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Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας 

(2016/2993(RSP)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη τη δήλωση στην οποία προέβη στις 22 Νοεμβρίου 2016 η Αντιπρόεδρος 

της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και 

Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του, 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση στην Τουρκία όσον αφορά τη δημοκρατία και τα 

θεμελιώδη δικαιώματα έχει επιδεινωθεί σημαντικά από την έναρξη των 

διαπραγματεύσεων προσχώρησης το 2005· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τουρκική κυβέρνηση καταχράται την κατάσταση έκτακτης 

ανάγκης και την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου 2016 για να 

περιορίσει σημαντικά την ελευθερία του λόγου, την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης 

και τα δημοκρατικά δικαιώματα γενικά· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τους Δημοσιογράφους χωρίς Σύνορα, 89 

δημοσιογράφοι συνελήφθησαν στη διάρκεια των έξι πρώτων εβδομάδων της 

κατάστασης έκτακτης ανάγκης, ενώ έκλεισαν 104 μέσα ενημέρωσης, με αποτέλεσμα 

πάνω από 2 300 δημοσιογράφοι να χάσουν τις θέσεις εργασίας τους, και ανακλήθηκε η 

διαπίστευση Τύπου σε τουλάχιστον 330 δημοσιογράφους· λαμβάνοντας υπόψη ότι 

αναρίθμητοι άλλοι δημοσιογράφοι τελούν επί του παρόντος υπό κράτηση σε 

αστυνομικά κελιά ή έχουν συλληφθεί και αφεθεί ελεύθεροι χωρίς να τους έχει 

απαγγελθεί κατηγορία, ή δεν έχουν ακόμα τεθεί υπό κράτηση αλλά έχει εκδοθεί σε 

βάρος τους ένταλμα κράτησης· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολυάριθμες συστηματικές παραβιάσεις της ελευθερίας του 

Τύπου σημειώνονταν και πριν από την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος και την 

επακόλουθη κατάσταση έκτακτης ανάγκης· οι πιο διαβόητες υποθέσεις ήταν η έρευνα 

για τρομοκρατία και κατασκοπεία στην εφημερίδα Cumhuriyet τον Μάιο του 2015, 

επειδή δημοσίευσε βίντεο και ρεπορτάζ που έδειχναν φορτηγά φορτωμένα με όπλα για 

τζιχαντιστές στη Συρία, η σύλληψη του αρχισυντάκτη της εν λόγω εφημερίδας Can 

Dündar και του δημοσιογράφου Erdem Gül τον Νοέμβριο, η αστυνομική επιδρομή 

στους τηλεοπτικούς σταθμούς και τις εφημερίδες του ομίλου Ipek και η απόλυση 

δημοσιογράφων του ομίλου τον Οκτώβριο του 2015, καθώς και η ανάληψη του ελέγχου 

της εφημερίδας Zaman από την κυβέρνηση τον Μάρτιο του 2016· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παραβιάσεις της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης στην 

Τουρκία έχουν πλήξει και πολίτες ευρωπαϊκών χωρών, όπως τον Γερμανό γελοιογράφο 

Jan Βöhmermann και την Ολλανδή δημοσιογράφο Εbru Umar· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι χιλιάδες ιστότοποι μπλοκάρονται την περίοδο αυτή στην 

Τουρκία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο των Ανθρωπίνων 
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Δικαιωμάτων, οι τουρκικές αρχές έχουν υποβάλει σχεδόν τα τρία τέταρτα των 

παγκόσμιων αιτήσεων προς το Twitter για τη διαγραφή tweets και τη φραγή 

λογαριασμών κατά τους πρώτους έξι μήνες του 2015· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Selahattin Demirtaş και η Figen Yüksekdağ, ηγέτες του 

κόμματος της αντιπολίτευσης HDP, έχουν συλληφθεί, όπως και δέκα άλλα μέλη του 

Κοινοβουλίου· 

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύλληψη και η αναστολή καθηκόντων χιλιάδων δικαστών 

και των εισαγγελέων έχει υπονομεύσει σε μεγάλο βαθμό την ανεξαρτησία της 

δικαιοσύνης και τον διαχωρισμό των εξουσιών· 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία αρνείται να επανεξετάσει την παράνομη 

στρατιωτική κατοχή από το 1974 του βορείου τμήματος της Κύπρου· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι η Τουρκία αρνείται να αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία ή να 

ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της όσον αφορά το Πρωτόκολλο της Άγκυρας· 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι θρησκευτικές μειονότητες υφίστανται συστηματικά διώξεις και 

διακρίσεις· 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τουρκική κυβέρνηση αποφάσισε να εκχωρήσει στον 

πρωθυπουργό εξουσίες λήψης αποφάσεων όσον αφορά τον διορισμό πρυτάνεων 

δημόσιων και ιδιωτικών πανεπιστημίων· 

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τουρκική κυβέρνηση έχει παράσχει βοήθεια και όπλα σε 

ομάδες τζιχαντιστών στη Συρία και εξακολουθεί να το πράττει· 

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τουρκική κυβέρνηση απειλεί να αφήσει τρία εκατομμύρια 

μετανάστες να εισέλθουν στην ΕΕ, με σκοπό την απαλλαγή από την υποχρέωση 

θεώρησης για τους Τούρκους πολίτες· 

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία έχει λάβει συνολικά περίπου 10 δισεκατομμύρια 

EUR στο πλαίσιο της προενταξιακής βοήθειας μεταξύ 2005 και 2016· 

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολυάριθμες δημοσκοπήσεις στα περισσότερα κράτη μέλη 

δείχνουν ότι η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών είναι αντίθετη προς την ένταξη 

της Τουρκίας στην ΕΕ· 

1. καλεί το Συμβούλιο να θέσει τέλος στις διαπραγματεύσεις για την προσχώρηση της 

Τουρκίας στην ΕΕ· 

2. καλεί το Συμβούλιο να θέσει άμεσα τέλος σε όλες τις πληρωμές προς την Τουρκία στο 

πλαίσιο του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας· 

3. καλεί τα κράτη μέλη να καθορίσουν τις μελλοντικές σχέσεις τους με την Τουρκία· 

4. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της 

Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και 

Πολιτικής Ασφαλείας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις των κρατών 

μελών, καθώς και στην κυβέρνηση της Τουρκίας. 


