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Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie stosunków UE–Turcja 

(2016/2993(RSP)) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel 

Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa z dnia 22 listopada 2016 r. 

w sprawie stosunków UE–Turcja, 

– uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu, 

A. mając na uwadze, że sytuacja w dziedzinie demokracji i praw podstawowych w Turcji 

znacznie się pogorszyła od rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych w 2005 r.; 

B. mając na uwadze, że rząd turecki wykorzystuje stan wyjątkowy i nieudany zamach 

stanu z 15 lipca 2016 r., aby poważnie ograniczyć wolność słowa, wolność mediów 

oraz ogólnie prawa demokratyczne; 

C. mając na uwadze, że według doniesień organizacji Reporterzy bez Granic w ciągu 

pierwszych sześciu tygodni obowiązywania stanu wyjątkowego aresztowano 89 

dziennikarzy i zamknięto 104 redakcje, wskutek czego 2300 dziennikarzy straciło 

pracę, a co najmniej 330 cofnięto akredytację prasową; mając na uwadze, że niezliczona 

liczba dziennikarzy znajduje się obecnie w areszcie policyjnym, została zatrzymana i 

uwolniona bez postawienia zarzutów lub nie została jeszcze zatrzymana, ale wydano w 

ich sprawie nakaz aresztowania; 

D. mając na uwadze, że liczne i regularne przypadki łamania wolności prasy miały miejsce 

także przed nieudanym zamachem i wprowadzeniem stanu wyjątkowego, z których 

najgłośniejszymi było dochodzenie w sprawie podejrzenia o terroryzm i szpiegostwo 

prowadzone w maju 2015 r. przeciw gazecie Cumhuriyet, ponieważ opublikowała ona 

materiał wideo i reportaż, w którym pokazano ciężarówki transportujące broń dla 

dżihadystów w Syrii, aresztowanie redaktora tejże gazety Cana Dündara i dziennikarza 

Erdema Güla w listopadzie, nalot policji na stacje telewizyjne i gazety koncernu 

medialnego Ipek oraz zwolnienie jego dziennikarzy w październiku 2015 r., a także 

przejęcie przez rząd kontroli nad gazetą Zaman w marcu 2016 r.; 

E. mając na uwadze, że łamanie wolności prasy w Turcji dotyka także obywateli krajów 

europejskich, jak na przykład niemieckiego satyryka Jana Böhmermanna i holenderskiej 

dziennikarki Ebru Umar; 

F. mając na uwadze, że Turcja blokuje obecnie tysiące stron internetowych; mając na 

uwadze, że według organizacji Human Rights Watch władze tureckie są 

odpowiedzialne za prawie trzy czwarte wniosków z całego świata o usunięcie wpisów z 

Twittera i o zablokowanie kont, które to wnioski napłynęły w ciągu pierwszych sześciu 

miesięcy 2015 r.; 

G. mając na uwadze, że aresztowano dwoje liderów opozycyjnej partii HDP, Selahattina 
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Demirtaşa i Figen Yüksekdağ, a także dziesięciu innych posłów do parlamentu; 

H. mając na uwadze, że aresztowanie i zawieszenie w wykonywaniu obowiązków 

służbowych tysięcy sędziów i prokuratorów poważnie zagroziło niezawisłości wymiaru 

sprawiedliwości oraz podziałowi władz; 

I. mając na uwadze, że Turcja odmawia zaprzestania nielegalnej okupacji wojskowej 

północnej części Cypru, która rozpoczęła się w 1974 r.; mając na uwadze, że Turcja 

odmawia uznania Republiki Cypryjskiej lub odmawia wypełnienia swych zobowiązań 

wynikających z protokołu dodatkowego do układu z Ankary; 

J. mając na uwadze regularne prześladowania i dyskryminację mniejszości religijnych; 

K. mając na uwadze, że rząd Turcji postanowił przekazać uprawnienia decyzyjne 

premierowi na wniosek rektorów publicznych i prywatnych uniwersytetów; 

L. mając na uwadze, że rząd Turcji udzielał pomocy i przekazywał broń grupom 

dżihadystycznym w Syrii i nadal to robi; 

M. mając na uwadze, że rząd Turcji grozi, że pozwoli trzem milionom migrantów na wjazd 

do UE, aby uzyskać zwolnienia z wiz dla obywateli swego kraju; 

N. mając na uwadze, że Turcja otrzymała ogółem prawie 10 mld EUR ramach pomocy 

przedakcesyjnej w latach 2005–2016; 

O. mając na uwadze, że z wielu badań opinii publicznej w większości państw 

członkowskich wynika, że zdecydowana większość obywateli sprzeciwia się 

przystąpieniu Turcji do UE; 

1. wzywa Radę do zerwania negocjacji w sprawie przystąpienia Turcji do UE; 

2. wzywa Radę do natychmiastowego zaprzestania wszelkich wypłat na rzecz Turcji w 

ramach Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej; 

3. wzywa państwa członkowskie do określenia swych stosunków z Turcją na przyszłość; 

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji 

wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i 

polityki bezpieczeństwa, Radzie, Komisji, rządom państw członkowskich oraz rządowi 

Turcji. 


