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TAIRISCINT I gCOMHAIR RÚIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar na Tuarascála 2019 ón gCoimisiún maidir leis an Tuirc
(2019/2176(INI))

Tá Parlaimint na hEorpa,

– ag féachaint dá rúin roimhe seo maidir leis an Tuirc, go háirithe do rúin an 13 Márta 
2019 maidir le Tuarascáil 2018 ón gCoimisiún maidir leis an Tuirc1, an 19 Meán 
Fómhair 2019 maidir leis an staid sa Tuirc, go háirithe briseadh na méaraí tofa2, an 24 
Deireadh Fómhair 2019 maidir le hoibríocht mhíleata na Tuirce in oirthuaisceart na 
Siria agus na hiarmhairtí a bhaineann léi3, agus an 17 Meán Fómhair 2020 maidir leis an 
ullmhúchán do chruinniú mullaigh speisialta na Comhairle Eorpaí ina ndírítear ar an 
ngéarú contúirteach agus ar ról na Tuirce in Oirthear na Meánmhara4,

– ag féachaint do theachtaireacht ón gCoimisiún an 6 Deireadh Fómhair 2020 maidir le 
Beartas an Aontais Eorpaigh um Méadú (COM(2020)0660) agus do Thuarascáil 2020 
ón Tuirc a ghabhann léi (SWD(2020)0355),

– ag féachaint do theachtaireacht ón gCoimisiún an 29 Bealtaine 2019 maidir le Beartas 
an Aontais Eorpaigh um Méadú (COM(2019)0260) agus do Thuarascáil 2019 ón Tuirc 
a ghabhann léi (SWD(2019)0220),

– ag féachaint do theachtaireacht ón gCoimisiún an 5 Feabhra 2020 dar teideal ‘An 
próiseas aontachais a fheabhsú - Peirspictíocht inchreidte an Aontais Eorpaigh do na 
Balcáin Thiar’ (COM(2020)0057),

– ag féachaint do chreat caibidlíochta don Tuirc an 3 Deireadh Fómhair 2005,

– ag féachaint do chonclúidí ón gComhairle an 15 Iúil agus an 14 Deireadh Fómhair 2019 
maidir le gníomhaíochtaí druileála neamhdhleathacha de chuid na Tuirce sa 
Mheánmhuir Thoir, do chonclúidí ón gComhairle Eorpach an 1 Deireadh Fómhair 2020, 
do ráitis ó Airí Gnóthaí Eachtracha AE an 15 Bealtaine 2020 agus an 14 Lúnasa 2020 
maidir leis an staid sa Mheánmhuir Thoir, do thoradh chruinniú neamhfhoirmiúil Airí 
Gnóthaí Eachtracha AE (Gymnich) an 28 Lúnasa 2020, agus do chonclúidí ábhartha 
uile ón gComhairle agus ón gComhairle Eorpach roimhe sin,

– ag féachaint do Thuarascáil ó Choimisinéir um Chearta an Duine Chomhairle na hEorpa 
an 19 Feabhra 2020 tar éis di cuairt a thabhairt ar an Tuirc,

– ag féachaint do na rúin ábhartha ó Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe maidir 
leis an gCipir, lena n-áirítear Rúin 550 (1984) agus 789 (1992),

1 Téacsanna arna nglacadh, P8_TA(2019)0200.
2 Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2019)0017.
3 Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2019)0049.
4 Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2020)0230.
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– ag féachaint do ráiteas ón Aontas Eorpach agus ón Tuirc an 18 Márta 2016,

– ag féachaint do theachtaireacht ón gCoimisiún an 30 Aibreán 2020 maidir leis an 
gCeathrú Tuarascáil Bhliantúil ar an tSaoráid do Dhídeanaithe sa Tuirc 
(COM(2020)0162),

– ag féachaint don Innéacs Domhanda de Shaoirse an Phreasa 2020 a d’fhoilsigh 
Tuairisceoirí gan Teorainneacha, a rangaíonn an Tuirc an 154ú tír as 180 tír, agus ag 
féachaint do Thuarascáil Tíre na Tuirce 2020 maidir le hInnéacs Claochlaithe 
Bertelsmann,

– ag féachaint do Riail 54 dá Rialacha Nós Imeachta,

– ag féachaint don tuairim ón gCoiste um Achainíocha,

– ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Ghnóthaí Eachtracha (A9-0000/2020),

A. de bhrí go ndéantar talamh slán de go mbeidh toilteanas ag tír is iarrthóir tabhairt faoi 
luachanna, leasanna, caighdeáin agus beartais AE i ngach gné de réir a chéile;

B. de bhrí go léirítear in anailís ar na tuarascálacha ón gCoimisiún maidir leis an Tuirc ó 
2014 agus, go háirithe, tuarascálacha 2019 agus 2020, go bhfuil an Tuirc á scaradh féin 
níos faide agus níos faide ná riamh ó luachanna AE agus a chreat normatach;

C. de bhrí gur iarr an Pharlaimint, ina tuarascáil bhliantúil roimhe sin, ar an gCoimisiún 
agus ar na Ballstáit caibidlíocht aontachais leis an Tuirc a chur ar fionraí go foirmiúil;

D. de bhrí, in ainneoin an tseasaimh phrionsabálta sin ón bParlaimint agus ó na cúinsí 
reatha go léir, gur thairg an Chomhairle Eorpach, i gconclúidí uaithi an 1 Deireadh 
Fómhair 2020, clár oibre dearfach athnuaite, leathan don Tuirc ar choinníoll go leanfar 
leis na hiarrachtaí cuiditheacha, chun an caidreamh eadrainn a athbhunú;

Measúnú ginearálta ar an bpróiseas aontachais

1. ag tabhairt dá haire, agus é ina ábhar imní di, go bhfuil scaradh leanúnach agus 
méadaitheach na Tuirce ó luachanna agus ó chaighdeáin Eorpacha tar éis an caidreamh 
idir an tAontas agus an Tuirc a mhaolú go leibhéal stairiúil, agus an oiread sin meatha 
tagtha air gur gá don dá pháirtí athmheasúnú suntasach a dhéanamh ar an gcreat reatha 
caidrimh;

2. ag tabhairt dá haire easpa tiomantais na Tuirce maidir leis na hathchóirithe a glacadh le 
linn phróiseas an aontachais a chur i gcrích, agus, mar thoradh air sin, níl próiseas an 
aontachais leormhaith chun creat a chur ar an gcaidreamh casta atá anois ann, caidreamh 
a bhfuil an idirbheartaíocht níos tábhachtaí dó agus a bhíonn á stiúradh ag cúinsí;

3. á chur in iúl gur cúis mhór bhuartha di go bhfuil an easpa dul chun cinn i gcóineasú na 
Tuirce athraithe ina tharraingt siar go hiomlán le himeacht na mblianta, agus go bhfuil 
cúlú lom i dtrí phríomhréimse i gceist: titim siar ar an smacht reachta agus ar chearta 
bunúsacha, glacadh le athchóirithe institiúideacha cúlchéimnitheacha a ghlacadh agus 
tabhairt faoi bheartas eachtrach achrannach; á chur in iúl gur cúis bhuartha di freisin go 
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bhfuil insint fhollasach frith-AE ag gabháil leis an gcúlú seo níos mó ná riamh; á 
iarraidh ar an Tuirc, sa chomhthéacs sin, measúnú a dhéanamh an athuair ar a dháiríre 
atá a tiomantas do chonair AE, mar chuid fhíor-riachtanach d’inmharthanacht phróiseas 
iomlán an aontachais;

4. á chur i bhfáth nach féidir le haon dreasacht a d’fhéadfadh AE a thairiscint teacht in 
ionad an tola pholaitiúil a bhfuil géarghá léi chun daonlathas aibí a fhorbairt agus, dá 
réir sin, a bheith ina bhall de AE;

5. á chur i bhfáth nach bhfuil cúrsaí ag dul i bhfeabhas ó foilsíodh an tuarascáil 
dheireanach ón bParlaimint, ach a mhalairt ar fad; á áitiú go láidir, dá bhrí sin, go 
gcuirfí an chaibidlíocht aontachais leis an Tuirc ar fionraí go foirmiúil, ionas go 
bhféadfaidh an dá thaobh athbhreithniú réalaíoch a dhéanamh ar oiriúnacht an chreata 
atá ann faoi láthair agus ar a chumas feidhmiú, nó, más gá, chun féachaint ar 
shamhlacha féideartha nua don chaidreamh a bheidh ann amach anseo;

6. á chur in iúl gur oth léi an easpa tuisceana atá ann faoi láthair idir an tAontas agus an 
Tuirc, ach á athdhearbhú go láidir gur comharsa agus comhghuaillí straitéiseach í an 
Tuirc ar mian le AE an caidreamh is fearr is féidir a bheith aige léi;

7. á chur in iúl gur toil léi an t-eolas agus an tuiscint fhrithpháirteach idir sochaithe na 
Tuirce agus sochaithe na hEorpa a neartú agus a dhoimhniú, agus gach léiriú den 
chlaontacht shóisialta, reiligiúnach nó chultúrtha á chomhrac; á chur in iúl a thiomanta 
atá sí leanúint de thacaíocht a thabhairt do shochaí shibhialta neamhspleách na Tuirce, 
cibé cúinsí agus creat caidrimh a bheidh ann amach anseo; á chreidiúint, mar sin féin, 
gurb é an próiseas aontachais an uirlis is cumhachtaí chun brú normatach a chur ar 
rialtas na Tuirce agus an creat is fearr chun ardmhianta daonlathacha ar son na hEorpa i 
sochaí na Tuirce a chothú; á chur i bhfáth gur ar éigean a chuirfidh caidreamh 
idirbheartaíochta amháin le dul chun cinn na Tuirce i dtreo samhail níos daonlathaí;

An smacht reachta agus cearta bunúsacha

8. á chur in iúl gur saoth léi an cúlú tromchúiseach atá tagtha ar shaoirsí bunúsacha lena 
léirítear drochstaid chearta an duine sa Tuirc agus creimeadh leanúnach an daonlathais 
agus an smachta reachta;

9. á chreidiúint nach féidir an réimse bunúsach sin, atá i gcroílár phróiseas an aontachais, a 
dhícheangal agus a leithlisiú ón gcaidreamh foriomlán agus gur bac é fós ar dhul chun 
cinn ar aon chlár oibre dearfach a d’fhéadfaí a chur ar fáil don Tuirc;

10. ag tabhairt dá haire, agus é ina ábhar imní di, go bhfuil tionchar na staide éigeandála ar 
an daonlathas agus ar chearta bunúsacha fós le brath go láidir, in ainneoin gur cuireadh 
deireadh léi go foirmiúil i mí Iúil 2018;

11. á chur in iúl gur oth léi go mór go bhfuil an riail smachtúil seo anois ina beartas stáit 
d’aon ghnó, gan staonadh agus córasach, lena gcuimsítear aon ghníomhaíocht 
chriticiúil, amhail gníomhaíochas Coirdíneach, nó fiú amháin imeachtaí a tharla roimh 
an iarracht ar coup, amhail agóidí Gezi;

12. á chur in iúl gurb oth léi go bhfuil na forálacha frithsceimhlitheoireachta róleathana atá 
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ann faoi láthair agus mí-úsáid na mbeart frithsceimhlitheoireachta ina gcrann taca ag 
beartas seo an stáit; á athdhearbhú go gcáineann sí go láidir an foréigean a rinne Páirtí 
Oibrithe na Cordastáine (PKK), atá ar liosta an Aontais d’eagraíochtaí 
sceimhlitheoireachta ó 2002 i leith;

13. á mheas go bhfuil creimeadh an smachta reachta agus easpa córasach neamhspleáchais 
na mbreithiúna fós ar cheann de na saincheisteanna is práinní agus is mó imní; ag 
cáineadh an mhéadaithe ar an bhfaireachas atá á dhéanamh ag an bhfeidhmeannas agus 
an bhrú pholaitiúil a dhéanann difear d’obair na mbreithiúna, na n-ionchúisitheoirí, na 
ndlíodóirí agus na gcumann barra;

14. á chur in iúl gur cúis mhór bhuartha di an neamhaird atá á tabhairt ag an mbreithiúna 
Turcach ar rialuithe na Cúirte Eorpaí um Chearta an Duine (ECtHR) agus an méadú atá 
ag teacht ar neamhchomhlíonadh breithiúnas na Cúirte Bunreachtúla ag na cúirteanna 
íochtaracha;

15. á chur in iúl gur cúis mhór bhuartha di na bearta díréireacha treallacha lena gcuirtear 
srian leis an tsaoirse chun tuairimí a nochtadh, le saoirse na meán agus leis an rochtain 
ar fhaisnéis; ag tathant ar an Tuirc saoirse na meán a ráthú mar ábhar tosaíochta;

16. á chur in iúl gur cúis mhór bhuartha di na hionsaithe leanúnacha agus an brú leanúnach 
ar pháirtithe an fhreasúra, rud a bhaineann an bonn ó dhea-fheidhmiú an chórais 
dhaonlathaigh;

17. ag tabhairt dá haire, agus é ina ábhar imní di, go mbíonn údaráis na Tuirce ag díriú go 
sonrach agus go leanúnach ar Pháirtí Daonlathach an Phobail (HDP); á cháineadh go 
láidir go bhfuil iar-chomhchathaoirleach HDP Selahattin Demirtaş fós á choinneáil;

18. á iarraidh ar an Tuirc gach cosantóir chearta an duine, iriseoir, dlíodóir, acadóir agus 
gach duine eile atá faoi choinneáil ar chúiseanna nach bhfuil bunús leo a scaoileadh saor 
agus a chur ar a gcumas a gcuid oibre a chur i gcrích gan bhagairt ná bac i ngach cás; ag 
cáineadh go láidir athghabháil agus coinneáil leanúnach Osman Kavala, duine mór le rá 
de chuid na sochaí sibhialta;

19. á mholadh go bhfuil sochaí shibhialta bhríomhar, iolraíoch, dhíograiseach agus 
ilchineálach sa Tuirc, in ainneoin na cniogbheartaíochta polaitiúla móire, agus é ar 
cheann den dornán gnéithe atá fágtha a chuireann srian ar Rialtas na Tuirce;

20. á chur in iúl gur cúis mhór bhuartha di go fóill an staid in oirdheisceart na Tuirce maidir 
le cearta an duine, an tsaoirse chun tuairimí a nochtadh agus rannpháirtíocht pholaitiúil 
a chosaint;

21. ag tathant ar an Tuirc cearta na mionlach agus na ngrúpaí leochaileacha a chosaint, lena 
n-áirítear mná, daoine LGBTI agus mionlaigh eitneacha agus reiligiúnacha;

Creat institiúideach

22. á chur in iúl gur cúis bhuartha di go ndearnadh léirmhíniú thiarnúil ar an gcóras 
uachtaránachta a chomhdhlúthú; á chur in iúl gur cúis mhór bhuartha di go bhfuil an 
chumhacht san Uachtaránacht fós á hipear-lárú, rud nach n-áirithíonn deighilt fhónta 



PR\1216527GA.docx 7/8 PE659.095v01-00

GA

agus éifeachtach na gcumhachtaí idir an feidhmeannach, na brainsí reachtacha agus na 
breithiúna;

23. á chur in iúl gur cúis bhuartha di go mbaintear úsáid níos minice as insint 
hipearnáisiúnach i measc na huasaicme, rud a chruthaíonn cur chuige atá naimhdeach i 
leith an Aontais nó a Bhallstát; á chur in iúl gur cúis bhuartha di tionchar méadaitheach 
an choimeádachais reiligiúnaigh sa saol polaitiúil;

24. ag cáineadh go láidir briseadh méaraí a toghadh go daonlathach ar bhonn fianaise 
amhrasaí agus, go háirithe, iontaobhaithe neamhthofa arna gceapadh ag an rialtas láir a 
chur ina n-ionad go treallach; á chreidiúint go láidir go bhfuil na cinntí 
neamhdhleathacha sin ina n-ionsaí díreach ar na prionsabail is bunúsaí den daonlathas, 
agus ionadaíocht a toghadh go daonlathach á baint de na milliúin vótálaithe;

An caidreamh idir an tAontas Eorpach agus an Tuirc agus beartas eachtrach na Tuirce i 
gcoitinne

25. ag meabhrú di an ról inmholta atá ag an Tuirc maidir le freagairt do ghéarchéim na 
himirce a d’eascair as an gcogadh sa tSiria; á chur in iúl go bhfuil sí den tuairim gur 
cheart don Aontas leanúint den tacaíocht is gá a thabhairt do dhídeanaithe ón tSiria agus 
do phobail óstacha sa Tuirc; ag tacú le measúnú oibiachtúil ar an Ráiteas ón Aontas 
Eorpach agus ón Tuirc agus á chur i bhfios go láidir a thábhachtaí atá sé go 
gcomhlíonfaidh an dá pháirtí a ngealltanais faoi seach;

26. á chur i bhfáth go láidir, dá ndéanfaí an tAontas Custaim a nuachóiriú, go bhféadfadh sé 
dul chun tairbhe don dá pháirtí agus go bhforbróidh sé dlúthbhaint eacnamaíoch agus 
normatach don Tuirc le AE; á athdhearbhú go gcaithfidh sé sin a bheith bunaithe ar 
choinníollacht láidir a bhaineann le cearta an duine agus le saoirsí bunúsacha; á 
thabhairt chun suntais go mbeadh sé neamhréadúil aon nuachóiriú ar an Aontas Custaim 
a bheartú i bhfianaise na gcúinsí reatha; á mheabhrú nach mbainfidh an tAontas 
Custaim reatha a lánacmhainneacht amach go dtí go gcuirfidh an Tuirc an Prótacal 
Breise chun feidhme ina iomláine i ndáil leis na Ballstáit uile;

27. á chur in iúl gur cúis mhór imní di an díospóid atá ar siúl faoi láthair sa Mheánmhuir 
Thoir agus an baol gaolmhar go mbeidh géarú míleata ann; ag cáineadh gníomhaíochtaí 
neamhdhleathacha na Tuirce in uiscí na Gréige agus na Cipire, a sháraíonn cearta 
ceannasacha Bhallstáit an Aontais agus an dlí idirnáisiúnta araon; ag cur in iúl a 
dlúthpháirtíochta iomláine leis an nGréig agus le Poblacht na Cipire; ag tathant ar an 
Tuirc páirt a ghlacadh i réiteach síochánta ar dhíospóidí agus staonadh ó aon 
ghníomhaíocht nó bagairt aontaobhach agus neamhdhleathach;

28. ag cáineadh athoscailt pháirteach trá Varosha, rud a bhaineann an bonn den mhuinín 
fhrithpháirteach agus, dá bhrí sin, den ionchas go gcuirfear tús arís le cainteanna 
díreacha maidir le réiteach cuimsitheach ar shaincheist na Cipire; á iarraidh ar an Tuirc 
an ghníomhaíocht sin a fhreaschur; á athdhearbhú go dtacaíonn sí le socrú cothrom, 
cuimsitheach agus inmharthana ar bhonn cónaidhme dé-chomhphobail, déchriosach le 
comhionannas polaitiúil;

29. ag cáineadh go láidir idirghabhálacha míleata na Tuirce sa tSiria, go háirithe san 
oirthuaisceart agus in Idlib, ar sáruithe tromchúiseacha ar an dlí idirnáisiúnta iad;
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30. á iarraidh ar an Tuirc leanúint de bheith tiomanta don choinbhleacht sa Libia a réiteach 
ar bhealach síochánta faoi choimirce na Náisiún Aontaithe, agus cloí go hiomlán leis an 
trádbhac arm a d’fhorchuir Comhairle Slándála na Náisiún Aontaithe;

31. á chur in iúl gurb oth léi, in ionad a iarraidh go gcuirfí deireadh leis an bhforéigean agus 
go gcuirfí tús arís leis an gcaibidlíocht shíochánta a thacaíonn le hiarrachtaí Ghrúpa 
Mhionsc na hEagraíochta um Shlándáil agus Comhar san Eoraip (ESCE), gur chinn an 
Tuirc gníomhaíochtaí míleata de chuid cheann de na taobhanna sa choinbhleacht a bhí 
ann le déanaí in Nagorno-Karabakh a chothú gan choinníoll;

An bealach chun cinn don chaidreamh idir an tAontas agus an Tuirc

32. á chreidiúint go bhfuil sé thar am againn athbhreithniú a dhéanamh ar chaidreamh an 
Aontais leis an Tuirc agus straitéis chuimsitheach, aontaithe agus chomhtháite a shainiú 
don mheántéarma agus don fhadtéarma, i measc institiúidí uile an Aontais agus na 
mBallstát;

33. á chur in iúl go bhfuil sí den tuairim go bhfuil sé ríthábhachtach feabhas a chur ar an 
gcumarsáid agus ar an idirphlé ar gach leibhéal má táthar chun muinín fhrithpháirteach 
a athbhunú idir AE agus an Tuirc; á chur in iúl gur saoth léi go ndiúltaíonn taobh na 
Tuirce, ar bhonn leanúnach agus gan údar, gnáthfheidhmiú an Chomhchoiste 
Pharlaimintigh idir AE agus an Tuirc a thabhairt ar ais;

°

° °

34. á threorú dá hUachtarán an rún seo a chur ar aghaidh chuig Uachtarán na Comhairle 
Eorpaí, chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún, chuig Leas-Uachtarán an 
Choimisiúin/Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas 
Slándála, chuig rialtais agus parlaimintí na mBallstát agus chuig Uachtarán, Rialtas agus 
Parlaimint Phoblacht na Tuirce.


