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Pozměňovací návrh 16
Mario Borghezio, Harald Vilimsky, Gerolf Annemans
za skupinu ENF

Zpráva A8-0091/2019
Kati Piri
Zpráva o Turecku za rok 2018
(2018/2150(INI))

Návrh usnesení (čl. 170 odst. 3 jednacího řádu), kterým se nahrazuje nelegislativní 
návrh usnesení A8-0091/2019

Usnesení Evropského parlamentu o zprávě Komise o Turecku za rok 2018

Evropský parlament,

– s ohledem na svá předchozí usnesení o Turecku, zejména na usnesení ze dne 
24. listopadu 2016 o vztazích EU a Turecka1, ze dne 27. října 2016 o situaci novinářů 
v Turecku2 a ze dne 8. února 2018 o situaci v oblasti lidských práv v Turecku3,

– s ohledem na článek 52 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že Turecko není evropskou zemí, a nemůže proto patřit do EU;

B. vzhledem k tomu, že turecká vláda využívá mezinárodní zatýkací rozkazy 
k vysledování odpůrců Erdoganova režimu;

C. vzhledem k tomu, že tyto represivní praktiky a právní stát stále více postihují evropské 
země a jejich občany;

1. považuje zneužívání mechanismů mezinárodního práva ze strany turecké vlády za 
nepřijatelné;

2. připomíná, že porušení svobody projevu a svobody sdělovacích prostředků v Turecku 
není jediným strukturálním problémem, ale že k těmto problémům patří mj. zacházení 
se zastánci lidských práv a náboženskými a jinými menšinami, odmítnutí uznání 
Kyperské republiky a arménské genocidy;

3. vyjadřuje vážné znepokojení nad vměšováním Turecka prostřednictvím jeho diaspory, 
zejména sítí Muslimského bratrstva, do vnitřních záležitostí a společností členských 
států EU, a to způsobem, který ohrožuje základní hodnoty evropské civilizace, mezi něž 
patří demokracie a svoboda projevu; dále je znepokojen skutečností, že evropská 
pobočka tureckého Ředitelství pro náboženské záležitosti (DITIB) ovládá mešity 

1 Úř. věst. C 224, 27.6.2018, s. 93.
2 Úř. věst. C 215,19.6.2018, s. 199.
3 Přijaté texty, P8_TA(2018)0040.
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ve více než 200 evropských městech a jejich imámové jsou tureckými státními 
zaměstnanci; vyzývá turecké orgány, aby respektovaly zásadu nevměšování se do 
vnitřních záležitostí členských států EU;

4. vyzývá Komisi, aby s konečnou platností pozastavila vyplácení předvstupní pomoci; 

5. doporučuje Komisi a Radě EU, aby formálně bezodkladně ukončily jednání s Tureckem 
o přistoupení;

6. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni 
Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, 
členským státům, turecké vládě a Velkému národnímu shromáždění Turecka, a 
požaduje, aby tato zpráva byla přeložena do turečtiny.
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