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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om kommissionens rapport för 2018 om Turkiet
(2018/2150(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av sina tidigare resolutioner om Turkiet, särskilt av den 
24 november 2016 om förbindelserna mellan EU och Turkiet1, av den 27 oktober 2016 
om situationen för journalister i Turkiet2 och av den 8 februari 2018 om den nuvarande 
människorättssituationen i Turkiet3,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 17 april 2018 till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt 
Regionkommittén 2018 års meddelande om EU:s utvidgningspolitik
(COM(2018)0450), rapporten för 2018 om Turkiet (SWD(2018)0153) och det 
reviderade det vägledande strategidokument för Turkiet (2014–2020) som antogs 
i augusti 2018,

– med beaktande av ordförandeskapets slutsatser av den 13 december 2016 och den 
26 juni 2018, och av tidigare relevanta slutsatser från rådet och Europeiska rådet,

– med beaktande av förhandlingsramen för Turkiet från den 3 oktober 2005,

– med beaktande av rådets beslut 2008/157/EG av den 18 februari 2008 om principerna, 
prioriteringarna och villkoren i partnerskapet för anslutning med Republiken Turkiet 
(nedan kallat partnerskapet för anslutning)4, samt rådets föregående beslut om 
partnerskapet för anslutning från 2001, 2003 och 2006,

– med beaktande av det gemensamma uttalandet efter toppmötet mellan EU och Turkiet 
den 29 november 2015 samt EU:s och Turkiets handlingsplan,

– med beaktande av den förklaring som Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater 
utfärdade den 21 september 2005, inbegripet bestämmelsen att ett erkännande av alla 
EU:s medlemsstater är en nödvändig del av anslutningsprocessen, och av vikten av att 
Turkiet till fullo genomför tilläggsprotokollet till Ankaraavtalet genom att – utan vare 
sig begränsningar eller diskriminering – undanröja alla hinder för den fria rörligheten
för varor,

– med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

– med beaktande av artikel 46 i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen), enligt vilken de 
fördragsslutande parterna förbinder sig att rätta sig efter slutgiltiga domar från 

                                               
1 Antagna texter, P8_TA(2016)0450.
2 Antagna texter, P8_TA(2016)0423.
3 Antagna texter, P8_TA(2018)0040.
4 EUT L 51, 26.2.2008, s. 4.
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Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen) i alla mål där 
de är parter,

– med beaktande av utlåtandena från Europarådets Venedigkommission, särskilt av den 
10–11 mars 2017 om de grundlagsändringar som ska avgöras i en nationell 
folkomröstning, om de åtgärder som föreskrivs i de senaste undantagslagar som rör 
mediefrihet samt skyldigheter, befogenheter och funktion för ”brottmålsdomare för 
fred”, av den 6–7 oktober 2017 om bestämmelserna i lagdekret nr 674 om utövande av 
lokal demokrati, av den 9–10 december 2016 om undantagslagarna nr 667–676, som 
antogs efter det misslyckade kuppförsöket den 15 juli 2016, och av den 14–15 oktober 
2016 om upphävandet av artikel 83 andra stycket i grundlagen (om parlamentets 
okränkbarhet),

– med beaktande av uttalandet av den 26 juli 2016 från Europarådets kommissarie för 
mänskliga rättigheter om de åtgärder som vidtagits under undantagstillståndet i Turkiet,

– med beaktande av resultaten och slutsatserna från behovsbedömningsuppdraget vid 
OSSE:s kontor för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter (OSSE/ODIHR) 
om de tidigarelagda president- och parlamentsvalen den 24 juni 2018,

– med beaktande av resolution 2156 av den 25 april 2017 från 
Europarådets parlamentariska församling om funktionssättet hos de demokratiska 
institutionerna i Turkiet, som ledde till att övervakningsförfarandet återupptogs,

– med beaktande av uttalandet från EU och Turkiet av den 18 mars 2016,

– med beaktande av meddelandet av den 2 mars 2017 från kommissionen till 
Europaparlamentet och rådet Första årsrapporten om faciliteten för flyktingar i Turkiet
(COM(2017)0130), meddelandet av den 14 mars 2018 från kommissionen till 
Europaparlamentet och rådet Den andra årsrapporten om faciliteten för flyktingar 
i Turkiet (COM(2018)0091) och rapporten av den 2 mars 2017 från kommissionen till 
Europaparlamentet, Europeiska rådet och rådet Femte lägesrapporten om 
genomförandet av uttalandet från EU och Turkiet (COM(2017)0204),

– med beaktande av kommissionens rekommendation av den 21 december 2016 om 
ett rådsbeslut om bemyndigande att inleda förhandlingar om ett avtal med Turkiet för att 
utöka den bilaterala förmånshandelsförbindelsen och modernisera tullunionen,

– med beaktande av Europeiska revisionsrättens särskilda rapport av den 14 mars 2018 
EU:s föranslutningsstöd till Turkiet: endast begränsade resultat hittills,

– med beaktande av att den gemensamma parlamentarikerkommittén EU–Turkiet höll sitt 
efterlängtade 77:e sammanträde i Bryssel den 28 april 2018, efter tre års dödläge i de 
interparlamentariska förbindelserna,

– med beaktande av 2018 års pressfrihetsindex World Press Freedom Index från 
Reportrar utan gränser, som rankade Turkiet på 157:e plats av 180 länder,

– med beaktande av att respekten för rättsstatsprincipen och de grundläggande 
rättigheterna, inklusive maktfördelning, demokrati, yttrandefrihet, mänskliga rättigheter, 
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minoriteters rättigheter och religionsfrihet, föreningsfrihet och rätt till fredlig protest, är 
central i förhandlingsprocessen,

– med beaktande av att parlamentet i november 2016 uppmanade kommissionen och 
medlemsstaterna att lägga de pågående anslutningsförhandlingarna med Turkiet på is 
och lovade att se över sin ståndpunkt när de oproportionerliga åtgärder som vidtagits 
under undantagstillståndet i Turkiet väl har hävts,

– med beaktande av att parlamentet i juli 2017 uppmanade kommissionen och 
medlemsstaterna att omedelbart, i enlighet med förhandlingsramverket, formellt lägga 
förhandlingarna med Turkiet om EU-anslutning på is om det konstitutionella 
reformpaketet genomförs i oförändrat skick,

– med beaktande av att Turkiet, enligt FN:s flyktingkommissariat (UNHCR), har världens 
största flyktingbefolkning, med fler än 3 miljoner registrerade flyktingar från Syrien, 
Irak och Afghanistan,

– med beaktande av artikel 52 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor (A8–0000/2018).

1. Europaparlamentet välkomnar beslutet av den 19 juli 2018 att häva undantagstillståndet, 
som infördes efter kuppförsöket 2016 och förlängts sju gånger. Parlamentet konstaterar 
att det utdragna undantagstillståndet har lett till en urholkning av rättsstaten och 
en försämring av situationen för de mänskliga rättigheterna i Turkiet. Parlamentet 
beklagar att antagandet av nya lagförslag innebär att många av de oriktiga 
maktbefogenheter som presidenten och den verkställande makten tilldelats under 
undantagstillståndet bevaras och att eventuella positiva effekter av undantagstillståndets 
upphörande därigenom dämpas.

2. Europaparlamentet påminner om att fler än 150 000 personer greps i samband med 
ingripandena efter kuppen och att 78 000 har gripits efter anklagelser om terrorism, 
samtidigt som fler än 50 000 personer fortfarande hålls fängslade. Parlamentet uttrycker 
oro över att frihetsberövandena före rättegång och de rättsliga förfarandena är alltför 
utdragna, det faktum att det i flera fall inte har väckts något åtal än samt de hårda 
förvarsförhållandena. Parlamentet är särskilt oroat över att sådana gripanden också 
verkar vara riktade mot personer med legitima avvikande åsikter eller medlemmar av 
oppositionen. Parlamentet är mycket oroat över påståendena om misshandel och tortyr 
av fängslade personer, något som flera människorättsorganisationer har rapporterat om.

3. Europaparlamentet noterar att fler än 152 000 statstjänstemän – däribland lärare, läkare, 
(freds)forskare, domare och åklagare – har sagts upp sedan undantagstillståndet utlystes. 
Parlamentet noterar att 125 000 personer lämnat in en ansökan till 
undersökningskommissionen för åtgärder med anknytning till undantagstillståndet, 
vilken har i uppdrag att se över och inom två år fatta beslut om klagomål mot åtgärder 
som vidtagits inom ramen för undantagstillståndet och relaterade dekret, och att 89 000 
av dem fortfarande väntar på ett beslut. Parlamentet är oroat över den begränsade 
räckvidden för undersökningskommissionens mandat, dess brist på oberoende och det 
faktum att undersökningarna görs endast på grundval av handlingarna i ärendeakten, 
utan den berörda personens deltagande. Parlamentet konstaterar att uppsägningarna har 
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haft en mycket hård inverkan på de berörda personerna och deras familjer, även 
ekonomiskt, och att de medfört en bestående social och yrkesrelaterad stigmatisering. 
Parlamentet uppmanar den turkiska regeringen att säkerställa att alla personer har rätt att 
få sina mål granskade av en oberoende domstol som kan förordna om ersättning för de 
materiella och ideella skador som orsakats av deras godtyckliga uppsägningar.

4. Europaparlamentet fördömer den ökade verkställande kontrollen över och den politiska 
inblandningen i domares och åklagares arbete. Parlamentet betonar att en seriös reform 
av den lagstiftande och den dömande makten behövs för att Turkiet ska kunna fullgöra 
sina skyldigheter enligt internationell människorättslagstiftning. Parlamentet ser, i detta 
avseende, fram emot handlingsplanen för en reform av rättsväsendet från 
aktionsgruppen Reform Action Group.

5. Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över de oproportionella och godtyckliga 
åtgärder som begränsar yttrandefriheten, mediefriheten och tillgången till information. 
Parlamentet fördömer stängningen av fler än 160 medieföretag och det stora antalet 
gripanden av journalister i efterdyningarna av kuppförsöket. Parlamentet uppmanar med 
kraft Turkiet att garantera mediefriheten som en prioriterad fråga och att omedelbart 
frige och frikänna alla olagligt frihetsberövade journalister.

6. Europaparlamentet uttrycker oro över det krympande utrymmet för såväl det civila 
samhället som främjande av grundläggande rättigheter och friheter. Parlamentet 
konstaterar att ett stort antal aktivister, däribland människorättsförsvarare, greps och 
demonstrationer ofta förbjöds under undantagstillståndet. Parlamentet uppmanar Turkiet 
att skydda de grundläggande rättigheterna för minoriteter, såsom hbti-personer.

7. Europaparlamentet fördömer det godtyckliga frihetsberövandet av Osman Kavala, 
en framträdande och respekterad ledarpersonlighet i det civila samhället i Turkiet som 
hittills har hållits frihetsberövad utan åtal i mer än ett år. Parlamentet förbinder sig att 
fortsatt följa hans fall mycket nära, och begär att han ska friges omedelbart och 
villkorslöst.

8. Europaparlamentet är djupt oroat över situationen i Turkiets sydöstra delar och de 
allvarliga anklagelserna om kränkningar av de mänskliga rättigheterna, särskilt efter det 
att processen för en lösning av den kurdiska frågan bröt samman 2015. Parlamentet 
fördömer än en gång kraftfullt att Kurdistans arbetarparti (PKK), som har stått på 
EU:s förteckning över terroristorganisationer sedan 2002, åter har börjat ta till våld. 
Parlamentet betonar hur viktigt och brådskande det är att återuppta en trovärdig politisk 
process som leder till en fredlig lösning av den kurdiska frågan. Parlamentet uppmanar 
Turkiet att skyndsamt utreda allvarliga anklagelser om kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna och mord och att låta internationella observatörer utföra en oberoende 
kontroll.

9. Europaparlamentet noterar med oro att ett mycket stort antal borgmästare och 
biträdande borgmästare i sydöstra Turkiet avsattes eller greps under undantagstillståndet 
och att regeringen utsåg förvaltare som ersättare. Parlamentet anser att kommunalvalen 
i mars 2019 måste ses som ett viktigt tillfälle att till fullo återinföra principen om direkt 
demokratiskt mandat. 
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10. Europaparlamentet noterar att undantagstillståndet ytterligare hämmade 
nationalförsamlingens förmåga att fullgöra sin grundläggande roll i fråga om 
demokratisk kontroll och ansvarsskyldighet. Parlamentet ser med stor oro på gripandet 
av två parlamentsledamöter från Republikanska folkpartiet (CHP) samt det sätt på vilket 
Folkets demokratiska parti (HDP) har blivit särskilt marginaliserat, varvid många 
HDP-lagstiftare gripits på grund av sitt påstådda stöd till terroristverksamhet. 

11. Europaparlamentet fördömer att Selahattin Demirtas, oppositionsledare och 
presidentkandidat, fortfarande hålls frihetsberövad. Parlamentet förbinder sig att fortsatt 
följa hans fall mycket nära, och begär att han ska friges omedelbart och villkorslöst. 
Parlamentet förväntar sig att Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna utan 
dröjsmål meddelar sitt slutliga domslut i detta fall.

12. Europaparlamentet påminner om att Venedigkommissionen har gjort bedömningen att 
de grundlagsändringar som rör införandet av ett presidentsystem saknar adekvata 
kontroller och motvikter och äventyrar maktdelningen mellan den verkställande och den 
dömande makten. Parlamentet påminner också om att det uppmanat den turkiska 
regeringen att genomföra konstitutionella och rättsliga förändringar och reformer 
i samarbete med Venedigkommissionen, och förra året även uttryckte en uppmaning om 
att formellt lägga förhandlingarna om EU-anslutning på is om det konstitutionella 
reformpaketet genomförs i oförändrat skick, eftersom detta skulle vara oförenligt med 
Köpenhamnskriterierna.

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att, med beaktande 
av ovanstående och i enlighet med förhandlingsramen, formellt lägga förhandlingarna 
med Turkiet om EU-anslutning på is. Parlamentet är dock fortsatt fast beslutet att föra 
en demokratisk dialog med Turkiet. Parlamentet uppmanar kommissionen att, under det 
att förhandlingarna formellt lagts på is, använda alla medel som finns att tillgå inom 
IPA II och det framtida IPA III för att, genom ett särskilt anslag som förvaltas direkt av 
EU, stödja det turkiska civila samhället, och att öka möjligheterna till direkta 
personkontakter, akademisk dialog, turkiska studenters tillträde till europeiska 
universitet och medieplattformar för journalister. 

14. Europaparlamentet konstaterar att processen för en EU-anslutning till en början var 
en stark drivkraft för reformer i Turkiet, men att det har skett en kraftig tillbakagång när 
det gäller rättsstatsprincipen och de mänskliga rättigheterna under de senaste åren. 
Parlamentet påminner om att det upprepade gånger har krävt att kapitel 23 om 
rättsväsendet och grundläggande rättigheter och kapitel 24 om rättvisa, frihet och 
säkerhet ska öppnas vid en tidpunkt då den turkiska regeringen har åtagit sig att 
genomföra seriösa reformer. Parlamentet beklagar djupt att anslutningsinstrumenten inte 
kunnat utnyttjas fullt ut på grund av rådets fortsatta blockering.

15. Europaparlamentet anser att en dörr bör lämnas öppen för modernisering och 
uppgradering av 1995 års tullunion mellan EU och Turkiet för att inkludera relevanta 
områden såsom jordbruk, tjänster och offentlig upphandling, som för närvarande inte 
omfattas. Parlamentet påminner om att två tredjedelar av de utländska 
direktinvesteringarna i Turkiet kommer från EU:s medlemsstater och att Turkiet är 
en viktig tillväxtmarknad för EU. Parlamentet anser att uppgraderingen skulle ge 
en värdefull möjlighet till demokratiska villkor, en positiv hävstångseffekt och utrymme 
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för en färdplan där en uppgradering av tullunionen skulle gå hand i hand med konkreta 
åtaganden från Turkiets sida i fråga om demokratiska reformer. Parlamentet anser 
vidare att uppgraderingen av tullunionen skulle utgöra ett viktigt tillfälle för politisk 
dialog om klimatförändringar och om arbetstagarnas rättigheter i Turkiet. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att inleda förberedelserna för en uppgradering av tullunionen 
så snart den turkiska regeringen anger att den är beredd att genomföra seriösa reformer.

16. Europaparlamentet påpekar att fackföreningsfrihet och social dialog är avgörande för 
utvecklingen av ett pluralistiskt samhälle. Parlamentet beklagar de lagstiftningsmässiga 
bristerna i fråga om arbetstagar- och fackföreningsrättigheter och betonar att 
organisationsrätten, den kollektiva förhandlingsrätten och strejkrätten är grundläggande 
arbetstagarrättigheter. Parlamentet är allvarligt oroat över arbetsvillkoren för 
arbetstagarna under byggandet av den nya flygplatsen i Istanbul, med tanke på att 
38 arbetstagare enligt uppgift har dött i arbetsrelaterade olyckor sedan byggstarten 
i maj 2015 och att 31 personer, däribland en fackföreningsledare, för närvarande sitter 
fängslade för att ha protesterat mot dåliga arbetsvillkor. Parlamentet uppmanar de 
turkiska myndigheterna att föra ett nära samråd med berörda fackföreningar i fråga om 
nödvändiga skyddsåtgärder för arbetstagarna på plats, att genomföra en grundlig 
utredning av dödsfallen och skadorna och att ge fackföreningar full tillgång till 
arbetstagarna.

17. Europaparlamentet konstaterar att viseringsliberalisering är av stor betydelse för 
turkiska medborgare, särskilt för studenter, akademiker, företagsrepresentanter och 
personer med familjeband i EU:s medlemsstater. Parlamentet uppmuntrar den turkiska 
regeringen att till fullo uppfylla de 72 kriterierna i färdplanen för viseringsliberalisering. 
Parlamentet understryker att översynen av Turkiets lagstiftning mot terrorism är 
ett centralt villkor för att säkerställa grundläggande rättigheter och friheter, och att 
en viseringsliberalisering inte kommer att bli möjlig förrän alla kriterier uppfyllts.

18. Europaparlamentet påminner om den viktiga roll som Turkiet spelar i hanteringen av 
migrationskrisen till följd av kriget i Syrien. Parlamentet anser att Turkiets befolkning 
har visat stor gästfrihet genom att erbjuda skydd för fler än 3 miljoner syriska 
flyktingar. Parlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att hålla sitt löfte om 
en storskalig vidarebosättning och att säkerställa tillräckliga ekonomiska resurser för det 
långsiktiga stödet till syriska flyktingar i Turkiet. 

19. Europaparlamentet välkomnar FN:s ansträngningar för att återuppta förhandlingarna om 
Cyperns återförening. Parlamentet stöder en rättvis, övergripande och hållbar lösning 
i linje med relevanta resolutioner från FN:s säkerhetsråd samt EU:s regelverk. 
Parlamentet uppmanar på nytt Turkiet att göra ett åtagande för och bidra till 
en övergripande lösning, att börja dra tillbaka sina styrkor från Cypern, att lämna över 
det avstängda området Famagusta till FN och att avstå från åtgärder som förändrar den 
demografiska balansen på ön. Parlamentet lovordar det viktiga arbete som kommittén 
för saknade personer har gjort. Parlamentet erkänner Republiken Cyperns rätt att ingå 
bilaterala överenskommelser rörande sin exklusiva ekonomiska zon. Turkiet uppmanas 
med kraft att delta i fredlig tvistlösning och avstå från varje hot eller åtgärd som kan få 
negativa följder för goda grannförbindelser.
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20. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen samt till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant 
för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaterna och Turkiets regering och 
nationalförsamling.
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