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Módosítás 16
Mario Borghezio, Harald Vilimsky, Gerolf Annemans
az ENF képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0091/2019
Kati Piri
A Törökországról szóló 2018. évi jelentés
(2018/2150(INI))

Az A8-0091/2019 számú nem jogalkotási állásfoglalási indítvány helyébe lépő alternatív 
állásfoglalási indítvány (az eljárási szabályzat 170. cikkének (3) bekezdése)

Az Európai Parlament állásfoglalása a Törökországról szóló 2018. évi bizottsági 
jelentésről

Az Európai Parlament,

– tekintettel korábbi állásfoglalásaira, különösen az EU és Törökország közötti 
kapcsolatokról szóló 2016. november 24-i1, az újságírók törökországi helyzetéről szóló 
2016. október 27-i2 és a törökországi emberi jogi helyzetről szóló 2018. február 8-i3 
állásfoglalására,

– tekintettel eljárási szabályzata 52. cikkére,

A. mivel Törökország nem európai ország, és ezért nem tartozhat az Európai Unióhoz;

B. mivel a török kormány nemzetközi elfogatóparancsokat alkalmaz az Erdoğan-rezsim 
ellenzőinek felkutatására;

C. mivel ezek az elnyomó gyakorlatok és az igazságszolgáltatás helyzete egyre nagyobb 
mértékben érintik az európai országokat és azok polgárait;

1. elfogadhatatlannak tartja, hogy a török kormány visszaél a nemzetközi jogi 
mechanizmusokkal;

2. emlékeztet rá, hogy a véleménynyilvánítás és a média szabadságának megsértése nem 
az egyedüli strukturális probléma Törökországban, hanem emellett – többek között – az 
emberijog-védőkkel, a vallási és más kisebbségekkel szembeni fellépés, valamint a 
Ciprusi Köztársaság és az örmény népirtás elismerésének elutasítása;

3. súlyos aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy Törökország diaszpóráján és különösen a 
Muszlim Testvériség hálózatán keresztül beavatkozik az uniós tagállamok belügyeibe és 
társadalmaiba, az európai civilizáció alapvető értékeit, többek között a demokráciát és a 
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véleménynyilvánítás szabadságát fenyegető módon; aggodalmát fejezi ki továbbá 
amiatt, hogy a török vallásügyi igazgatóság (DITIB) európai szervezete több mint 200 
európai városban irányít mecseteket, mivel azok imámjai török köztisztviselők; felhívja 
a török hatóságokat, hogy tartsák tiszteletben az uniós tagállamok belügyeibe való be 
nem avatkozás elvét;

4. felhívja a Bizottságot, hogy véglegesen függessze fel az előcsatlakozási támogatásokat; 

5. azt ajánlja a Bizottságnak és az Európai Unió Tanácsának, hogy késlekedés nélkül, 
hivatalosan állítsák le a Törökországgal folytatott csatlakozási tárgyalásokat;

6. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 
Bizottság alelnökének / az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a 
tagállamoknak, valamint Törökország kormányának és Nagy Nemzetgyűlésének, és 
intézkedjen a jelentés török nyelvre való lefordításáról.
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