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B8-1279/2016 

Resolucija Evropskega parlamenta o odnosih med EU in Turčijo 

(2016/2993(RSP)) 

Evropski parlament, 

–  ob upoštevanju izjave podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje 

zadeve in varnostno politiko z dne 22. novembra 2016 o odnosih med EU in Turčijo, 

– ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika, 

A. ker so se razmere v Turčiji na področju demokracije in temeljnih pravic od začetka 

pogajanj o pristopu leta 2005 znatno poslabšale; 

B. ker turška vlada zlorablja izredne razmere in neuspeli državni udar 15. julija 2016, da bi 

strogo omejila svobodo govora, svobodo medijev in demokratične pravice v splošnem; 

C. ker je bilo po podatkih organizacije Novinarji brez meja v prvih šestih tednih izrednih 

razmer aretiranih 89 novinarjev, zaprte so bile 104 medijske hiše, zaradi česar je 

izgubilo službo več kot 2300 novinarjev, vsaj 330 novinarjem pa je bila preklicana 

novinarska izkaznica; ker so brezštevilni drugi novinarji trenutno priprti na policijskih 

postajah ali so bili priprti in izpuščeni brez obtožbe oziroma so še na prostosti in je bil 

zoper nje izdan priporni nalog; 

D. ker je do številnih in sistematičnih kršitev svobode tiska prihajalo tudi pred neuspelim 

državnim udarom in izrednimi razmerami, ki so temu sledile: najbolj razvpiti primeri so 

preiskava časopisa Cumhuriyet maja 2015 zaradi teroristične dejavnosti in vohunjenja, 

saj je objavil novinarsko poročilo in videoposnetek s tovornjaki, naloženimi z orožjem 

za džihadiste v Siriji; aretacija urednika časopisa Cana Dündarja in novinarja Erdema 

Güla v novembru; policijska racija televizijskih postaj in časopisov medijske skupine 

Ipek, odpustitev njenih novinarjev oktobra 2015 in vladni prevzem časopisa Zaman 

marca 2016; 

E. ker so kršitve svobode medijev v Turčiji prizadele tudi državljane evropskih držav, kot 

sta nemški satirik Jan Böhmermann in nizozemska novinarka Ebru Umar; 

F. ker je trenutno v Turčiji blokiranih na tisoče spletnih mest; ker so bili po podatkih 

organizacije Human Rights Watch turški organi odgovorni za skoraj tri četrtine 

svetovnih zahtev, naslovljenih na Twitter, za odstranitev tvitov in blokiranje računov v 

prvih šestih mesecih leta 2015; 

G. ker sta bila ob desetih drugih poslancih aretirana tudi Selahattin Demirtaş in Figen 

Yüksekdağ, voditelja opozicijske stranke HDP; 

H. ker sta aretacija in začasna odstranitev na tisoče sodnikov resno ogrozila neodvisnost 

sodstva in delitev oblasti; 

I. ker Turčija zavrača ponovno obravnavanje svoje protizakonite vojaške zasedbe 

severnega dela Cipra od leta 1974; ker Turčija zavrača priznanje Republike Ciper in 
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izpolnitev svojih obveznosti iz ankarskega protokola; 

J. ker se verske manjšine sistematično preganjajo in diskriminirajo; 

K. ker je turška vlada sklenila, da bo pristojnost odločanja o imenovanju rektorjev javnih in 

zasebnih univerz prenesla na predsednika vlade; 

L. ker je turška vlada priskrbela pomoč in orožje džihadističnim skupinam v Siriji in to še 

vedno počne; 

M. ker turška vlada grozi, da bo v EU spustila tri milijone migrantov, z namenom, da bi 

dosegla izvzetje turških državljanov iz vizumske obveznosti; 

N. ker je Turčija v okviru predpristopne pomoči med letoma 2005 in 2016 dobila skupno 

skoraj 10 milijard EUR; 

O. ker številne javnomnenjske ankete v večini držav članic kažejo na to, da velika večina 

državljanov nasprotuje pristopu Turčije Evropski uniji; 

1. poziva Svet, naj opusti pogajanja o pridružitvi Turčije Evropski uniji; 

2. poziva Svet, naj nemudoma opusti vsa plačila Turčiji v okviru instrumenta za 

predpristopno pomoč; 

3. poziva države članice, naj same opredelijo odnose s Turčijo v prihodnosti; 

4. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje podpredsednici Komisije/visoki 

predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, Svetu, Komisiji, vladam 

držav članic in turški vladi. 


