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Θέμα: VP/HR - Σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας 

Η Τουρκία, ως υποψήφιο κράτος μέλος της ΕΕ, οφείλει να τηρεί τα κριτήρια προσχώρησης στην ΕΕ. 
Ωστόσο, η Τουρκία παραβιάζει συστηματικά τα ανθρώπινα δικαιώματα και την αρχή του κράτους 
δικαίου1. Τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται φαινόμενα όπως άσκηση μεγαλύτερου ελέγχου από την 
κυβέρνηση στις δικαστικές και διωκτικές αρχές, πολλαπλασιασμός των συλλήψεων, απολύσεις και 
αυθαίρετες μεταθέσεις δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών καθώς και συνεχείς επιθέσεις εις 
βάρος δικηγόρων2. Πολυάριθμα πολιτικά πρόσωπα, πολίτες και δημοσιογράφοι έχουν φυλακιστεί 
παράνομα, η δε ελευθερία της έκφρασης παραβιάζεται κατάφωρα3. Επιπλέον, η προενταξιακή 
βοήθεια προς την Τουρκία δεν έχει επιφέρει τα αναμενόμενα θετικά αποτελέσματα4. 

Εξάλλου η Τουρκία αμφισβητεί συστηματικά και παραβιάζει τα σύνορα της ΕΕ. Μόνο το 2017 η 
τουρκική πολεμική αεροπορία παραβίασε 3 317 φορές τον εθνικό εναέριο χώρο της Ελλάδας5 και το 
τουρκικό πολεμικό ναυτικό παραβίασε 1 998 φορές τα χωρικά ύδατα της Ελλάδας6. Είναι ενδεικτικό 
ότι, στις 15 Φεβρουαρίου 2018, μια τουρκική ακταιωρός διεμβόλισε σκοπίμως ένα σκάφος του 
ελληνικού λιμενικού εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων7, ενώ την 1η Μαρτίου 2018 οι τουρκικές 
στρατιωτικές αρχές συνέλαβαν, στα ελληνοτουρκικά σύνορα στον Έβρο, δύο έλληνες αξιωματικούς, οι 
οποίοι έκτοτε κρατούνται χωρίς να τους έχει απαγγελθεί κατηγορία ή χωρίς να έχουν προσαχθεί σε 
δίκη8. Επιπροσθέτως, η Τουρκία παρεμποδίζει τις προγραμματισθείσες έρευνες και τις εξορυκτικές 
δραστηριότητες στην κυπριακή ΑΟΖ9. Επιπλέον, τα τουρκικά στρατεύματα έχουν εισβάλει αυθαίρετα 
στην περιοχή του Αφρίν στη Συρία χρησιμοποιώντας οπλικά συστήματα που έχουν εισαχθεί κυρίως 
από χώρες της ΕΕ, δολοφονώντας αμάχους και προβαίνοντας σε εκτεταμένες λεηλασίες περιουσιών 
και σε καταστροφές θρησκευτικών και πολιτιστικών μνημείων10. Δεν πρέπει τέλος να παραβλέπεται το 
γεγονός ότι, από το 1974, 30 000 περίπου τούρκοι στρατιώτες έχουν εγκατασταθεί παράνομα στο 
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έδαφος της ΕΕ και, συγκεκριμένα, στο κατεχόμενο βόρειο τμήμα της Κυπριακής Δημοκρατίας1. 

Η Ύπατη Εκπρόσωπος καλείται συνεπώς να απαντήσει στις ακόλουθες ερωτήσεις: 

1. Πώς σχεδιάζει η ΕΕ να αντιμετωπίσει το γεγονός ότι η Τουρκία δεν χρησιμοποιεί με τον δέοντα 
τρόπο την προενταξιακή βοήθεια προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια προσχώρησης στην 
ΕΕ; 

2. Τι μέτρα προτίθεται να λάβει η ΕΕ προκειμένου να προστατέψει αποτελεσματικά τα σύνορα της 
ΕΕ και να εκπέμψει ένα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία ότι η χώρα αυτή οφείλει να σέβεται το 
διεθνές και το ενωσιακό δίκαιο; 
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