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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o poročilu Komisije o Turčiji za leto 2018
(2018/2150(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Turčiji, zlasti tistih z dne 24. novembra 2016 
o odnosih med EU in Turčijo1, z dne 27. oktobra 2016 o položaju novinarjev v Turčiji2

in z dne 8. februarja 2018 o stanju na področju človekovih pravic v Turčiji3,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 17. aprila 2018 Evropskemu parlamentu, 
Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o širitveni politiki 
EU (COM(2018)0450), poročila o Turčiji za leto 2018 (SWD(2018)0153) ter 
spremenjenega okvirnega strateškega dokumenta za Turčijo (2014–2020)., sprejetega 
avgusta 2018,

– ob upoštevanju sklepov predsedstva z dne 13. decembra 2016 in 26. junija 2018 ter 
prejšnjih ustreznih sklepov Sveta in Evropskega sveta,

– ob upoštevanju pogajalskega okvira za Turčijo z dne 3. oktobra 2005,

– ob upoštevanju Sklepa Sveta 2008/157/ES z dne 18. februarja 2008 o načelih, 
prednostnih nalogah in pogojih iz partnerstva za pristop z Republiko Turčijo 
(„partnerstvo za pristop“)4 ter prejšnjih sklepov Sveta iz let 2001, 2003 in 2006 o 
partnerstvu za pristop,

– ob upoštevanju skupne izjave po vrhu EU-Turčija dne 29. novembra 2015 in akcijskega 
načrta EU-Turčija,

– ob upoštevanju izjave Evropske skupnosti in njenih držav članic z dne 21. septembra 
2005, ki zajema določbo, v skladu s katero je priznanje vseh držav članic nujni del 
pristopnega procesa, in o tem, da mora Turčija polno izvajati dodatni protokol k 
sporazumu iz Ankare, tako da odpravi vse ovire za prosti pretok blaga brez omejitev ali 
diskriminacije,

– ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah,

– ob upoštevanju člena 46 Evropske konvencije o človekovih pravicah, ki navaja, da se 
pogodbene stranke obvezujejo, da bodo spoštovale končno sodbo Evropskega sodišča 
za človekove pravice v vsaki zadevi, v kateri nastopajo kot stranke,

– ob upoštevanju mnenj Beneške komisije Sveta Evrope, predvsem z dne 10. in 11. marca 
2017 o spremembah ustave, o katerih se bo glasovalo na nacionalnem referendumu, o 
ukrepih v nedavnih izrednih odlokih-zakonih v zvezi s spoštovanjem svobode medijev 

                                               
1 Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0450.
2 Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0423.
3 Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0040.
4 UL L 51, 26.2.2008, str. 4.
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in o dolžnostih, pristojnostih in delovanju mirovnega sodstva v kazenskih zadevah, z 
dne 6. in 7. oktobra 2017 o določbah odloka-zakona št. 674 o izvajanju lokalne 
demokracije, z dne 9. in 10. decembra 2016 o izrednih odlokih-zakonih št. 667–676, 
sprejetih po spodletelem državnem udaru 15. julija 2016, ter z dne 14. in 15. oktobra 
2016 o razveljavitvi drugega odstavka 83. člena ustave o nedotakljivosti parlamenta,

– ob upoštevanju izjave komisarja Sveta Evrope za človekove pravice z dne 26. julija 
2016 o ukrepih, sprejetih ob izrednih razmerah v Turčiji,

– ob upoštevanju ugotovitev in sklepov misije OVSE/ODIHR za ocenjevanje potreb o 
predčasnih predsedniških in parlamentarnih volitvah dne 24. junija 2018,

– ob upoštevanju resolucije parlamentarne skupščine Sveta Evrope št. 2156 z dne 
25. aprila 2017 o delovanju demokratičnih institucij v Turčiji, zaradi katere je bil 
ponovno odprt postopek spremljanja,

– ob upoštevanju izjave EU in Turčije z dne 18. marca 2016,

– ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o prvem letnem 
poročilu o instrumentu za begunce v Turčiji z dne 2. marca 2017 (COM(2017)0130), 
sporočila Evropskemu parlamentu in Svetu o drugem letnem poročilu o instrumentu za 
begunce v Turčiji z dne 14. marca 2018 (COM(2018)0091) in petega poročila Komisije 
Evropskemu parlamentu, Evropskemu svetu in Svetu o napredku pri izvajanju izjave 
EU in Turčije z dne 2. marca 2017 (COM(2017)0204),

– ob upoštevanju priporočila Komisije z dne 21. decembra 2016 za sklep Sveta o 
odobritvi začetka pogajanj s Turčijo o sporazumu o razširitvi obsega dvostranskih 
preferencialnih trgovinskih odnosov in o posodobitvi carinske unije,

– ob upoštevanju posebnega poročila Evropskega računskega sodišča z dne 14. marca 
2018 z naslovom Predpristopna pomoč EU Turčiji: doslej le omejeni rezultati,

– ob upoštevanju dejstva, da je dolgo pričakovano 77. srečanje skupnega parlamentarnega 
odbora EU-Turčija potekalo v Bruslju 28. aprila 2018, potem ko so bili 
medparlamentarni odnosi tri leta na mrtvi točki,

– ob upoštevanju svetovnega indeksa svobode tiska za leto 2018, ki ga je objavila 
organizacija Novinarji brez meja in po katerem je Turčija na 151. mestu med 180 
državami,

– ob upoštevanju dejstva, da so spoštovanje načel pravne države in temeljnih svoboščin, 
tudi delitve oblasti, demokracije, svobode izražanja, človekovih pravic, pravic manjšin 
in verskih svoboščin ter svobode zbiranja in pravice do miroljubnih protestov, v 
središču pogajalskega procesa,

– ob upoštevanju dejstva, da je Parlament novembra 2016 pozval Komisijo in države 
članice, naj začasno zamrznejo potekajoča pristopna pogajanja s Turčijo, in se zavezal, 
da bo ponovno preučil svoje stališče, ko bodo nesorazmerni izredni ukrepi v Turčiji 
odpravljeni,
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– ob upoštevanju, da je Parlament julija 2017 pozval Komisijo in države članice, naj v 
skladu s pogajalskim okvirom nemudoma formalno prekinejo pristopna pogajanja s 
Turčijo, če bo ta začela v nespremenjeni obliki izvajati sveženj ustavnih reform,

– ob upoštevanju dejstva, da Turčija po podatkih Urada visokega komisarja Združenih 
narodov za begunce v svetovnem merilu gosti največje število beguncev, saj so v državi 
registrirani skoraj trije milijoni beguncev iz Sirije, Iraka in Afganistana,

– ob upoštevanju člena 52 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za zunanje zadeve (A8-0000/2018),

1. pozdravlja odločitev z de 19. julija 2018, da se odpravijo izredne razmere, ki so bile 
uvedene po poskusu državnega udara leta 2016 in so bile podaljšane sedemkrat; 
ugotavlja, da so dolgotrajne izredne razmere vodile k propadanju pravne države in 
poslabšanju stanja na področju človekovih pravic v Turčiji; obžaluje, da so v sprejetih 
novih zakonodajnih predlogih ohranjene številne prekomerne pristojnosti, podeljene 
predsedniku in izvršni oblasti v okviru izrednih razmer, s čimer je pozitiven učinek 
odprave izrednih razmer manjši;

2. želi spomniti, da je bilo v okviru represivnih ukrepov po poskusu državnega udara 
pridržanih 150.000 ljudi, 78.000 pa je bilo aretiranih zaradi obtožb o terorizmu, pri 
čemer je v zaporu še vedno več kot 50.000 ljudi; izraža zaskrbljenost zaradi pretirano 
dolgega pridržanja pred sojenjem in sodnih postopkov, dejstva, da v številnih primerih 
še ni bila vložena obtožnica, in strogih pogojev pridržanja; je zlasti zaskrbljen, da so 
tarča takšnih aretacij tudi legitimni oporečniki ali člani opozicije; je zaskrbljen zaradi 
obtožb o slabem ravnanju in mučenju tistih, ki so v zaporu, o čemer poročajo številne 
organizacije za človekove pravice;

3. je seznanjen, da je bilo od uvedbe izrednih razmer odpuščenih več kot 152.000 državnih 
uslužbencev – tudi učiteljev, zdravnikov, akademikov (na področju miru), sodnikov in 
tožilcev; je seznanjen, da je 125.000 vložilo prijavo preiskovalni komisiji za ukrepe 
izrednih razmer, katere naloga je pregledati pritožbe glede ukrepov, sprejetih v okviru 
izrednih razmer in z njimi povezanih odlokov, ter v roku dveh let odločiti o teh 
pritožbah, in da jih 89.000 med njimi še vedno čaka na odločitev; je zaskrbljen zaradi 
ozkega okvira mandata preiskovalne komisije, njenega pomanjkanja neodvisnosti in 
dejstva, da se preučitve izvajajo izključno na podlagi dokumentov v spisu, brez 
udeležbe osebe, na katero se nanaša; je seznanjen, da so bila odpuščanja izjemno 
neprizanesljiva do zadevnih posameznikov in njihovih družin, tudi v finančnem smislu, 
prinašajo pa tudi trajno družbeno in poklicno stigmatizacijo; poziva turško vlado, naj 
zagotovi, da bodo vsi posamezniki imeli pravico, da njihov primer preuči neodvisno 
sodišče, ki lahko dodeli nadomestilo za materialno in moralno škodo, ki jo je povzročila 
njihova samovoljna odpustitev;

4. obsoja večji izvršni nadzor nad delom sodnikov in tožilcev ter politično vmešavanje v 
njihovo delo; poudarja, da je potrebna resna reforma zakonodajne in pravosodne veje 
oblasti, da bo Turčija lahko izpolnila svoje obveznosti v okviru mednarodnega prava 
človekovih pravic; v zvezi s tem pričakuje akcijski načrt o pravosodnih reformah, ki ga 
bo pripravila skupina za reformne ukrepe;
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5. izraža resno zaskrbljenost zaradi nesorazmernih in samovoljnih ukrepov, ki omejujejo 
svobodo izražanja, svobodo medijev in dostop do informacij; obsoja zaprtje več kot 160 
medijskih hiš in veliko število aretacij novinarjev po poskusu državnega udara; poziva 
Turčijo, naj prednostno zagotovi svobodo medijev in takoj izpusti in oprosti vse 
nezakonito pridržane novinarje;

6. izraža zaskrbljenost zaradi krčenja prostora za civilno družbo in za spodbujanje 
temeljnih pravic in svoboščin; je seznanjen, da so bili med izrednimi razmerami 
aretirani številni aktivisti, vključno z zagovorniki človekovih pravic, demonstracije pa 
so bile vedno znova prepovedane; poziva Turčijo, naj zaščiti temeljne pravice manjšin, 
kot so osebe LGBTI;

7. obsoja samovoljno pridržanje Osmana Kavale, vidnega in spoštovanega vodilnega člana 
civilne družbe v Turčiji, ki je še vedno pridržan brez obtožnice, in to že več kot eno 
leto; se zavezuje, da bo še naprej zelo pozorno spremljal njegov primer, in poziva k 
njegovi takojšnji in brezpogojni izpustitvi;

8. je globoko zaskrbljen zaradi razmer na jugovzhodu Turčije in hudih obtožb kršitev 
človekovih pravic, zlasti od propada procesa reševanja kurdskega vprašanja leta 2015; 
ponovno odločno obsoja, da se je Kurdska delavska stranka (PKK), ki jo EU že od leta 
2002 vodi na seznamu terorističnih organizacij, ponovno zatekla k nasilju; poudarja, 
kako nujno je nadaljevati verodostojen politični proces, ki bo vodil k mirni rešitvi 
kurdskega vprašanja; poziva Turčijo, naj hitro preišče resne obtožbe kršitev človekovih 
pravic in ubojev ter mednarodnim opazovalcem dovoli, da opravijo neodvisno 
preverjanje;

9. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je bilo med izrednimi razmerami odpuščenih ali 
aretiranih veliko število županov in sožupanov na jugovzhodu države ter da je država 
kot njihovo zamenjavo imenovala skrbnike; meni, da morajo občinske volitve marca 
2019 pomeniti pomembno priložnost za ponovno uvedbo načela neposrednega 
demokratičnega mandata; 

10. je seznanjen, da so izredne razmere še dodatno omejile zmožnosti velike narodne 
skupščine, da izpolni svojo temeljno vlogo demokratičnega nadzora in odgovornosti; je 
zelo zaskrbljen zaradi aretacije dveh poslancev parlamenta iz Republikanske ljudske 
stranke (CHP) in zaradi načina, kako je bila Ljudska demokratična stranka (HDP) 
marginalizirana, pri čemer so bili številni zakonodajalci HDP aretirani zaradi 
domnevnega podpiranja terorističnih aktivnosti; 

11. obsoja, da je Selahattin Demirtas, vodja opozicije in predsedniški kandidat, še vedno 
aretiran se zavezuje, da bo še naprej zelo pozorno spremljal njegov primer, in poziva k 
njegovi takojšnji in brezpogojni izpustitvi; pričakuje, da bo Evropsko sodišče za 
človekove pravice brez odlašanja izreklo končno sodbo v tej zadevi;

12. želi spomniti, da je Beneška komisija ocenila, da ustavne spremembe v zvezi z uvedbo 
predsedniškega sistema ne vsebujejo zadostnega nadzora in ravnovesij, poleg tega pa 
ogrožajo delitev pristojnosti med izvršno in sodno oblastjo; želi spomniti tudi, da je 
Evropski parlament pozval turško vlado, naj uvede ustavne in pravosodne spremembe 
in reforme v sodelovanju z Beneško komisijo, lani pa je pozval tudi k formalni 
prekinitvi pristopnih pogajanj, če se bo ustavna reforma izvajala v nespremenjeni obliki, 
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saj bi to bilo neskladno s københavnskimi merili;

13. poziva Komisijo in države članice, naj ob upoštevanju vsega zgoraj navedenega in v 
skladu s pogajalskim okvirom nemudoma formalno prekinejo pristopna pogajanja s 
Turčijo; vendar ostaja zavezan demokratičnemu dialogu s Turčijo; poziva Komisijo, naj 
med formalno prekinitvijo pogajanj uporabi vsa sredstva, ki so na voljo v okviru IPA II 
in bodočega IPA III, prek namenskih sredstev, ki jih bo neposredno upravljala EU, za 
podporo turški civilni družbi ter naj poveča priložnosti za medosebne stike, akademski 
dialog, dostop za turške študente do evropskih univerz ter medijskih platform za 
novinarje; 

14. ugotavlja, da je proces pristopa k EU v začetku sicer pomenil veliko motivacijo za 
reforme v Turčiji, da pa je v zadnjih nekaj letih prišlo do občutnega nazadovanja na 
področjih pravne države in človekovih pravic; želi spomniti, da je Parlament v času, ko 
se je turška vlada zavezala, da bo izvedla resne reforme, vedno znova pozval k odprtju 
poglavja 23 o pravosodju in temeljnih pravicah ter poglavja 24 o pravici, svobodi in 
varnosti; globoko obžaluje, da zaradi stalne blokade Sveta ni bilo mogoče v celotnem 
obsegu uporabiti pristopnih instrumentov;

15. meni, da bi bilo treba dopustiti možnost posodobitve in nadgradnje carinske unije iz leta 
1995 med EU in Turčijo, da bi vključili pomembna področja, kot so kmetijstvo, storitve 
in javna naročila, ki trenutno niso zajeta; želi spomniti, da dve tretjini tujih neposrednih 
investicij v Turčiji izhaja iz držav članic EU in da je Turčija pomemben zagonski trg za 
EU; meni, da bi nadgradnja zagotovila pomembno priložnost za demokratične pogoje, 
pozitiven spodbujevalni učinek in možnost načrta, po katerem bi se nadgradnja carinske 
unije pospremila s konkretnimi zavezami Turčije glede demokratičnih reform; meni 
tudi, da bi nadgradnja carinske unije pomenila pomembno priložnost za dialog o 
politikah v zvezi s podnebnimi spremembami, pa tudi delavskimi pravicami v Turčiji; 
poziva Komisijo, naj začne s pripravljalnim delom za nadgradnjo carinske unije takoj, 
ko bo turška vlada izkazala pripravljenost za resne reforme;

16. poudarja, da sta svoboda sindikatov in socialni dialog bistvena za razvoj pluralne 
družbe; obžaluje zakonodajne pomanjkljivosti v zvezi z delavskimi in sindikalnimi 
pravicami ter poudarja, da so pravica do organiziranja, pravica do kolektivnega 
pogajanja in pravica do stavke temeljne pravice delavcev; je resno zaskrbljen zaradi 
delovnih razmer delavcev med gradnjo novega letališča v Istanbulu, glede na to, da naj 
bi od začetka gradnje v maju 2015 v delovnih nesrečah umrlo 38 delavcev, 31 oseb, 
med njimi tudi sindikalni vodja, pa je trenutno v zaporu zaradi protestov proti slabim 
delovnim razmeram; poziva turške oblasti, naj se tesno posvetujejo z ustreznimi 
sindikati o vprašanju potrebnih zaščitnih ukrepov za delavce na terenu, opravijo 
temeljito preiskavo smrti in poškodb ter sindikatom omogočijo popoln dostop do 
delavcev;

17. je seznanjen, da je liberalizacija vizumskega režima zelo pomembna za turške 
državljane, zlasti za študente, akademike, predstavnike podjetij in osebe z družinskimi 
vezmi v državah članicah EU; spodbuja turško vlado, naj v celoti izpolni 72 meril, 
določenih v časovnem načrtu za liberalizacijo vizumskega režima; poudarja, da je 
revizija turške protiteroristične zakonodaje eden ključnih pogojev za zagotavljanje 
temeljnih pravic in svoboščin in da bo liberalizacija vizumskega režima mogoča, ko 
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bodo izpolnjena vsa merila;  

18. želi spomniti na pomembno vlogo Turčije pri odzivanju na migracijsko krizo zaradi 
vojne v Siriji; meni, da je turško prebivalstvo izkazalo veliko gostoljubnost, tako da je 
ponudilo zatočišče več kot 3 milijonom sirskih beguncev; poziva EU in njene države 
članice, naj izpolnijo obljubo glede obsežne preselitve in naj zagotovijo zadostna 
finančna sredstva za dolgoročno podporo sirskim beguncem v Turčiji; 

19. pozdravlja prizadevanja OZN za nadaljevanje pogajanj o ponovni združitvi Cipra; 
podpira pravično, celovito in izvedljivo rešitev v skladu z ustreznimi resolucijami 
Varnostnega sveta OZN in pravnim redom Unije; ponovno poziva Turčijo, naj se 
zaveže in prispeva k celoviti rešitvi, začne umikati svoje sile s Cipra, zaprto območje 
Famaguste preda OZN ter se vzdrži dejanj, ki bi spremenile demografsko ravnovesje na 
otoku; izreka pohvalo pomembnemu delu odbora za pogrešane osebe; priznava pravico 
Republike Ciper, da sklepa dvostranske sporazume o izključni ekonomski coni; poziva 
Turčijo, naj začne na miren način reševati spore in naj se vzdrži groženj ali dejanj, ki bi 
utegnila negativno vplivati na dobre sosedske odnose;

20. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, 
podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno 
politiko, državam članicam, turški vladi ter turški veliki narodni skupščini.
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