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B8-0079/2018 

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη σημερινή κατάσταση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία  

(2018/2527(RSP)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της 

Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας της 6ης 

Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με τη σημερινή κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

στην Τουρκία, 

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

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τουρκικός στρατός έχει εξαπολύσει επίθεση στη βόρεια 

Συρία στην περιοχή της πόλης του Afrin κατά των τοπικών κουρδικών 

παραστρατιωτικών ομάδων και μελών των μονάδων προστασίας του κουρδικού λαού 

(YPG)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίθεση αυτή απειλεί να αποσταθεροποιήσει την 

περιοχή και, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια τεράστια νέα 

προσφυγική κρίση που θα μπορούσε να επηρεάσει και την Ευρώπη· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι, σύμφωνα με δημοσιεύματα, 5 000 άτομα έχουν ήδη εκτοπιστεί στην πόλη 

του Afrin και είναι παντελώς και απόλυτα στο έλεος του τουρκικού στρατού· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεθνής κοινότητα έχει εκφράσει τη βαθιά της ανησυχία για 

αυτή τη στρατιωτική επιχείρηση·  

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τουρκική κυβέρνηση χρησιμοποιεί διεθνή εντάλματα 

σύλληψης για τον εντοπισμό των αντιπάλων του καθεστώτος Ερντογάν, και ότι αυτές οι 

κατασταλτικές πρακτικές έχουν ολοένα και μεγαλύτερο αντίκτυπο στις ευρωπαϊκές 

χώρες και στους πολίτες τους·  

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το κράτος δικαίου έχει ουσιαστικά ανασταλεί μετά τη κήρυξη 

της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, με αποτέλεσμα την αναστολή των εγγυήσεων της 

Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τη γενίκευση της μη 

διασφάλισης των θεμελιωδών δικαιωμάτων, τόσο των Τούρκων όσο και των 

αλλοδαπών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα ολόκληρο κύμα κρατήσεων και φυλακίσεων 

δικηγόρων, δημοσιογράφων και ατόμων από την κοινωνία των πολιτών εκδηλώθηκε 

μετά την απόπειρα πραξικοπήματος στις 15 Ιουλίου 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 

σύμφωνα με τους Δημοσιογράφους χωρίς Σύνορα, περισσότεροι από 100 

δημοσιογράφοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη φυλακή· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε 

περισσότερα από 100 διαμερίσματα και περισσότερα από 10 επαρχιακά κέντρα 

εκλεγμένοι δήμαρχοι και υπάλληλοι έχουν απολυθεί και αντικατασταθεί από άτομα 

διορισμένα από το Υπουργείο Εσωτερικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντιπολίτευση, 

ιδίως τα μέλη του Δημοκρατικού Κόμματος των Λαών (HDP), αντιμετωπίζουν διώξεις 

και φυλακίσεις· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χριστιανική μειονότητα στην Τουρκία αντιμετωπίζει όχι μόνο 

κατασταλτικές ενέργειες εκ μέρους της κυβέρνησης και των υπαλλήλων της, αλλά και 

διώξεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η χριστιανική πολιτιστική κληρονομιά είτε έχει 
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υποστεί σοβαρές ζημίες είτε έχει καταστραφεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την 

ανάληψη της εξουσίας από τον Πρόεδρο Ερντογάν και το Κόμμα Δικαιοσύνης και 

Ανάπτυξης (ΑΚΡ), η Τουρκία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ανησυχητική 

ριζοσπαστικοποίηση του Ισλάμ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το AKP υποστηρίζει τις ιδέες 

και τα συμφέροντα της Ισλαμικής Μουσουλμανικής Αδελφότητας·  

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τουρκική κυβέρνηση εξακολουθεί να μην αναγνωρίζει την 

κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας, το βόρειο τμήμα της οποίας τελεί υπό 

τουρκική κατοχή από το 1974 και δεν αναγνωρίζεται από τη διεθνή κοινότητα· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η χριστιανική πολιτιστική κληρονομιά στο βόρειο τμήμα της 

Κύπρου έχει υποστεί βανδαλισμούς και σοβαρές ζημίες·  

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει παγώσει τις ενταξιακές 

διαπραγματεύσεις με την Τουρκία· λαμβάνοντας υπόψη ότι εγκρίθηκε η συνταγματική 

μεταρρύθμιση στην Τουρκία, γεγονός που αποτελεί σαφώς ένα βήμα προς τα πίσω στη 

δημοκρατική ανάπτυξη της χώρας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ αναπτύσσει μια 

τελωνειακή ένωση με την Τουρκία και επιδιώκει νέο γύρο συνομιλιών· 

1. καλεί τα κράτη μέλη να θέσουν οριστικά τέρμα στις διαπραγματεύσεις για την 

προσχώρηση της Τουρκίας στην ΕΕ χωρίς καθυστέρηση· ζητεί την οριστική αναστολή 

των προενταξιακών κονδυλίων για τη Τουρκία και τον τερματισμό των 

διαπραγματεύσεων σχετικά με την τελωνειακή ένωση μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας· 

2. ζητεί την άμεση αποχώρηση των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων από το έδαφος της 

Συρίας και την άμεση κατάπαυση του πυρός· υπογραμμίζει ότι πρέπει να ληφθεί κάθε 

δυνατό μέτρο για την αποφυγή νέας ανθρωπιστικής κρίσης· καταδικάζει έντονα κάθε 

περαιτέρω στρατιωτική δράση στη Συρία από τον τουρκικό στρατό· εκφράζει την 

ανησυχία του για την ανθρωπιστική κατάσταση στην περιοχή· φοβάται ότι η επίθεση 

του τουρκικού στρατού θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα προσφυγική κρίση στην 

περιοχή αυτή, δεδομένου ότι 5 000 άνθρωποι έχουν ήδη εκτοπιστεί στην περιοχή, και 

ότι αυτό θα μπορούσε επίσης να επηρεάσει την Ευρώπη και την ΕΕ· υπενθυμίζει στην 

τουρκική κυβέρνηση ότι οι τοπικές κουρδικές παραστρατιωτικές ομάδες αποτελούν 

σημαντικό σύμμαχο κατά του Ισλαμικού Κράτους και άλλων ισλαμιστικών 

τρομοκρατικών οργανώσεων· 

3. υπενθυμίζει ότι, από τότε που ήρθε στην εξουσία το AKP, η Τουρκία βρίσκεται 

αντιμέτωπη με μια σοβαρή ριζοσπαστικοποίηση του Ισλάμ, όχι μόνο στη θεωρία, αλλά 

και στην πράξη·  

4. υπενθυμίζει ότι η ύπαρξη της χριστιανικής μειονότητας στην Τουρκία απειλείται 

σοβαρά λόγω της συνεχιζόμενης καταστολής και δίωξης από την τουρκική κυβέρνηση 

και τους υπαλλήλους της· καταδικάζει τις διώξεις, την καταστολή ή τις προκλήσεις που 

στρέφονται κατά των χριστιανών στην Τουρκία· καταδικάζει επίσης την καταστροφή 

και την πρόκληση ζημιών εις βάρος της χριστιανικής πολιτιστικής κληρονομιάς· 

εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι χριστιανικά πολιτιστικά αγαθά 

πωλούνται στη μαύρη αγορά· υπενθυμίζει ότι η μέθοδος αυτή είναι επίσης συνήθης στο 

κατεχόμενο από την Τουρκία τμήμα της Κύπρου και έχει σχεδόν οδηγήσει στην 

εξαφάνιση των χριστιανικών μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς στην περιοχή αυτή· 

5. τονίζει ότι το κράτος δικαίου στην Τουρκία έχει ουσιαστικά ανασταλεί μετά την 
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κήρυξη της κατάστασης έκτακτης ανάγκης με αποτέλεσμα χιλιάδες δημοσιογράφοι, 

δικηγόροι και πολιτικοί της αντιπολίτευσης να έχουν φυλακιστεί ή να κρατούνται 

αυθαίρετα· καταδικάζει τις ομαδικές απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων και 

αστυνομικών, τη μαζική εκκαθάριση μέσων ενημέρωσης, τις συλλήψεις 

δημοσιογράφων, πανεπιστημιακών, δικαστών, υπερασπιστών των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, εκλεγμένων και μη εκλεγμένων αξιωματούχων, μελών των υπηρεσιών 

ασφαλείας και απλών πολιτών, και τη κατάσχεση των περιουσιών τους, περιουσιακών 

στοιχείων και διαβατηρίων, το κλείσιμο πολλών σχολείων και πανεπιστημίων και την 

ταξιδιωτική απαγόρευση που έχει επιβληθεί σε χιλιάδες τούρκους πολίτες βάσει 

νομοθετικών διαταγμάτων έκτακτης ανάγκης, χωρίς εξατομικευμένες αποφάσεις και 

χωρίς δυνατότητα έγκαιρης δικαστικής επανεξέτασης· καλεί την τουρκική κυβέρνηση 

να σταματήσει τις διώξεις κατά δημοσιογράφων, ακτιβιστών και της αντιπολίτευσης 

και να ελευθερώσει όλους όσους έχουν φυλακιστεί χωρίς δίκαιη δίκη· υπενθυμίζει ότι 

από τον Ιούλιο 2016, έχουν συλληφθεί πάνω από 55 000 άτομα· 

6. τονίζει ότι η Τουρκία αντιμετωπίζει μια πραγματική τρομοκρατική απειλή· ζητεί να 

διακοπεί κάθε συνεργασία με την τουρκική κυβέρνηση για την καταπολέμηση της 

τρομοκρατίας έως ότου η τουρκική αντιτρομοκρατική νομοθεσία τροποποιηθεί 

αναλόγως και δεν χρησιμοποιείται εναντίον της δημοκρατικής αντιπολίτευσης, της 

ελευθερίας του λόγου ή των θρησκευτικών μειονοτήτων·  

7. υπενθυμίζει ότι η παραβίαση της ελευθερίας του λόγου και της ελευθερίας των μέσων 

ενημέρωσης δεν είναι το μόνο διαρθρωτικό πρόβλημα στην Τουρκία, αλλά επίσης, 

μεταξύ άλλων, η μεταχείριση των θρησκευτικών και άλλων μειονοτήτων, η άρνηση 

αναγνώρισης της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και η ασάφεια όσον αφορά τις 

τρομοκρατικές ομάδες στη Συρία και το Ιράκ· 

8. 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 και στα 

κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στην κυβέρνηση και στο κοινοβούλιο της 

Τουρκίας. 


