitos humanos;
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3. Observa que, desde a introdução do estado de emergência, mais de 152 000 
funcionários públicos, incluindo professores, médicos, académicos (defensores da paz), 
juízes e magistrados, foram despedidos; observa que 125 000 pessoas se dirigiram à 
comissão de inquérito sobre as medidas de estado de emergência (CoSEM), responsável 
pelo tratamento e seguimento das queixas contra medidas tomadas ao abrigo do estado 
de emergência e de decretos conexos, e que 89 000 delas aguardam uma decisão; 
manifesta a sua preocupação com o âmbito restrito do mandato da comissão de 
inquérito, com a sua falta de independência e com o facto de os exames serem efetuados 
apenas com base em documentos do processo, sem a participação da pessoa em causa; 
observa que os despedimentos tiveram um impacto extremamente grave nas pessoas em 
causa e nas suas famílias, incluindo financeiramente, e são acompanhados de um 
estigma social e profissional duradouro; insta o Governo turco a garantir que todas as 
pessoas têm o direito a submeter os seus processos à apreciação de um tribunal 
independente, com competência para conceder uma indemnização pelos danos materiais 
e morais causados pelo despedimento arbitrário;

4. Condena o aumento do controlo exercido pelo executivo e a interferência política no 
trabalho dos juízes e magistrados; salienta que é necessária uma reforma profunda dos 
poderes legislativo e judicial para que a Turquia cumpra as suas obrigações ao abrigo do 
direito internacional em matéria de direitos humanos; aguarda, a este respeito, o plano 
de ação sobre as reformas judiciais do Grupo de Ação em matéria de Reforma;

5. Manifesta a sua profunda preocupação com as medidas desproporcionadas e arbitrárias 
que limitam a liberdade de expressão, a liberdade dos meios de comunicação social e o 
acesso à informação; condena o encerramento de mais de 160 meios de comunicação 
social e o elevado número de detenções de jornalistas na sequência da tentativa de golpe 
de Estado;  insta a Turquia a garantir, a título prioritário, a liberdade dos meios de 
comunicação social e a libertar e a absolver de imediato todos os jornalistas ilegalmente 
detidos;

6. Manifesta a sua preocupação com a redução do espaço reservado à sociedade civil e à 
promoção dos direitos e das liberdades fundamentais; observa que um grande número 
de ativistas, incluindo defensores dos direitos humanos, foram detidos e que, durante o 
estado de emergência, as manifestações foram repetidamente proibidas; insta a Turquia 
a proteger os direitos fundamentais das minorias, incluindo as pessoas LGBTI;

7. Condena a detenção arbitrária de Osman Kavala, uma figura proeminente e respeitada 
da sociedade civil na Turquia, que permanece detido, há mais de um ano, sem que tenha 
sido formulada uma acusação; compromete-se a continuar a acompanhar de perto o seu 
caso e solicita a sua libertação imediata e incondicional;

8. Manifesta a sua profunda preocupação com a situação no Sudeste da Turquia e com as 
graves alegações de violações dos direitos humanos, em particular desde o colapso do 
processo de resolução da questão curda em julho de 2015; reitera firmemente a sua 
condenação do ressurgimento da violência por parte do Partido dos Trabalhadores do 
Curdistão (PKK), que consta da lista de organizações terroristas da UE desde 2002; 
salienta a urgência de retomar um processo político credível conducente a uma 
resolução pacífica da questão curda; insta a Turquia a investigar de imediato as graves 
alegações de violações dos direitos humanos e a permitir que observadores 
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internacionais efetuem uma verificação independente;

9. Observa com preocupação que, durante o estado de emergência, um grande número de 
autarcas no sudeste foram despedidos ou detidos e que o Governo nomeou 
administradores para os substituir; considera que as eleições autárquicas de março de 
2019 devem constituir uma oportunidade importante para restabelecer plenamente o 
princípio do mandato democrático direto; 

10. Observa que o estado de emergência restringiu ainda mais a capacidade da Grande 
Assembleia Nacional para cumprir a sua função essencial de controlo e 
responsabilização democráticos; regista com grande preocupação a detenção de dois 
deputados do parlamento do Partido Popular Republicano (CHP), bem como a forma 
como o Partido Democrático Popular (HDP) foi particularmente marginalizado, tendo 
muitos deputados do HDP sido detidos com base no alegado apoio a atividades 
terroristas; 

11. Condena o facto de Selahattin Demirtas, líder da oposição e candidato presidencial, 
continuar detido; compromete-se a continuar a acompanhar de perto o seu caso e 
solicita a sua libertação imediata e incondicional; espera que o Tribunal Europeu dos 
Direitos do Homem emita, sem demora, o seu acórdão no processo;

12. Recorda que a Comissão de Veneza considerou que as alterações constitucionais 
relacionadas com a introdução de um sistema presidencial apresentam lacunas em 
matéria de controlo institucional e põem em risco a separação de poderes entre o poder 
executivo e o poder judicial; recorda ainda que o Parlamento Europeu exortou o 
Governo da Turquia a implementar alterações e reformas constitucionais e judiciais, em 
cooperação com a Comissão de Veneza, e, no ano passado, apelou igualmente à 
suspensão formal das negociações de adesão caso a reforma constitucional fosse 
aplicada sem alterações, uma vez que tal seria incompatível com os critérios de 
Copenhaga;

13. Insta a Comissão e os Estados-Membros, tendo em conta o que precede e em 
conformidade com o Quadro de Negociação, a suspenderem formalmente as 
negociações de adesão com a Turquia; continua, no entanto, empenhado no diálogo 
democrático com a Turquia;  solicita à Comissão que, durante a suspensão formal das 
negociações, utilize todos os fundos disponíveis ao abrigo do IPA II e do futuro IPA III 
para apoiar, através de uma dotação específica gerida diretamente pela União, a 
sociedade civil turca, e para aumentar as oportunidades de contactos interpessoais, 
reforçar o diálogo académico, melhorar o acesso dos estudantes turcos às universidades 
europeias e promover as plataformas de comunicação social para jornalistas;  

14. Observa que, embora o processo de adesão à UE tenha dado início a uma forte 
motivação para empreender reformas na Turquia, registou-se uma regressão acentuada 
nos domínios do Estado de direito e dos direitos humanos nos últimos anos;  recorda 
que o Parlamento solicitou reiteradamente a abertura do Capítulo 23 relativo ao sistema 
judicial e aos direitos fundamentais e do Capítulo 24 relativo à justiça, liberdade e 
segurança numa altura em que o Governo turco se comprometeu a realizar reformas 
profundas; lamenta profundamente que os instrumentos de adesão não possam ser 
utilizados em toda a sua extensão devido a um bloqueio permanente por parte do 
Conselho;
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15. Considera que deve ser deixada aberta uma porta à modernização e melhoria da União 
Aduaneira de 1995 entre a UE e a Turquia, a fim de incluir domínios relevantes como a 
agricultura, os serviços e os contratos públicos, que atualmente não são abrangidos; 
recorda que dois terços do investimento direto estrangeiro (IDE) na Turquia provêm dos 
Estados-Membros da UE e que a Turquia é um importante mercado de crescimento para 
a UE; considera que a modernização proporcionaria uma oportunidade valiosa para a 
condicionalidade democrática, um efeito de alavanca positivo e a possibilidade de 
elaborar um roteiro em que a modernização da união aduaneira seria acompanhada de 
compromissos concretos por parte da Turquia em matéria de reformas democráticas; 
considera, além disso, que a modernização da União Aduaneira constituiria uma
importante oportunidade para o diálogo político sobre as alterações climáticas, bem 
como sobre os direitos laborais na Turquia;  insta a Comissão a iniciar o trabalho 
preparatório para a modernização da União Aduaneira, logo que o Governo turco 
manifeste a sua disponibilidade para levar a cabo reformas importantes;

16. Salienta que a liberdade sindical e o diálogo social são fundamentais para o 
desenvolvimento de uma sociedade pluralista; lamenta as lacunas legislativas em 
matéria de direitos laborais e sindicais e salienta que o direito de organização, o direito à 
negociação coletiva e o direito à greve são direitos fundamentais dos trabalhadores; está 
seriamente preocupado com as condições de trabalho dos trabalhadores durante a 
construção do novo aeroporto de Istambul, uma vez que, alegadamente, 38 
trabalhadores morreram em acidentes relacionados com o trabalho desde o início da 
construção, em maio de 2015, e que 31 pessoas, incluindo um líder sindical, se 
encontram atualmente detidas por protestarem contra as más condições de trabalho;  
insta as autoridades turcas a consultarem estreitamente os sindicatos pertinentes quanto 
à questão da proteção necessária para os trabalhadores nas instalações, a realizarem uma 
investigação exaustiva sobre as mortes e os feridos e a permitirem o diálogo sem 
entraves entre os sindicatos e os trabalhadores;

17. Observa que a liberalização dos vistos é de grande importância para os cidadãos turcos, 
em particular para estudantes, académicos, representantes de empresas e pessoas com 
laços familiares nos Estados-Membros da UE; Convida o Governo turco a cumprir 
plenamente os 72 critérios identificados no roteiro para a liberalização do regime de 
vistos; salienta que a revisão da legislação da Turquia em matéria de luta contra o 
terrorismo é uma condição fundamental para garantir os direitos e as liberdades 
fundamentais e que a liberalização dos vistos será possível quando todos os critérios 
forem satisfeitos;  

18. Congratula-se com o papel desempenhado pela Turquia na resposta à crise humanitária 
causada pela guerra na Síria; considera que a população da Turquia tem demonstrado 
grande hospitalidade oferecendo abrigo a mais de 3 milhões de refugiados sírios; insta a 
UE e os seus Estados-Membros a manterem a sua promessa relativamente a uma 
reinstalação em larga escala e a garantirem recursos financeiros adequados para o apoio 
a longo prazo dos refugiados sírios na Turquia;  

19. Congratula-se com os esforços das Nações Unidas para retomar as negociações sobre a 
reunificação de Chipre; apoia um acordo justo, abrangente e viável, em conformidade 
com as resoluções pertinentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas e com o 
acervo da UE;  pede novamente à Turquia que se empenhe e contribua para uma 
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solução global, que comece a retirar as suas forças de Chipre, transfira a administração 
da secção isolada de Famagusta para o controlo das Nações Unidas e se abstenha de 
tomar medidas que alterem o equilíbrio demográfico da ilha; aplaude o importante 
trabalho realizado pelo Comité das Pessoas Desaparecidas; reconhece o direito da 
República de Chipre de concluir acordos bilaterais relativos à sua zona económica 
exclusiva; insta a Turquia a empenhar-se na resolução pacífica de litígios e a abster-se 
de qualquer ameaça ou ação suscetível de produzir efeitos negativos sobre as relações 
de boa vizinhança;

20. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, 
à Vice-Presidente da Comissão/Alta Representante da União para os Negócios 
Estrangeiros e a Política de Segurança, aos Estados-Membros, ao Governo da Turquia e 
à Grande Assembleia Nacional da Turquia.
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