
AM\1178874BG.docx PE635.399v01-00

BG Единство в многообразието BG

6.3.2019 A8-0091/16

Изменение 16
Марио Боргецио, Харалд Вилимски, Херолф Анеманс
от името на групата ENF

Доклад A8-0091/2019
Кати Пири
Доклад от 2018 г. относно Турция 
(2018/2150(INI))

Предложение за резолюция (член 170, параграф 3 от Правилника), с цел 
заместване на предложението за незаконодателна резолюция A8-0091/2019

Резолюция на Европейския парламент относно доклада на Комисията от 2018 г. 
относно Турция

Европейският парламент,

– като взе предвид своите предходни резолюции относно Турция, и по-специално 
резолюциите си от 24 ноември 2016 г. относно отношенията между ЕС и Турция1, 
от 27 октомври 2016 г. относно положението на журналистите в Турция2 и от 8 
февруари 2018 г. относно настоящото положение с правата на човека в Турция3,

– като взе предвид член 52 от своя правилник,

А. като има предвид, че Турция не е европейска държава и следователно не може да 
бъде член на ЕС;

Б. като има предвид, че турското правителство използва международни заповеди за 
арест, за да проследява опонентите на режима на Ердоган;

В. като има предвид, че тези репресивни практики и състоянието на 
законодателството все повече засягат европейските държави и техните граждани;

1. счита, че злоупотребата с механизми на международното право от страна на 
турското правителство е неприемлива;

2. припомня, че нарушаването на свободата на словото и свободата на медиите не е 
единственият структурен проблем в Турция, а наред с другото, такива са и 
третирането на защитниците на правата на човека и религиозните и другите 
малцинствени групи и отказът за признаване на Република Кипър и арменския 
геноцид;

3. изразява сериозна загриженост относно намесата на Турция, чрез нейната 

1 OВ C 224, 27.6.2018 г., стр. 93.
2 OВ C 215, 19.6.2018 г., стр. 199.
3 Приети текстове, P8_TA(2018)0040.
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диаспора и особено чрез мрежите на Мюсюлманското братство, във вътрешните 
работи и в обществата на държавите – членки на ЕС, по начин, който застрашава 
основните ценности на европейската цивилизация, каквито са демокрацията и 
свободата на изразяване; също така изразява загриженост относно факта, че 
европейският клон на турската Дирекция по религиозни въпроси (DITB) 
контролира джамии в над 200 европейски града, като техните имами са турски 
държавни служители; призовава турските органи да спазват принципа на 
ненамеса във вътрешните работи на държавите – членки на ЕС;

4. призовава Комисията окончателно да спре предприсъединителните фондове;

5. препоръчва Комисията и Съветът на Европейския съюз незабавно да прекратят 
официално преговорите за присъединяване с Турция;

6. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на 
Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на 
Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на 
държавите членки, както и на правителството и Великото национално събрание на 
Турция, както и да разпореди превод на настоящия доклад на турски език.
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