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Πρόταση ψηφίσματος (άρθρο 170 παράγραφος 3 του Κανονισμού) για την 
αντικατάσταση της μη νομοθετικής πρότασης ψηφίσματος A8-0091/2019

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 
2018 για την Τουρκία

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την Τουρκία, και συγκεκριμένα το 
ψήφισμά του της 24ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας1, το 
ψήφισμά του της 27ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την κατάσταση των 
δημοσιογράφων στην Τουρκία2 και το ψήφισμά του της 8ης Φεβρουαρίου 2018 σχετικά 
με τη σημερινή κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία3,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία δεν είναι ευρωπαϊκή χώρα και, ως εκ τούτου, δεν 
μπορεί να ανήκει στην ΕΕ·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τουρκική κυβέρνηση χρησιμοποιεί διεθνή εντάλματα 
σύλληψης για να εντοπίσει τους αντιπάλους του καθεστώτος Ερντογάν·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω κατασταλτικές πρακτικές και νομική κατάσταση 
επηρεάζουν όλο και περισσότερο τις ευρωπαϊκές χώρες και τους πολίτες τους·

1. θεωρεί απαράδεκτη την κατάχρηση των μηχανισμών του διεθνούς δικαίου από την 
τουρκική κυβέρνηση·

2. 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 καθώς και 
των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η άρνηση αναγνώρισης της 
Κυπριακής Δημοκρατίας και της γενοκτονίας των Αρμενίων·

1 ΕΕ C 224 της 27.6.2018, σ. 93.
2 ΕΕ C 215 της 19.6.2018, σ. 199.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0040.
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3. εκφράζει τον έντονο προβληματισμό του για την επέμβαση της Τουρκίας, μέσω της 
διασποράς της και ιδίως των δικτύων της Μουσουλμανικής Αδελφότητας, στις 
εσωτερικές υποθέσεις και την κοινωνία των κρατών μελών της ΕΕ με τρόπο ο οποίος 
απειλεί τις θεμελιώδεις αξίες του ευρωπαϊκού πολιτισμού, όπως τη δημοκρατία και την 
ελευθερία έκφρασης· εκφράζει επίσης την ανησυχία του για το γεγονός ότι το 
ευρωπαϊκό σκέλος της τουρκικής Διεύθυνσης Θρησκευτικών Υποθέσεων (DITIB) 
ελέγχει τζαμιά σε περισσότερες από 200 ευρωπαϊκές πόλεις, ενώ οι ιμάμηδες τους είναι 
δημόσιοι υπάλληλοι της Τουρκίας· καλεί τις τουρκικές αρχές να σεβαστούν την αρχή 
της μη επέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις των κρατών μελών της ΕΕ·

4. καλεί την Επιτροπή να αναστείλει οριστικά τα προενταξιακά κονδύλια· 

5. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να τερματίσουν 
επισήμως και χωρίς καθυστέρηση τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Τουρκία·

6. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την 
Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/ Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα 
Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, τα κράτη μέλη, την κυβέρνηση και τη 
Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας και ζητεί να μεταφραστεί η παρούσα έκθεση 
στα Τουρκικά.
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