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B8-0079/2018 

Резолюция на Европейския парламент относно настоящото положение с правата 

на човека в Турция  

(2018/2527(RSP)) 

Европейският парламент, 

– като взе предвид изявленията на заместник-председателя на Комисията/върховен 

представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на 

сигурност от 6 февруари 2018 г. относно настоящото положение с правата на 

човека в Турция, 

– като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник, 

А. като има предвид, че турската армия започна офанзива в северната част на Сирия 

в района на град Африн срещу местната кюрдска милиция и членовете на 

кюрдските Части за защита на кюрдския народ; като има предвид, че настоящата 

офанзива заплашва да дестабилизира региона и според ООН би могла да доведе 

до голяма нова бежанска криза, които би могли да засегне и Европа; като има 

предвид, че според докладите 5 000 души вече са разселени в град Африн и 

зависят напълно и изцяло от благоволението на турската армия; като има предвид, 

че международната общност изрази дълбоката си загриженост относно 

настоящата военна операция;  

Б. като има предвид, че турското правителство използва международни заповеди за 

арест, за да залови опоненти на режима на Ердоган, и тези репресивните практики 

влияят все повече на европейските държави и техните граждани;  

В. като има предвид, че в действителност прилагането на принципите на правовата 

държава беше спряно след въвеждането на извънредно положение, с което бе 

спряно действието на гаранциите от Всеобщата декларация за правата на човека и 

негарантирането на основните права стана общо правило, както за турците, така и 

за чужденците; като има предвид, че след опита за преврат на 15 юли 2016 г. се 

наблюдава цяла вълна от случаи на задържане и лишаване от свобода на адвокати, 

журналисти и представители на гражданското общество; като има предвид, че 

според „Репортери без граници“ над 100 журналисти понастоящем са лишени от 

свобода; като има предвид, че в над 100 окръга и в 10 областни центъра избрани 

кметове и длъжностни лица бяха освободени от длъжност и заменени с лица, 

назначени от Министерството на вътрешните работи; като има предвид, че 

политическата опозиция, по-специално членовете на Демократичната партия на 

народите (HDP), са подложени на преследване и лишаване от свобода; 

Г. като има предвид, че християнското малцинство в Турция е изправено не само 

пред репресии от страна на правителството и неговите служители, но също така и 

пред наказателно преследване; като има предвид, че обекти на християнското 

културно наследство бяха сериозно повредени или унищожени; като има предвид, 

че след превземането на властта от президента Ердоган и неговата Партия на 

справедливостта и развитието (АКП) Турция е изправена пред будеща тревога 
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ислямистка радикализация; като има предвид, че АКП подкрепя идеите и 

интересите на ислямската организация „Мюсюлмански братя“;  

Д. като има предвид, че турското правителство все още не признава суверенитета на 

Република Кипър, северната част на която е под турската окупация от 1974 г. 

насам и не е призната от международната общност; като има предвид, че 

християнското културно наследство в северната част на Кипър беше подложено 

на вандализъм и сериозно повредено;  

Е. като има предвид, че ЕС замрази преговорите за присъединяване с Турция; като 

има предвид, че в Турция беше приета конституционната реформа, което 

очевидно е стъпка назад в демократичното развитие на страната; като има 

предвид, че ЕС работи по създаването на митнически съюз с Турция и се стреми 

към нови преговори; 

1. призовава държавите членки незабавно да прекратят окончателно преговорите за 

присъединяване на Турция към ЕС; призовава за окончателно спиране на 

предприсъединителните фондове за Турция и за преустановяване на преговорите 

за митнически съюз между ЕС и Турция; 

2. призовава за незабавно оттегляне на турските въоръжени сили от територията на 

Сирия и за незабавно прекратяване на огъня; подчертава, че трябва да се вземат 

всички възможни мерки, за да се избегне нова хуманитарна криза; категорично 

осъжда всички по-нататъшни военни действия в Сирия от страна на турските 

военни сили; изразява загриженост относно хуманитарната ситуация в региона; 

изразява опасение, че офанзивата на турската армия би могла да доведе до нова 

криза с бежанците в тази област, като 5 000 души вече са разселени в региона, и 

че това би могло също да се отрази върху Европа и ЕС; припомня на турското 

правителство, че местната кюрдска милиция е важен съюзник в борбата срещу 

Даиш и другите ислямски терористични организации; 

3. припомня, че след идването на власт на АКП Турция е изправена пред сериозна 

ислямистка радикализация, не само на теория, но и на практика;  

4. припомня, че съществуването на християнското малцинство в Турция е сериозно 

застрашено поради продължаващите репресии и преследване от страна на 

турското правителство и неговите служители; осъжда всякакви форми на 

преследване, репресии или провокации срещу християните в Турция; осъжда 

също така унищожаването и повреждането на християнското културно 

наследство; изразява загриженост относно факта, че артефакти на християнската 

култура се продават на черния пазар; припомня, че този метод е разпространен 

също така в окупираната от Турция част на Кипър и е довел почти до изчезване на 

християнското културно наследство в този регион; 

5. подчертава, че прилагането на принципите на правовата държава в Турция беше 

на практика спряно с въвеждането на извънредно положение и в резултат на това 

хиляди журналисти, юристи и политици от опозицията бяха били лишени от 

свобода или задържани произволно; осъжда колективното освобождаване от 

длъжност на държавни служители и полицаи, масовата ликвидация на медии, 

арестите на журналисти, учени, съдии, защитници на правата на човека, 
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служители на изборни и неизборни длъжности, членове на службите за сигурност 

и обикновени граждани, както и конфискацията на тяхното имущество, активи и 

паспорти, затварянето на много училища и университети, както и забраната за 

пътуване, наложена на хиляди турски граждани въз основа на извънредни укази 

без индивидуални решения и без възможност за своевременен съдебен контрол; 

призовава турското правителство да спре преследването на журналисти, 

активисти и на политическата опозиция и да освободи всички, които са били 

лишени от свобода без безпристрастен и справедлив съдебен процес; припомня, 

че от юли 2016 г. насам са били арестувани над 55 000 души; 

6. подчертава, че Турция е изправена пред реална заплаха от тероризъм; призовава 

всяко сътрудничество с правителството на Турция по въпросите на борбата с 

тероризма да бъде спряно, докато турското законодателство за борба с тероризма 

бъде съответно изменено и спре да бъде използвано срещу демократичната 

политическа опозиция, свободата на словото или религиозните малцинства;  

7. припомня, че нарушаването на свободата на словото и свободата на медиите не е 

единственият структурен проблем в Турция, че наред с другото, такива са и 

третирането на религиозните и другите малцинствени групи, отказът за 

признаване на Република Кипър и неясното отношение към терористичните 

групировки в Сирия и Ирак; 

8. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-

председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на 

външната политика и политиката на сигурност, на Съвета, на Комисията, на 

правителствата и парламентите на държавите членки, както и на правителството и 

парламента на Турция. 


