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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la Raportul Comisiei pe 2018 privind Turcia
(2018/2150(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare, în special rezoluția din 24 noiembrie 2016 
referitoare la relațiile UE-Turcia1, rezoluția din 27 octombrie 2016 referitoare la situația 
jurnaliștilor în Turcia2 și rezoluția din 8 februarie 2018 referitoare la situația actuală a 
drepturilor omului în Turcia3,

– având în vedere comunicarea Comisiei din 17 aprilie 2018 către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind 
politica de extindere a UE (COM(2018)0450), Raportul pe 2018 privind Turcia 
(SWD(2018)0153) și documentul orientativ de strategie revizuit pentru Turcia (2014-
2020), adoptat în august 2018,

– având în vedere concluziile Președinției din 13 decembrie 2016 și din 26 iunie 2018, 
precum și concluziile anterioare aplicabile ale Consiliului și ale Consiliului European,

– având în vedere Cadrul de negociere cu Turcia din 3 octombrie 2005,

– având în vedere Decizia 2008/157/CE a Consiliului din 18 februarie 2008 privind 
principiile, prioritățile și condițiile cuprinse în parteneriatul pentru aderarea Republicii 
Turcia („Parteneriatul pentru aderare”)4, precum și deciziile anterioare ale Consiliului 
privind parteneriatul pentru aderare din 2001, 2003 și 2006,

– având în vedere declarația comună formulată în urma summit-ului UE-Turcia din 29 
noiembrie 2015 și planul de acțiune UE-Turcia,

– având în vedere Declarația Comunității Europene și a statelor sale membre din 21 
septembrie 2005, inclusiv dispoziția potrivit căreia recunoașterea tuturor statelor 
membre este o componentă necesară a procesului de aderare, și necesitatea ca Turcia să 
pună pe deplin în aplicare Protocolul adițional la Acordul de la Ankara prin eliminarea 
tuturor obstacolelor din calea circulației libere a bunurilor, fără restricții sau 
discriminare,

– având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

– având în vedere articolul 46 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), 
care prevede că părțile contractante se angajează să se conformeze hotărârilor definitive 
ale Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO), în toate cauzele în care sunt părți,

– având în vedere avizele Comisiei de la Veneția din cadrul Consiliului Europei, în 

                                               
1 Texte adoptate, P8_TA(2016)0450.
2 Texte adoptate, P8_TA(2016)0423.
3 Texte adoptate, P8_TA(2018)0040.
4 JO L 51, 26.2.2008, p. 4.
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special cele din 10-11 martie 2017, referitoare la modificările Constituției care trebuie 
supuse unui referendum național, la măsurile prevăzute în recentele decrete-legi 
promulgate în cadrul stării de urgență privind libertatea presei și îndatoririle, 
competențele și funcționarea tribunalelor penale de pace, la cele din 6-7 octombrie 2017 
referitoare la dispozițiile Decretului-lege nr. 674 privind exercitarea democrației locale, 
cele din 9-10 decembrie 2016 privind decretele-legi de urgență nr. 667-676 adoptate în 
urma tentativei eșuate de lovitură de stat din 15 iulie 2016 și cele din 14-15 octombrie 
2016 privind suspendarea articolului 83 al doilea paragraf din Constituție, care pune 
accentul pe inviolabilitatea parlamentară,

– având în vedere declarația din 26 iulie 2016 a Comisarului pentru drepturile omului al 
Consiliului Europei privind măsurile luate ca urmare a declarării stării de urgență în 
Turcia,

– având în vedere constatările și concluziile misiunii de evaluare a nevoilor a 
OSCE/ODIHR referitoare la alegerile prezidențiale și parlamentare din 24 iunie 2018,

– având în vedere Rezoluția 2156 a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), 
din 25 aprilie 2017, intitulată „Funcționarea instituțiilor democratice în Turcia”, care a 
dus la redeschiderea procedurii de monitorizare,

– având în vedere Declarația UE-Turcia din 18 martie 2016,

– având în vedere comunicarea Comisiei din 2 martie 2017 către Parlamentul European și 
Consiliu referitoare la primul raport anual privind Instrumentul pentru refugiații din 
Turcia (COM(2017)0130), comunicarea Comisiei către Parlamentul European și 
Consiliu din 14 martie 2018 referitoare la al doilea raport anual privind Instrumentul 
pentru refugiații din Turcia (COM(2018)0091), precum și al cincilea raport al Comisiei 
din 2 martie 2017 către Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu privind 
progresele înregistrate în punerea în aplicare a Declarației UE-Turcia 
(COM(2017)0204),

– având în vedere Recomandarea Comisiei din 21 decembrie 2016 privind o decizie a 
Consiliului de autorizare a deschiderii negocierilor cu Turcia cu privire la un acord 
privind extinderea domeniului de aplicare al relației comerciale bilaterale preferențiale 
și la modernizarea uniunii vamale,

– având în vedere raportul special al Curții de Conturi Europene din 14 martie 2018 
intitulat „Asistența de preaderare acordată de UE Turciei: doar rezultate limitate până în 
prezent”,

– având în vedere faptul că Comisia parlamentară mixtă (CPM) UE-Turcia a organizat cea 
de a 77-a reuniune a sa, îndelung așteptată, la Bruxelles, la 28 aprilie 2018, după trei ani 
de stagnare a relațiilor interparlamentare,

– având în vedere că, în clasamentul mondial al libertății presei din 2018, publicat de 
organizația Reporteri fără frontiere, Turcia s-a clasat pe locul 151 din 180 de țări;

– având în vedere faptul că respectarea statului de drept și a drepturilor fundamentale, 
incluzând separarea puterilor, democrația, libertatea de exprimare, drepturile omului, 
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drepturile minorităților și libertatea religioasă, libertatea de asociere și dreptul la protest 
pașnic, constituie nucleul central al procesului de negociere,

– având în vedere faptul că, în noiembrie 2016, Parlamentul a invitat Comisia și statele 
membre să inițieze o înghețare temporară a negocierilor de aderare cu Turcia și s-a 
angajat să își reexamineze poziția după abrogarea măsurilor disproporționate adoptate în 
cadrul stării de urgență din Turcia;

– având în vedere faptul că, în iulie 2017, Parlamentul a invitat Comisia și statele 
membre, în conformitate cu cadrul de negociere, să suspende în mod oficial, fără 
întârziere, negocierile de aderare cu Turcia în cazul în care pachetul de reforme 
constituționale ar fi pus în aplicare nemodificat,

– având în vedere faptul că, potrivit Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru 
Refugiați (UNHCR), Turcia găzduiește cea mai mare populație de refugiați din lume, cu 
peste trei milioane de refugiați înregistrați din Siria, Irak și Afganistan;

– având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe (A8-0000/2018),

1. salută decizia din 19 iulie 2018 de a pune capăt stării de urgență, introdusă după 
tentativa de lovitură de stat din 2016 și prelungită de șapte ori; constată că starea de 
urgență prelungită a condus la erodarea statului de drept și la deteriorarea situației 
drepturilor omului în Turcia; regretă faptul că adoptarea unor noi propuneri legislative 
păstrează multe dintre competențele abuzive acordate Președintelui și executivului în 
cadrul stării de urgență și, prin urmare, diminuează orice efect pozitiv al încetării sale;

2. reamintește că peste 150 000 de persoane au fost reținute în represiunea după lovitura de 
stat, că 78 000 au fost arestate în urma unor acuzații de terorism, în timp ce peste 50 000 
de persoane sunt încă în închisoare; își exprimă îngrijorarea cu privire la arestarea 
preventivă și procedurile judiciare excesiv de lungi, la faptul că, în mai multe cazuri, 
până în prezent nu au fost emise punerile sub acuzare și la asprimea condițiilor de 
detenție; este deosebit de preocupat de faptul că aceste arestări par să vizeze, de 
asemenea, opiniile dizidente legitime sau membrii opoziției; este foarte îngrijorat de 
acuzațiile de maltratare și tortură a persoanelor aflate în închisoare, după cum au relatat 
mai multe organizații pentru drepturile omului;

3. constată că, de la introducerea stării de urgență, au fost concediați peste 152 000 de 
funcționari publici - inclusiv cadre didactice, medici, cadre universitare (pentru pace), 
judecători și procurori; ia act de faptul că 125 000 de persoane au depus o cerere la 
Comisia de anchetă privind măsurile legate de starea de urgență (CoSEM), care are 
sarcina de a analiza și a decide în termen de doi ani cu privire la plângerile împotriva 
măsurilor luate în temeiul stării de urgență și al decretelor conexe, iar 89 000 dintre 
acestea sunt încă în așteptarea unei decizii; își exprimă îngrijorarea cu privire la sfera de 
aplicare restrânsă a mandatului Comisiei de anchetă, la lipsa de independență a acesteia, 
precum și cu privire la faptul că analizele se efectuează exclusiv pe baza documentelor 
cauzei, fără participarea persoanei în cauză; ia act de faptul că disponibilizările au avut 
un impact extrem de dur asupra persoanelor în cauză și asupra familiilor acestora, 
inclusiv din punct de vedere financiar, și sunt însoțite de un stigmat social și profesional 
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de durată; solicită guvernului turc să garanteze că toate persoanele au dreptul de a 
solicita reexaminarea cauzelor lor de către o instanță independentă, care să poată acorda 
despăgubiri pentru prejudiciile materiale și morale cauzate de concedierea arbitrară a 
acestora;

4. condamnă controlul executiv și ingerința politică tot mai ample în activitatea 
judecătorilor și a procurorilor; subliniază că este necesară o reformă serioasă a ramurilor 
legislative și judiciare ale puterii pentru ca Turcia să își respecte obligațiile care îi revin 
în temeiul legislației internaționale privind drepturile omului; așteaptă, în acest sens, 
planul de acțiune al Grupului de acțiune pentru reforme privind reformele judiciare;

5. își exprimă profunda îngrijorare cu privire la măsurile disproporționate și arbitrare de 
limitare a libertății de exprimare, a libertății presei și a accesului la informații; 
condamnă închiderea a peste 160 de canale media și numărul mare de arestări ale unor 
ziariști după tentativa de lovitură de stat; îndeamnă Turcia să garanteze libertatea mass-
mediei în mod prioritar și să elibereze și să achite imediat toți ziariștii deținuți în mod 
ilegal;

6. își exprimă îngrijorarea cu privire la reducerea spațiului de acțiune al societății civile și 
pentru promovarea drepturilor și libertăților fundamentale; ia act de faptul că un număr 
mare de activiști, inclusiv apărători ai drepturilor omului, au fost arestați, iar 
demonstrațiile au fost interzise în mod repetat în timpul stării de urgență; invită Turcia 
să protejeze drepturile fundamentale ale minorităților, cum ar fi persoanele LGBTI;

7. condamnă detenția arbitrară a lui Osman Kavala, un reprezentant important și respectat 
al societății civile din Turcia, care, până în prezent, este reținut de peste un an, fără să fi 
fost pus sub acuzare; se angajează să continue să urmărească îndeaproape cazul său și 
solicită eliberarea sa imediată și necondiționată;

8. este profund îngrijorat de situația din sud-estul Turciei și de acuzațiile grave de încălcări 
ale drepturilor omului, în special de la prăbușirea procesului de soluționare a problemei 
kurde în 2015; condamnă încă o dată revenirea la violență a Partidului Muncitoresc din 
Kurdistan (PKK), care din 2002 se află pe lista de organizații teroriste alcătuită de UE; 
subliniază caracterul urgent al reluării unui proces politic credibil care să ducă la o 
soluționare pașnică a chestiunii kurde; invită Turcia să ancheteze cu promptitudine 
acuzațiile grave de încălcare a drepturilor omului și de ucideri și să permită 
observatorilor internaționali să efectueze o verificare independentă;

9. ia act cu îngrijorare de faptul că, în timpul stării de urgență, un număr foarte mare de 
primari și co-primari din sud-est au fost demiși sau arestați și că guvernul a numit 
administratori pentru a îi înlocui; consideră că alegerile municipale din martie 2019 
trebuie să ofere o ocazie importantă de a restabili pe deplin principiul mandatului 
democratic direct; 

10. ia act de faptul că starea de urgență a limitat și mai mult capacitatea Marii Adunări 
Naționale de a-și îndeplini rolul fundamental de control și  responsabilitate democratice; 
ia act cu deosebită îngrijorare de arestarea a doi deputați din Partidul Popular 
Republican (CHP), precum și de modul în care Partidul Democrat Popular (HDP) a fost 
în mod deosebit marginalizat, numeroși deputați din HDP fiind arestați pe motivul unui 
presupus sprijin pentru activități teroriste; 
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11. condamnă ținerea în continuare în arest a lui Selahattin Demirtas, lider al opoziției și 
candidat la președinție; se angajează să continue să urmărească îndeaproape cazul său și 
solicită eliberarea sa imediată și necondiționată; se așteaptă ca Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului să emită fără întârziere hotărârea sa definitivă în cauza respectivă;

12. reamintește că Comisia de la Veneția a evaluat amendamentele constituționale legate de 
introducerea unui sistem prezidențial și a statuat că acestea nu asigură un sistem de 
control și echilibru suficient, și pun în pericol separarea puterilor între puterea executivă 
și cea judiciară; reamintește, de asemenea, că Parlamentul European a invitat guvernul 
Turciei să pună în aplicare modificări și reforme constituționale și judiciare în cooperare 
cu Comisia de la Veneția, iar anul trecut a solicitat, de asemenea, suspendarea oficială a 
negocierilor de aderare în cazul în care reforma constituțională ar fi pusă în aplicare 
nemodificată, deoarece acest lucru ar fi incompatibil cu criteriile de la Copenhaga;

13. invită Comisia și statele membre, ținând seama de toate cele de mai sus și în 
conformitate cu cadrul de negociere, să suspende în mod oficial negocierile de aderare 
cu Turcia; rămâne, cu toate acestea, angajat în dialogul democratic cu Turcia; solicită 
Comisiei să utilizeze, în timpul suspendării oficiale a negocierilor, toate fondurile 
disponibile în cadrul IPA II și viitorul IPA III pentru a sprijini, prin intermediul unui 
pachet financiare special, gestionat direct de UE, societatea civilă din Turcia și să 
sporească oportunitățile pentru contactele interpersonale, dialogul universitar, accesul 
studenților turci la universitățile europene și platformele media pentru ziariști; 

14. ia act de faptul că, deși procesul de aderare la UE, la începuturile sale, a constituit o 
motivație puternică pentru reforme în Turcia, în ultimii ani a avut loc un regres evident 
în ceea ce privește statul de drept și drepturile omului; reamintește că Parlamentul a 
solicitat în mod repetat deschiderea capitolului 23 privind sistemul judiciar și drepturile 
fundamentale și a capitolului 24 privind justiția, libertatea și securitatea, într-un moment 
în care guvernul turc se angajase să realizeze reforme serioase; regretă profund faptul că 
instrumentele de aderare nu au putut fi utilizate pe deplin din cauza blocajului 
permanent de către Consiliu;

15. consideră că ar trebui să fie lăsată deschisă o portiță pentru modernizarea uniunii 
vamale din 1995 dintre UE și Turcia, pentru a include domenii pertinente precum 
agricultura, serviciile și achizițiile publice, care în prezent nu fac obiectul acesteia; 
reamintește că două treimi din investițiile străine directe (ISD) în Turcia provin din 
statele membre ale UE și că Turcia este o piață de creștere importantă pentru UE; 
consideră că modernizarea ar oferi o oportunitate valoroasă pentru „condiționalitatea 
democratică”, un efect de levier pozitiv și posibilitatea unei foi de parcurs în care 
modernizarea uniunii vamale ar fi însoțită de angajamente concrete din partea Turciei cu 
privire la reformele democratice; consideră, de asemenea, că modernizarea uniunii 
vamale ar oferi o oportunitate importantă pentru dialogul politic privind schimbările 
climatice, precum și privind drepturile lucrătorilor din Turcia; invită Comisia să înceapă 
lucrările pregătitoare pentru modernizarea uniunii vamale de îndată ce guvernul turc își 
manifestă disponibilitatea pentru reforme serioase;

16. subliniază că libertatea sindicală și dialogul social sunt esențiale pentru dezvoltarea unei 
societăți pluraliste; regretă deficiențele legislative privind drepturile lucrătorilor și 
drepturile sindicale și subliniază că dreptul de a se organiza, dreptul la negocieri 



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

RO

colective și dreptul la grevă constituie drepturi fundamentale ale lucrătorilor; este 
profund îngrijorat de condițiile de muncă ale lucrătorilor în timpul construirii noului 
aeroport din Istanbul, având în vedere că, potrivit relatărilor, 38 de lucrători au murit în 
accidente de muncă de la începutul construcției, în mai 2015, iar 31 de persoane, 
inclusiv un lider sindical, se află în prezent în închisoare pentru că au protestat 
împotriva condițiilor precare de muncă; invită autoritățile turce să se consulte 
îndeaproape cu sindicatele pertinente cu privire la problema garanțiilor necesare pentru 
lucrători la locul de muncă, să efectueze o anchetă minuțioasă privind decesele și 
rănirile și să permită accesul deplin al sindicatelor la lucrători;

17. ia act de faptul că liberalizarea vizelor este de o importanță majoră pentru cetățenii turci, 
îndeosebi pentru studenți, cadre universitare, reprezentanți ai mediului de afaceri și 
persoane cu legături de familie în statele membre ale UE; încurajează guvernul turc să 
respecte pe deplin cele 72 de criterii identificate în foaia de parcurs privind liberalizarea 
vizelor; subliniază că revizuirea legislației turce împotriva terorismului reprezintă o 
condiție esențială pentru garantarea drepturilor și libertăților fundamentale și că 
liberalizarea vizelor va fi posibilă numai după îndeplinirea tuturor acestor criterii;  

18. reamintește rolul important jucat de Turcia în răspunsul la criza migrației care a rezultat 
în urma războiului din Siria; consideră că populația Turciei a dat dovadă de o mare 
ospitalitate, oferind adăpost unui număr de peste trei milioane de refugiați sirieni; invită 
UE și statele sale membre să își respecte promisiunea cu privire la relocarea pe scară 
largă și să asigure resurse financiare adecvate pentru sprijinirea pe termen lung a 
refugiaților sirieni din Turcia; 

19. salută eforturile ONU de a relua negocierile privind reunificarea Ciprului; sprijină o 
soluționare echitabilă, cuprinzătoare și viabilă în concordanță cu rezoluțiile pertinente 
ale Consiliului de Securitate al ONU și cu acquis-ul UE; își reiterează apelul adresat 
Turciei de a se angaja și de a contribui la o soluționare cuprinzătoare, de a începe 
retragerea trupelor sale din Cipru, de a transfera către ONU zona orașului Famagusta, 
actualmente închisă, și de a se abține de la acțiuni care modifică echilibrul demografic 
de pe insulă; își exprimă aprecierea față de activitatea importantă desfășurată de 
Comisia pentru persoane dispărute; recunoaște dreptul Republicii Cipru de a încheia 
acorduri bilaterale privind zona sa economică exclusivă; îndeamnă Turcia să se 
angajeze în soluționarea pașnică a conflictelor, precum și să se abțină de la orice 
amenințare sau acțiune care ar putea avea efecte negative asupra relațiilor de bună 
vecinătate;

20. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 
Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 
externe și politica de securitate, statelor membre, precum și guvernului și Marii Adunări 
Naționale a Turciei.
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