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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o správe Komisie o Turecku za rok 2018
(2018/2150(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia, najmä uznesenia z 24. novembra 2016 
o vzťahoch medzi EÚ a Tureckom1, z 27. októbra 2016 o situácii novinárov v Turecku2

a z 8. februára 2018 o súčasnej situácii v oblasti ľudských práv v Turecku3,

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov zo 17. apríla 2018 o politike 
rozširovania EÚ (COM(2018)0450), na správu o Turecku za rok 2018 
(SWD(2018)0153) a na prepracovaný orientačný strategický dokument pre Turecko 
(2014 – 2020) prijatý v auguste 2018,

– so zreteľom na závery predsedníctva z 13. decembra 2016 a z 26. júna 2018 a na 
predchádzajúce príslušné závery Rady a Európskej rady,

– so zreteľom na rokovací rámec pre Turecko z 3. októbra 2005,

– so zreteľom na rozhodnutie Rady 2008/157/ES z 18. februára 2008 o zásadách, 
prioritách a podmienkach obsiahnutých v prístupovom partnerstve s Tureckou 
republikou (ďalej len „prístupové partnerstvo“)4 a na predchádzajúce rozhodnutia Rady 
o prístupovom partnerstve z rokov 2001, 2003 a 2006,

– so zreteľom na spoločné vyhlásenie v nadväznosti na samit EÚ a Turecka, ktorý sa 
konal 29. novembra 2015, a na akčný plán EÚ a Turecka,

– so zreteľom na vyhlásenie vydané Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi 
21. septembra 2005 vrátane ustanovenia, že uznanie všetkými členskými štátmi je 
nevyhnutnou súčasťou rokovaní, a na to, že Turecko musí bez obmedzení alebo 
diskriminácie plne vykonávať dodatkový protokol k Ankarskej dohode tým, že odstráni 
všetky prekážky slobodného pohybu tovaru,

– so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie,

– so zreteľom na článok 46 Európskeho dohovoru o ľudských právach (EDĽP), v ktorom 
sa uvádza, že zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať konečné rozsudky Európskeho 
súdu pre ľudské práva vo všetkých konaniach, ktorých sú účastníkmi,

– so zreteľom na stanoviská Benátskej komisie Rady Európy, najmä stanoviská z 10. –
11. marca 2017 k pozmeňujúcim návrhom k ústave, ktoré sa majú predložiť v 
celoštátnom referende, k opatreniam stanoveným v nedávnych mimoriadnych 

                                               
1 Prijaté texty, P8_TA(2016)0450.
2 Prijaté texty, P8_TA(2016)0423.
3 Prijaté texty, P8_TA(2018)0040.
4 Ú. v. EÚ L 51, 26.2.2008, s. 4.
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zákonných vyhláškach, ktoré sa týkajú slobody médií a o povinnostiach, právomociach 
a fungovaní trestno-mierového sudcovstva, stanoviská zo 6. – 7. októbra 2017 k 
ustanoveniam vládnej vyhlášky č. 674 o výkone miestnej demokracie, z 9. – 10. 
decembra 2016 k mimoriadnym zákonným vyhláškam č. 667 – 676, ktoré boli prijaté po 
neúspešnom prevrate 15. júla 2016, a zo 14. – 15. októbra 2016 o pozastavení 
uplatňovania druhého odseku článku 83 ústavy s dôrazom na parlamentnú 
nedotknuteľnosť,

– so zreteľom na vyhlásenie komisára Rady Európy pre ľudské práva z 26. júla 2016 o 
opatreniach prijatých počas výnimočného stavu v Turecku,

– so zreteľom na zistenia a závery misie OBSE/ODIHR zameranej na posudzovanie 
potrieb na začiatku prezidentských a parlamentných volieb, ktoré sa konali 24. júna 
2018,

– so zreteľom na rezolúciu Parlamentného zhromaždenia Rady Európy (PZ RE) č. 2156 
z 25. apríla 2017 s názvom Fungovanie demokratických inštitúcií v Turecku, ktorej 
výsledkom bolo opätovné otvorenie procesu monitorovania,

– so zreteľom na vyhlásenie EÚ a Turecka z 18. marca 2016,

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade z 2. marca 2017 o 
prvej výročnej správe o nástroji pre utečencov v Turecku (COM(2017)0130), na 
oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade zo 14. marca 2018 o druhej 
výročnej správe o nástroji pre utečencov v Turecku (COM(2018)0091) a na piatu správu 
Komisie Európskemu parlamentu, Európskej rade a Rade z 2. marca 2017 o pokroku 
dosiahnutom vo vykonávaní vyhlásenia EÚ a Turecka (COM(2017)0204),

– so zreteľom na odporúčanie Komisie z 21. decembra 2016 na rozhodnutie Rady, ktorým 
sa povoľuje začatie rokovaní s Tureckom o dohode o rozšírení rozsahu bilaterálneho 
preferenčného obchodného vzťahu a o modernizácii colnej únie,

– so zreteľom na osobitnú správu Európskeho dvora audítorov zo 14. marca 2018 s 
názvom Predvstupová pomoc EÚ pre Turecko: doteraz len skromné výsledky,

– so zreteľom na skutočnosť, že spoločný parlamentný výbor (SPV) EÚ – Turecko po 
troch rokoch stagnácie v medziparlamentných vzťahoch usporiadal 28. apríla 2018 v 
Bruseli dlho očakávanú 77. schôdzu,

– so zreteľom na Index slobody tlače vo svete za rok 2018, ktorý uverejňuje organizácia 
Reportéri bez hraníc a v ktorom je Turecko spomedzi 180 krajín na 157. mieste;

– so zreteľom na skutočnosť, že dodržiavanie právneho štátu vrátane deľby moci, 
demokracie, slobody prejavu, ľudských práv, práv menšín a náboženských slobôd, a 
slobody združovania a práva na pokojné protestovanie, je základom rokovacieho 
procesu,

– so zreteľom na skutočnosť, že Parlament v novembri 2016 vyzval Komisiu a členské 
štáty, aby dali podnet na dočasné zmrazenie prebiehajúcich prístupových rokovaní s 
Tureckom a zaviazal sa, že preskúma svoju pozíciu po tom, ako budú neprimerané 
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opatrenia v rámci výnimočného stavu v Turecku zrušené,

– so zreteľom na skutočnosť, že v júli 2017 Parlament vyzval Komisiu a členské štáty, 
aby v súlade s rokovacím rámcom bezodkladne formálne pozastavili prístupové 
rokovania s Tureckom, ak sa bude súbor ústavných reforiem vykonávať v nezmenenej 
podobe,

– so zreteľom na skutočnosť, že podľa Úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov 
(UNHCR) Turecko prijalo viac ako 3 milióny registrovaných utečencov zo Sýrie, Iraku 
a Afganistanu, čím sa stalo hostiteľskou krajinou najväčšieho počtu utečencov na svete,

– so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci (A8-0000/2018),

1. víta rozhodnutie z 19. júla 2018 zrušiť výnimočný stav, ktorý bol zavedený po pokuse o 
prevrat v roku 2016 a sedemkrát predĺžený; konštatuje, že predĺžený výnimočný stav 
viedol k narušeniu právneho štátu a zhoršeniu situácie v oblasti ľudských práv v 
Turecku; vyjadruje poľutovanie nad tým, že prijatím nových legislatívnych návrhov sa 
prezidentovi a výkonnej moci naďalej priznávajú mnohé nezákonné právomoci  počas 
výnimočného stavu a že to oslabuje akékoľvek pozitívne účinky jeho ukončenia;

2. pripomína, že v období po prevrate bolo vzatých do väzby viac ako 150 000 ľudí a 
zadržaných 78 000 osôb, ktoré boli obvinené z terorizmu, a  vo väzení je ešte stále viac 
ako 50 000 ľudí; vyjadruje znepokojenie nad neprimerane dlhým trvaním vyšetrovacej 
väzby a súdnych konaní, nad skutočnosťou, že vo viacerých prípadoch ešte nebola 
vznesená obžaloba, a nad krutými podmienkami zadržiavania; vyjadruje osobitné 
znepokojenie nad skutočnosťou, že terčom týchto zatýkaní sú zjavne aj legitímni 
zástupcovia opozície alebo členov opozície; je veľmi znepokojený údajným zlým 
zaobchádzaním a mučením osôb vo väzení, o ktorom informovali viaceré ľudskoprávne 
organizácie;

3. konštatuje, že odkedy bol vyhlásený výnimočný stav, bolo prepustených viac ako 
152 000 štátnych zamestnancov – vrátane učiteľov, lekárov, (mierových) akademikov, 
sudcov a prokurátorov; konštatuje, že na Komisiu pre prešetrenie opatrení v rámci 
výnimočného stavu (COSEM), ktorá má za úlohu preskúmať a do dvoch rokov 
rozhodnúť o sťažnostiach proti opatreniam prijatým v rámci výnimočného stavu a 
súvisiacim dekrétom, sa obrátilo vyše 125 000 ľudí a 89 000 z nich stále čaká na 
rozhodnutie; vyjadruje znepokojenie nad úzkym rozsahom mandátu vyšetrovacej 
komisie, jej nedostatočnou nezávislosťou a skutočnosťou, že prešetrovanie sa vykonáva 
výlučne na základe dokumentov v procesných spisoch bez účasti dotknutých osôb; 
konštatuje, že prepúšťanie malo mimoriadne drsný dosah na dotknutých jednotlivcov a 
na ich rodiny, a to aj finančne, a spôsobilo trvalú sociálnu a pracovnú stigmatizáciu; 
vyzýva tureckú vládu, aby zabezpečila, že všetci jednotlivci budú mať právo na to, aby 
ich prípad preskúmal nezávislý súd, ktorý môže priznať náhradu za materiálnu škodu a 
morálnu ujmu spôsobenú ich svojvoľným prepustením;

4. odsudzuje zvýšenú kontrolu práce sudcov a prokurátorov zo strany výkonnej moci a jej 
politické ovplyvňovanie; zdôrazňuje, že Turecko potrebuje dôkladnú reformu 
zákonodarnej a súdnej zložky moci, aby mohlo plniť svoje povinnosti vyplývajúce z 
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medzinárodného práva v oblasti ľudských práv; očakáva v tejto súvislosti akčný plán 
reformy súdnictva od  akčnej skupiny pre reformy;

5. vyjadruje vážne znepokojenie nad neprimeranými a svojvoľnými opatreniami, ktoré 
obmedzujú slobodu prejavu, slobodu médií a prístup k informáciám; odsudzuje 
zatvorenie viac ako 160 médií a zatknutie veľkého počtu novinárov po pokuse o prevrat; 
naliehavo vyzýva Turecko, aby v prvom rade zaručilo slobodu médií a okamžite 
prepustilo a oslobodilo všetkých nezákonne zadržiavaných novinárov;

6. vyjadruje znepokojenie nad zužujúcim sa priestorom pre občiansku spoločnosť a na 
presadzovanie základných práv a slobôd; konštatuje, že počas výnimočného stavu boli 
zatknutí mnohí aktivisti vrátane obhajcov ľudských práv a opakovane zakázané 
demonštrácie; vyzýva Turecko, aby chránilo základné práva menšín, ako sú LGBTI 
osoby;

7. odsudzuje svojvoľné zadržiavanie Osmana Kavala, popredného a váženého 
predstaviteľa občianskej spoločnosti v Turecku, ktorý bol doteraz viac ako rok 
zadržiavaný bez toho, aby bol obvinený; zaväzuje sa, že bude tento prípad naďalej 
pozorne sledovať, a žiada jeho okamžité a bezpodmienečné prepustenie;

8. je hlboko znepokojený situáciou na juhovýchode Turecka a vážnymi obvineniami z 
porušovania ľudských práv, najmä od zlyhania kurdského mierového procesu v roku 
2015; opakovane odsudzuje, že Strana kurdských pracujúcich (PKK), ktorá bola od 
roku 2002 na zozname teroristických organizácií EÚ, znovu začala používať násilie; 
zdôrazňuje, že je naliehavo potrebné obnoviť dôveryhodný politický proces vedúci k 
mierovému vyriešeniu kurdskej otázky; vyzýva Turecko, aby urýchlene vyšetrilo 
závažné obvinenia z porušovania ľudských práv a zabíjania a aby umožnilo 
medzinárodným pozorovateľom vykonať nezávislé kontroly;

9. so znepokojením konštatuje, že počas výnimočného stavu bol na juhovýchode krajiny 
prepustený alebo zatknutý veľký počet starostov a spolustarostov a že vláda 
vymenovala na ich miesto správcov; zastáva názor, že komunálne voľby v marci 2019 
musia byť významnou príležitosťou na úplné obnovenie zásady priameho 
demokratického mandátu; 

10. konštatuje, že výnimočný stav ešte viac obmedzil schopnosť Veľkého národného 
zhromaždenia plniť jeho základnú úlohu demokratickej kontroly a zodpovednosti; s 
veľkým znepokojením berie na vedomie zatknutie dvoch poslancov z Republikánskej 
ľudovej strany (CHP), ako aj spôsob, akým bola Ľudská demokratická strana (HDP) 
mimoriadne vytlačená, a mnohí členovia zákonodarného zboru, ktorí sú členmi HDP, 
boli zatknutí z dôvodu údajného napomáhania teroristických aktivít; 

11. odsudzuje pretrvávajúce zatknutie Selahattina Demirtasa, opozičného lídra a 
prezidentského kandidáta; zaväzuje sa, že bude tento prípad naďalej pozorne sledovať, a 
žiada jeho okamžité a bezpodmienečné prepustenie; očakáva, že Európsky súd pre 
ľudské práva bezodkladne vydá konečné rozhodnutie v tejto veci;

12. pripomína, že Benátska komisia po posúdení ústavných zmien týkajúcich sa zavedenia 
prezidentského systému dospela k záveru, že v ňom chýba kontrola a rovnováha a že je 
ohrozená deľba právomocí medzi výkonnou a súdnou mocou; ďalej pripomína, že 
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Európsky parlament vyzval vládu Turecka, aby vykonala ústavné a súdne zmeny a
reformy v spolupráci s Benátskou komisiou, a minulý rok vyzval tiež na formálne 
pozastavenie prístupových rokovaní, ak by vo vykonávaní ústavných reforiem nenastali 
zmeny, keďže by to nebolo v súlade s kodanskými kritériami;

13. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zohľadnili všetky uvedené skutočnosti a v súlade s 
rokovacím rámcom formálne pozastavili prístupové rokovania s Tureckom; je však 
naďalej odhodlaný viesť demokratický dialóg s Tureckom; žiada Komisiu, aby počas 
formálneho pozastavenia rokovaní použila všetky finančné prostriedky dostupné v 
rámci IPA II a budúceho IPA III na podporu občianskej spoločnosti Turecka 
prostredníctvom osobitného balíka, ktorý riadi priamo EÚ, a na zvýšenie počtu 
príležitostí na medziľudské kontakty, akademický dialóg, prístup tureckých študentov k 
európskym univerzitám a mediálne platformy pre novinárov; 

14. konštatuje, že hoci bol proces pristúpenia k EÚ na začiatku silnou motiváciou reforiem 
v Turecku, v posledných rokoch došlo v oblastiach právneho štátu a ľudských práv k 
výraznému úpadku; pripomína, že Parlament opakovane vyzval, aby sa otvorila kapitola 
23 o súdnictve a základných právach a kapitola 24 o spravodlivosti, slobode a 
bezpečnosti, a to v čase, keď sa turecká vláda zaviazala vykonať vážne reformy; 
vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že prístupové nástroje nemohli byť naplno 
využité z dôvodu pokračujúceho zablokovania zo strany Rady;

15. domnieva sa, že by sa mali ponechať otvorené možnosti modernizácie a vylepšenia 
colnej únie z roku 1995 medzi EÚ a Tureckom, aby sa do nej zahrnuli dôležité oblasti, 
ako sú poľnohospodárstvo, služby a verejné obstarávanie, na ktoré sa v súčasnosti 
nevzťahuje; pripomína, že dve tretiny priamych zahraničných investícií (PZI) v Turecku 
pochádzajú z členských štátov EÚ a že Turecko je pre EÚ dôležitým trhom s veľkým 
potenciálom rastu; domnieva sa, že modernizácia by poskytla cennú príležitosť na 
demokratickú podmienenosť, pozitívny pákový efekt a možnosť plánu, v ktorom by 
modernizácia colnej únie išla ruka v ruke s konkrétnymi záväzkami Turecka v súvislosti 
s demokratickými reformami; domnieva sa navyše, že modernizácia colnej únie by 
poskytla významnú príležitosť na politický dialóg o zmene klímy, ako aj o pracovných 
právach v Turecku; vyzýva Komisiu, aby začala pracovať na prípravách modernizácie 
colnej únie, hneď ako turecká vláda oznámi, že je pripravená uskutočniť dôkladné 
reformy;

16. poukazuje na to, že sloboda združovania v odboroch a sociálny dialóg majú zásadný 
význam pre rozvoj pluralitnej spoločnosti; vyjadruje poľutovanie nad legislatívnymi 
nedostatkami v oblasti pracovných práv a práv odborových zväzov a zdôrazňuje, že 
právo organizovať sa, právo na kolektívne vyjednávanie a právo na štrajk sú 
základnými právami pracovníkov; vyjadruje vážne znepokojenie nad pracovnými 
podmienkami pracovníkov pri výstavbe nového letiska v Istanbule vzhľadom na to, že 
od začiatku výstavby v máji 2015 pri pracovných úrazoch údajne zahynulo 38 
pracovníkov a že 31 osôb, medzi ktorými je jeden vedúci odborov, je v súčasnosti vo 
väzení za to, že protestovali proti zlým pracovným podmienkam; vyzýva turecké 
orgány, aby s príslušnými odborovými zväzmi dôkladne prekonzultovali otázku 
potrebných záruk pre pracovníkov na stavbe, aby dôkladne vyšetrili úmrtia a zranenia a 
umožnili odborom neobmedzený prístup k pracovníkom;
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17. konštatuje, že liberalizácia vízového režimu má veľmi veľký význam pre občanov 
Turecka, najmä pre študentov, akademických pracovníkov, zástupcov podnikateľskej 
sféry a ľudí s rodinnými väzbami v členských štátoch EÚ; nabáda tureckú vládu, aby 
splnila 72 kritérií určených v pláne liberalizácie vízového režimu; zdôrazňuje, že revízia 
právnych predpisov Turecka v oblasti boja proti terorizmu je kľúčovou podmienkou na 
zaručenie základných práv a slobôd a že liberalizácia vízového režimu bude možná len 
vtedy, keď budú splnené všetky kritériá;  

18. pripomína dôležitú úlohu, ktorú zohráva Turecko v reakcii na migračnú krízu, ktorú 
spôsobila vojna v Sýrii; zastáva názor, že obyvateľstvo Turecka preukázalo veľkú 
pohostinnosť, keď ponúklo útočisko viac ako 3 miliónom sýrskych utečencov; vyzýva 
EÚ a jej členské štáty, aby dodržali svoj sľub týkajúci sa rozsiahleho presídľovania a 
aby zabezpečili primerané finančné zdroje na dlhodobú podporu sýrskych utečencov v 
Turecku; 

19. víta úsilie OSN obnoviť rokovania o opätovnom zjednotení Cypru; podporuje 
spravodlivé, komplexné a trvácne riešenie v súlade s príslušnými rezolúciami 
Bezpečnostnej rady OSN a acquis EÚ; opakuje svoju výzvu Turecku, aby sa zaviazalo 
ku komplexnému riešeniu a prispelo k nemu, aby začalo sťahovať svoje jednotky z 
Cypru, odovzdalo uzavretú časť mesta Famagusta Organizácii Spojených národov a 
zdržalo sa opatrení, ktoré menia demografickú rovnováhu na ostrove; oceňuje dôležitú 
prácu Výboru pre nezvestné osoby (CMP); uznáva právo Cyperskej republiky uzatvárať 
dvojstranné dohody týkajúce sa jej výhradnej hospodárskej zóny; naliehavo vyzýva 
Turecko, aby sa zapojilo do mierového urovnávania sporov a zdržalo sa akejkoľvek 
hrozby alebo krokov, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na dobré susedské vzťahy;

20. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke 
Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, 
členským štátom a vláde a Veľkému národnému zhromaždeniu Turecka.
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