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10. potępia arbitralne zatrzymanie 
Osmana Kavali, wybitnego i poważanego 
czołowego przedstawiciela społeczeństwa 
obywatelskiego w Turcji, który jest 
przetrzymywany bez aktu oskarżenia już 
od ponad roku; zobowiązuje się nadal 
bardzo uważnie śledzić jego sprawę i 
apeluje o jego natychmiastowe i 
bezwarunkowe uwolnienie; sprzeciwia się 
zatrzymaniu 13 pracowników 
akademickich i działaczy w dniu 16 
listopada 2018 r. w związku ze sprawą 
Osmana Kavali; zauważa, że 12 z nich 
zostało zwolnionych po złożeniu zeznań, a 
jeden z nich wciąż jest przetrzymywany; 
apeluje o jego uwolnienie do czasu 
zakończenia postępowania oraz o 
zniesienie zakazu podróżowania 
nałożonego na pozostałe osoby;

10. potępia arbitralne zatrzymanie 
Osmana Kavali, wybitnego i poważanego 
czołowego przedstawiciela społeczeństwa 
obywatelskiego w Turcji, który jest 
przetrzymywany już od ponad półtora 
roku; jest zbulwersowany niedawnymi 
oskarżeniami przedstawionymi Osmanowi 
Kavali i 15 innym osobom, którym grozi 
kara dożywotniego więzienia za 
przestępstwo kwalifikowane polegające na 
„próbie obalenia rządu” i rzekomym 
udziale w protestach w parku Gezi w 2013 
r.; apeluje o ich natychmiastowe i 
bezwarunkowe uwolnienie oraz zwraca się 
do delegatury UE w Turcji o uważne 
śledzenie tej sprawy; ponadto apeluje o 
obecność delegacji Parlamentu 
Europejskiego na rozprawach w tym 
postępowaniu; sprzeciwia się zatrzymaniu 
13 pracowników akademickich i działaczy 
w dniu 16 listopada 2018 r. w związku ze 
sprawą Osmana Kavali; zauważa, że 12 z 
nich zostało zwolnionych po złożeniu 
zeznań, a jeden z nich wciąż jest 
przetrzymywany; apeluje o jego 
uwolnienie do czasu zakończenia 
postępowania oraz o zniesienie zakazu 
podróżowania nałożonego na pozostałe 
osoby; 
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21. wobec informacji przytoczonych 
powyżej zaleca Komisji i Radzie Unii 
Europejskiej formalne zawieszenie 
negocjacji akcesyjnych z Turcją, zgodnie z 
ramami negocjacyjnymi; pozostaje jednak 
zaangażowany w demokratyczny i 
polityczny dialog z Turcją; zwraca się do 
Komisji o przeznaczenie środków 
przyznanych obecnie w ramach 
instrumentu IPA II i przyszłego IPA III na 
wspieranie społeczeństwa obywatelskiego 
w Turcji, obrońców praw człowieka i 
dziennikarzy za pośrednictwem specjalnej 
puli zarządzanej bezpośrednio przez UE, a 
także na zwiększanie możliwości 
nawiązywania kontaktów międzyludzkich, 
dialogu naukowego, dostępu do 
europejskich uniwersytetów dla tureckich 
studentów i dostępu do platform 
medialnych dla dziennikarzy z myślą o 
ochronie i promowaniu zasad i wartości 
demokratycznych, praw człowieka i 
praworządności; bez uszczerbku dla art. 49 
Traktatu o Unii Europejskiej oczekuje 
ponownego zdefiniowania stosunków 
między Turcją a UE w rozumieniu 
skutecznego partnerstwa; podkreśla, że 
stosunki polityczne między UE a Turcją 
powinny się opierać na warunkach 
dotyczących poszanowania demokracji, 
praworządności i praw podstawowych;

21. wobec informacji przytoczonych 
powyżej zaleca Komisji i Radzie Unii 
Europejskiej formalne zawieszenie 
negocjacji akcesyjnych z Turcją, zgodnie z 
ramami negocjacyjnymi; pozostaje jednak 
zaangażowany w demokratyczny i 
polityczny dialog z Turcją; zwraca się do 
Komisji o przeznaczenie środków 
przyznanych obecnie w ramach 
instrumentu IPA II i przyszłego IPA III na 
wspieranie społeczeństwa obywatelskiego 
w Turcji, obrońców praw człowieka i 
dziennikarzy za pośrednictwem specjalnej 
puli zarządzanej bezpośrednio przez UE, a 
także na zwiększanie możliwości 
nawiązywania kontaktów międzyludzkich, 
dialogu naukowego, dostępu do 
europejskich uniwersytetów dla tureckich 
studentów i dostępu do platform 
medialnych dla dziennikarzy z myślą o 
ochronie i promowaniu zasad i wartości 
demokratycznych, praw człowieka i 
praworządności; bez uszczerbku dla art. 49 
Traktatu o Unii Europejskiej oczekuje 
ponownego zdefiniowania stosunków 
między Turcją a UE w rozumieniu 
skutecznego partnerstwa, co jednak nie 
zamykałoby przed Turcją drzwi do 
realizacji przez nią jej europejskich 
ambicji w przyszłości; podkreśla, że 
stosunki polityczne między UE a Turcją 
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powinny się opierać na warunkach 
dotyczących poszanowania demokracji, 
praworządności i praw podstawowych;
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