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B8-1279/2016 

Euroopan parlamentin päätöslauselma EU:n ja Turkin välisistä suhteista 

(2016/2993(RSP)) 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja 

turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Federica Mogherinin 22. marraskuuta 2016 

antaman julkilausuman EU:n ja Turkin välisistä suhteista, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan, 

A. toteaa, että demokratian ja perusoikeuksien tila Turkissa on heikentynyt huomattavasti 

sen jälkeen, kun liittymisneuvottelut aloitettiin vuonna 2005; 

B. katsoo, että Turkin hallitus käyttää poikkeustilaa ja 15. heinäkuuta 2016 tehtyä 

epäonnistunutta vallankaappausyritystä väärin rajoittaakseen vakavasti sananvapautta, 

tiedotusvälineiden vapautta ja yleensä demokraattisia oikeuksia; 

C. huomauttaa, että Toimittajat ilman rajoja -järjestön mukaan poikkeustilan kuuden 

ensimmäisen viikon aikana pidätettiin 89 toimittajaa, 104 tiedotusvälinettä suljettiin, yli 

2 300 toimittajaa menetti sen jälkeen työpaikkansa ja ainakin 330 toimittajalta peruttiin 

akkreditointi; toteaa, että lukemattomissa muissa tapauksissa toimittajia on pidätettyinä 

poliisin pidätysselleissä, heitä on pidätetty ja vapautettu ilman syytteitä tai heitä ei ole 

vielä pidätetty mutta heistä on annettu pidätysmääräys; 

D. ottaa huomioon, että lehdistönvapautta on loukattu lukuisia kertoja järjestelmällisesti 

myös ennen epäonnistunutta vallankaappausyritystä ja sen jälkeistä poikkeustilaa, ja 

mainitsee näistä tunnetuimpina esimerkkeinä Cumhuriyet-sanomalehteä vastaan 

toukokuussa 2015 aloitetun tutkinnan terrorismin ja vakoilun perusteella lehden 

julkaistua videon ja uutisen Syyrian jihadisteille aseita kuljettavista rekoista, kyseisen 

sanomalehden päätoimittajan Can Dündarin ja toimittaja Erdem Gülin pidättäminen 

marraskuussa 2015, poliisin suorittama ratsia Ipek-mediatalon televisioasemilla ja 

sanomalehdissä sekä mediatalon toimittajien irtisanominen lokakuussa 2015 ja 

hallituksen suorittama Zaman-sanomalehden haltuunotto maaliskuussa 2016; 

E. huomauttaa, että nämä lehdistönvapauteen kohdistuneet loukkaukset Turkissa ovat 

vaikuttaneet myös Euroopan maiden kansalaisiin, kuten saksalaiseen satiirikkoon Jan 

Böhmermanniin ja alankomaalaiseen toimittajaan Ebru Umariin; 

F. ottaa huomioon, että Turkissa estetään tällä hetkellä pääsy tuhansille verkkosivustoille; 

huomauttaa, että Human Rights Watchin mukaan Turkin viranomaiset esittivät vuoden 

2015 kuuden ensimmäisen kuukauden aikana lähes kolme neljäsosaa kaikista koko 

maailmassa Twitterille esitetyistä pyynnöistä, jotka koskivat twiittien poistamista ja 

tilien sulkemista; 

G. ottaa huomioon, että oppositiopuolue HDP:n yhteispuheenjohtajat Selahattin Demirtaş 

ja Figen Yüksekdağ on pidätetty yhdessä kymmenen muun parlamentin jäsenen kanssa; 
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H. katsoo, että tuhansien tuomareiden ja syyttäjien pidättäminen ja virasta erottaminen on 

vaarantanut vakavasti oikeuslaitoksen riippumattomuuden ja vallanjaon; 

I. ottaa huomioon, että Turkki kieltäytyy harkitsemasta uudelleen vuonna 1974 

toteuttamaansa Kyproksen pohjoisosan laitonta sotilaallista miehittämistä; panee 

merkille, että Turkki kieltäytyy tunnustamasta Kyproksen tasavaltaa tai täyttämästä 

Ankaran pöytäkirjan mukaisia velvoitteitaan; 

J. panee merkille, että uskonnollisia vähemmistöjä vainotaan tai syrjitään 

järjestelmällisesti; 

K. ottaa huomioon, että Turkin hallitus on päättänyt siirtää pääministerille valtuudet 

päättää yksityisten ja julkisten korkeakoulujen kanslerien nimittämisestä; 

L. ottaa huomioon, että Turkin hallitus on toimittanut ja toimittaa edelleen apua ja aseita 

Syyrian jihadistiryhmille; 

M. ottaa huomioon, että Turkin hallitus uhkaa päästää kolmen miljoonaa maahanmuuttajaa 

EU:hun tavoitteenaan viisumivapauden myöntäminen Turkin kansalaisille; 

N. ottaa huomioon, että Turkki on saanut yhteensä 10 miljardia euroa liittymistä 

valmistelevaa tukea vuosien 2005 ja 2016 välisenä aikana; 

O. panee merkille, että erinäiset mielipidetiedustelut useimmissa jäsenvaltioissa osoittavat, 

että ylivoimainen enemmistö kansalaisista vastustaa Turkin liittymistä EU:hun; 

1. kehottaa neuvostoa lopettamaan neuvottelut Turkin liittymisestä EU:hun; 

2. kehottaa neuvostoa keskeyttämään välittömästi kaikki maksut Turkille liittymistä 

valmistelevasta tukivälineestä; 

3. kehottaa jäsenvaltioita määrittelemään omat suhteensa Turkkiin tulevaisuutta varten; 

4. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission 

varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle 

edustajalle, neuvostolle ja komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja Turkin 

hallitukselle. 


