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Alternativt förslag till resolution (artikel 170.3 i arbetsordningen) till 
ett resolutionsförslag som inte avser lagstiftning A8-0091/2019

Europaparlamentets resolution om kommissionens rapport för 2018 om Turkiet

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av sina tidigare resolutioner om Turkiet, särskilt resolutionerna av 
den 24 november 2016 om förbindelserna mellan EU och Turkiet1, av 
den 27 oktober 2016 om situationen för journalister i Turkiet2 och av 
den 8 februari 2018 om människorättssituationen i Turkiet3,

– med beaktande av artikel 52 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Turkiet är inte ett europeiskt land och kan därför inte vara medlem i EU.

B. Den turkiska regeringen använder internationella arresteringsorder för att slå ned på 
motståndare till president Erdoğans regim.

C. Dessa repressiva metoder och den rättsliga situationen påverkar i allt högre grad 
europeiska länder och deras medborgare.

1. Europaparlamentet anser att den turkiska regeringens missbruk av folkrättsliga 
mekanismer är oacceptabelt.

2. Europaparlamentet påminner om att kränkningar av yttrandefriheten och mediefriheten 
inte är det enda strukturella problemet i Turkiet, utan även bland annat behandlingen av 
människorättsförsvarare, religiösa grupper och andra minoritetsgrupper samt vägran att 
erkänna republiken Cypern och det armeniska folkmordet.

3. Europaparlamentet uttrycker allvarlig oro över att Turkiet, genom sin diaspora och 
i synnerhet det muslimska brödraskapets nätverk, har ägnat sig åt inblandning 
i EU-medlemsstaternas inre angelägenheter och samhällen på ett sätt som hotar de 
grundläggande värdena i den europeiska civilisationen, som demokrati och 

1 EUT L 224, 27.6.2018, s. 93.
2 EUT L 215, 19.6.2018, s. 199.
3 Antagna texter, P8_TA(2018)0040.
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yttrandefrihet. Parlamentet är dessutom oroat över att den europeiska grenen av det 
turkiska direktoratet för religiösa frågor (DITIB) kontrollerar moskéer i mer än 
200 europeiska städer och att imamerna i dessa moskéer är turkiska tjänstemän. 
Parlamentet uppmanar de turkiska myndigheterna att respektera principen om 
icke-inblandning i EU-medlemsstaternas inre angelägenheter.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att definitivt dra in landets 
föranslutningsmedel. 

5. Europaparlamentet rekommenderar kommissionen och Europeiska unionens råd att utan 
dröjsmål formellt avsluta förhandlingarna med Turkiet om EU-anslutning.

6. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen samt till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant 
för utrikes frågor och säkerhetspolitik, till medlemsstaterna och till Turkiets regering 
och nationalförsamling, och ber om att detta betänkande ska översättas till turkiska.

Or. en


