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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Komisijas 2019.-2020. gada ziņojumu par Turciju
(2019/2176(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Turciju, jo īpaši 2019. gada 13. marta rezolūciju 
par Komisijas 2018. gada ziņojumu par Turciju1, 2019. gada 19. septembra rezolūciju 
par stāvokli Turcijā, jo īpaši ievēlēto mēru atcelšanu no amata2, 2019. gada 24. oktobra 
rezolūciju par Turcijas militāro operāciju Sīrijas ziemeļaustrumos un tās sekām3 un 
2020. gada 17. septembra rezolūciju par gatavošanos Eiropadomes ārkārtas sanāksmei, 
kas veltīta bīstamajam spriedzes saasinājumam un Turcijas lomai Vidusjūras reģiona 
austrumu daļā4,

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 29. maija paziņojumu attiecībā uz paziņojumu par ES 
paplašināšanās politiku (COM(2020)0660), kam ir pievienots Komisijas dienestu darba 
dokuments (SWD(2019)0355),

– ņemot vērā Komisijas 2019. gada 29. maija paziņojumu par ES paplašināšanās politiku 
(COM(2019)0260), kam ir pievienots Komisijas dienestu darba dokuments 
(SWD(2019)0220),

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 5. februāra paziņojumu “Uzlabot pievienošanās 
procesu — ticama ES perspektīva Rietumbalkāniem” (COM(2020)0057),

– ņemot vērā 2005. gada 3. oktobra sarunu programmu Turcijai,

– ņemot vērā Padomes 2019. gada 15. jūlija un 14. oktobra secinājumus par Turcijas 
nelikumīgajām urbšanas darbībām Vidusjūras austrumdaļā, Eiropadomes 2020. gada 
1. oktobra secinājumus, ES ārlietu ministru 2020. gada 15  maija un 2020. gada 
14  augusta paziņojumus par stāvokli Vidusjūras austrumdaļā, ES ārlietu ministru 
2020. gada 28. augusta neoficiālās (Gimnihas) sanāksmes iznākumu un visus 
iepriekšējos attiecīgos Padomes un Eiropadomes secinājumus,

– ņemot vērā Eiropas Padomes cilvēktiesību komisāres 2020. gada 19. februāra ziņojumu 
pēc vizītes Turcijā,

– ņemot vērā attiecīgās ANO Drošības padomes rezolūcijas par Kipru, tostarp Rezolūciju 
Nr. 550 (1984. gads) un Rezolūciju Nr. 789 (1992. gads),

– ņemot vērā ES un Turcijas 2016. gada 18. marta paziņojumu,

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 30. aprīļa paziņojumu „Ceturtais gada ziņojums par 

1 Pieņemtie teksti, P8_TA(2019)0200.
2 Pieņemtie teksti, P9_TA(2019)0017.
3 Pieņemtie teksti, P9_TA(2019)0049.
4 Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0230.
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Bēgļu atbalsta mehānismu Turcijā” (COM(2020)0162),

– ņemot vērā, ka organizācijas „Reportieri bez robežām” publicētajā pasaules preses 
brīvības indeksā 180 valstu vidū 2020. gadā Turcija ieņem 154. vietu, un ņemot vērā 
Bertelsmann fonda publicētā 2020. gada transformācijas indeksa sadaļu, kas veltīta 
Turcijai,

– ņemot vērā Reglamenta 54. pantu,

– ņemot vērā Lūgumrakstu komitejas atzinumu,

– ņemot vērā Ārlietu komitejas ziņojumu (A9-0000/2020),

A. tā kā kandidātvalsts statuss norāda uz to, ka valsts ir gatava pakāpeniski visos aspektos 
pietuvināties ES vērtībām, interesēm, standartiem un politikai;

B. tā kā Komisijas ziņojumu par Turciju analīze kopš 2014. gada, bet jo īpaši 2019. un 
2020. gada ziņojumi liecina, ka Turcija ir arvien vairāk un straujāk distancējusies no ES 
vērtībām un tās tiesiskā satvara;

C. tā kā savā iepriekšējā gada ziņojumā Parlaments aicināja Komisiju un dalībvalstis 
oficiāli apturēt pievienošanās sarunas ar Turciju;

D. tā kā, neraugoties uz šo Parlamenta principiālo nostāju un visiem pašreizējiem 
apstākļiem, Eiropadome 2020. gada 1. oktobra secinājumos piedāvāja Turcijai 
atjauninātu un plašu pozitīvu darba kārtību ar nosacījumu, ka tiek turpināti konstruktīvi 
centieni, lai atjaunotu mūsu attiecības,

Vispārīgs pievienošanās procesa novērtējums

1. ar bažām norāda, ka Turcijas pastāvīgā un pieaugošā distancēšanās no Eiropas vērtībām 
un standartiem ir novedusi ES un Turcijas attiecības vēsturiski zemākajā punktā, proti, 
tās pasliktinājušās tādā mērā, ka abām pusēm ir pamatīgi jāpārskata pašreizējais 
attiecību satvars;

2. norāda, ka tas, ka Turcija nav noskaņota īstenot reformas, ko bija apņēmusies īstenot 
pievienošanās procesā gaitā, ir padarījis tās par nepietiekamām sarežģīto attiecību 
veidošanai, kas pakāpeniski ir kļuvušas vairāk par darījumu attiecībām, ko virza 
apstākļi;

3. pauž dziļas bažas par to, ka gadu gaitā progresa trūkums Turcijas konverģences kritēriju 
izpildē tagad ir kļuvis par pilnīgu atsalumu, ko raksturo krass regresss trijās svarīgākajās 
jomās: atpakaļgaita tiesiskuma un pamattiesību jomā, regresīvu institucionālo reformu 
pieņemšana un konfrontējošas ārpolitikas īstenošanu; turklāt pauž bažas par to, ka šo 
regresu arvien vairāk pavada nepārprotami pret ES vērsts vēstījums; tāpēc aicina 
Turciju atkārtoti izvērtēt, cik patiesa ir tās apņemšanās virzīties uz dalību ES, jo tas ir 
absolūti nepieciešams visa pievienošanās procesa dzīvotspējai;

4. uzsver, ka neviens stimuls, ko ES varētu piedāvāt, nekad nevar aizstāt tik ļoti 
nepieciešamo politisko gribu izveidot nobriedušu demokrātiju un galu galā kļūt par ES 
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dalībvalsti;

5. uzsver, ka kopš Parlamenta pēdējā ziņojuma situācija ne tikai nav uzlabojusies, tā ir vēl 
vairāk pasliktinājusies; tādēļ stingri uzstāj, ka oficiāli jāpārtrauc pievienošanās sarunas 
ar Turciju, lai abas puses reāli varētu pārskatīt pašreizējā satvara piemērotību un tā 
funkcionētspēju vai vajadzības gadījumā izpētīt iespējamos jaunos tālāko attiecību 
modeļus;

6. pauž nožēlu par pašreizējo saprašanās trūkumu ES un Turcijas starpā, taču atkārtoti 
pauž stingru pārliecību, ka Turcija ir stratēģiska kaimiņvalsts un sabiedrotā un ES vēlas, 
lai attiecības ar to būtu tik labas, cik vien iespējams;

7. pauž vēlmi stiprināt un padziļināt Turcijas un Eiropas sabiedrību zināšanas vienai par 
otru un savstarpējo saprašanos, apkarojot visas sociālo, reliģisko vai kultūras 
aizspriedumu izpausmes; pauž pilnīgu apņemšanos turpināt atbalstīt Turcijas neatkarīgo 
pilsonisko sabiedrību jebkuros apstākļos un jebkādā attiecību satvarā, kas nākotnē 
varētu rasties; tomēr uzskata, ka pievienošanās process joprojām būtu visspēcīgākais 
instruments, lai izdarītu normatīvu spiedienu uz Turcijas valdību, un labākā sistēma 
Turcijas sabiedrības demokrātisko un uz Eiropu vērsto centienu atbalstīšanai; uzsver, ka 
tīri darījumu veida attiecības diez vai veicinās Turcijas virzību uz demokrātiskāku 
modeli;

Tiesiskums un pamattiesības

8. pauž sašutumu, par to, ka regresu pamatbrīvību jomā, kas parāda smago cilvēktiesību 
situāciju Turcijā un to, ka turpina pavājināties demokrātija un tiesiskums;

9. uzskata, ka šo pamatjomu, kas ir pievienošanās procesa pamatā, nevar nošķirt no 
vispārējām attiecībām un ka tā joprojām ir galvenais šķērslis virzībai uz jebkādu 
pozitīvu darba plānu, ko varētu piedāvāt Turcijai;

10. ar dziļām bažām norāda, ka, neraugoties uz ārkārtas stāvokļa oficiālu atcelšanu 
2018. gada jūlijā, tā ietekme uz demokrātiju un pamattiesībām joprojām ir ļoti jūtama;

11. pauž dziļu nožēlu par to, ka šī represīvā varas forma tagad ir kļuvusi par apzinātu, 
neatlaidīgu un sistemātisku valsts politiku, kas tiek attiecināta arī uz jebkādām kritiskām 
darbībām, piemēram, kurdu aktīvismu, vai pat notikumiem, kas notika pirms valsts 
apvērsuma mēģinājuma, piemēram, Gezi protestiem;

12. pauž nožēlu, ka pašreizējie pārāk plašie pretterorisma noteikumi un pretterorisma 
pasākumu ļaunprātīga izmantošana ir kļuvuši par šādas valsts politikas pamatu; atkārtoti 
pauž stingru nosodījumu par Kurdistānas strādnieku partijas (PKK), kura kopš 
2002. gada ir iekļauta ES teroristisko organizāciju sarakstā, piekopto vardarbību;

13. uzskata, ka tiesiskuma vājināšana un sistēmiskais tiesu iestāžu neatkarības trūkums 
joprojām ir viena no aktuālākajām un satraucošākajām problēmām; nosoda pieaugošo 
izpildvaras kontroli pār tiesnešu, prokuroru, juristu un advokātu asociāciju darbu un uz 
viņiem izdarīto politisko spiedienu;

14. pauž dziļas bažas par to, ka Turcijas tiesu iestādes neievēro Eiropas Cilvēktiesību tiesas 
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(ECT) spriedumus, un par to, ka zemākās instances tiesas aizvien vairāk neievēro 
Konstitucionālās tiesas spriedumus;

15. pauž nopietnas bažas par nesamērīgajiem un patvaļīgajiem pasākumiem, kas ierobežo 
vārda brīvību, plašsaziņas līdzekļu brīvību un piekļuvi informācijai; mudina Turciju 
prioritārā kārtā garantēt plašsaziņas līdzekļu brīvību;

16. pauž dziļas bažas par pastāvīgajiem uzbrukumiem opozīcijas partijām un uz tām 
izdarīto spiedienu , kas apdraud pareizu demokrātiskās sistēmas funkcionēšanu;

17. ar dziļām bažām norāda uz to, ka Turcijas iestādes ir īpaši un pastāvīgi vērsušās pret 
Tautas Demokrātisko partiju (HDP); stingri nosoda to, ka joprojām ir aizturēts bijušais 
HDP līdzpriekšsēdētājs Selahattin Demirtaş,

18. aicina Turciju atbrīvot visus apcietinātos cilvēktiesību aizstāvjus, žurnālistus, juristus, 
akadēmiķus un pārējos, kuri tika aizturēti ar nepamatotām apsūdzībām un ļaut viņiem 
jebkādos apstākļos turpināt darbu bez apdraudējuma vai šķēršļiem; stingri nosoda 
ievērojamā pilsoniskās sabiedrības pārstāvja Osman Kavala atkārtotu apcietināšanu un 
to, ka viņš joprojām ir aizturēts;

19. atgādina, ka, neraugoties uz milzīgo politisko apspiešanu, Turcijā pastāv dinamiska, 
plurālistika, entuziastiska un neviendabīga pilsoniskā sabiedrība un tā ir viens no 
nedaudzajiem atlikušajiem spēkiem, kas uzrauga, ko dara Turcijas valdība;

20. joprojām pauž dziļas bažas par stāvokli Turcijas dienvidaustrumos saistībā ar 
cilvēktiesību aizsardzību, vārda brīvību un politisko līdzdalību;

21. mudina Turciju aizsargāt minoritāšu un neaizsargātu grupu, tostarp sieviešu, LGBTI un 
etnisko un reliģisko minoritāšu, tiesības;

Institucionālā struktūra

22. pauž satraukumu par prezidentālās sistēmas autoritāras interpretācijas nostiprināšanos; 
pauž dziļas bažas par to, ka turpinās pilnvaru hipercentralizācija prezidenta institūcijā, 
kas nenodrošina stabilu un efektīvu varas dalījumu starp izpildvaru, likumdevējām 
iestādēm un tiesu iestādēm;

23. pauž bažas par to, ka valdošās elites vidū aizvien biežāk tiek izmantots 
hipernacionālistisks vēstījums, kas arvien vairāk veido antagonisku attieksmi pret ES 
vai tās dalībvalstīm; pauž bažas par reliģiskā konservatīvisma pieaugošo ietekmi 
politiskajā dzīvē;

24. stingri nosoda demokrātiski ievēlēto pilsētu mēru atcelšanu no amata, pamatojoties uz 
apšaubāmiem pierādījumiem, un jo īpaši viņu patvaļīgu aizstāšanu ar neievēlētiem, 
centrālās valdības ieceltiem pilnvarotajiem; pauž stingru pārliecību, ka šie nelikumīgie 
lēmumi ir tiešs uzbrukums demokrātijas pamatprincipiem un liedz miljoniem vēlētāju 
demokrātiski ievēlētu pārstāvību;

Plašākas ES un Turcijas attiecības un Turcijas ārpolitika
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25. atgādina par Turcijas uzteicamo lomu, reaģējot uz migrācijas krīzi, ko izraisījis karš 
Sīrijā; uzskata, ka ES būtu jāturpina sniegt nepieciešamo atbalstu Sīrijas bēgļiem, kas 
atrodas Turcijā, un bēgļus uzņemošajām kopienām; atbalsta ES un Turcijas paziņojuma 
objektīvu novērtējumu un uzsver, ka ir svarīgi, lai abas puses ievērotu savas saistības;

26. uzsver, ka muitas savienības modernizācija varētu būt izdevīga abām pusēm un ka 
Turcija arī turpmāk ekonomiski un normatīvi būtu saistīta ar ES; atkārtoti norāda, ka 
tam būtu jābalstās uz stingriem nosacījumiem cilvēktiesību un pamatbrīvību jomā; 
uzsver, ka, ņemot vērā pašreizējos apstākļus, neizskatās reāli paredzēt muitas savienības 
modernizāciju; uzsver, ka pašreizējā muitas savienība pilnībā nesasniegs savu 
potenciālu, kamēr Turcija nebūs pilnīgi īstenojusi Papildu protokolu attiecībā uz visām 
dalībvalstīm;

27. pauž dziļas bažas par notiekošo strīdu Vidusjūras austrumdaļā un ar to saistīto militārās 
eskalācijas risku; nosoda Turcijas nelikumīgās darbības Grieķijas un Kipras ūdeņos, kas 
pārkāpj gan ES dalībvalstu suverēnās tiesības, gan starptautiskās tiesības; pauž pilnīgu 
solidaritāti ar Grieķiju un Kipras Republiku; mudina Turciju iesaistīties strīdu mierīgā 
izšķiršanā un atturētie no jebkādas vienpusējas un nelikumīgas rīcības un no draudiem;

28. nosoda Varošas pludmales daļēju atvēršanu, kas apdraud savstarpējo uzticēšanos un līdz 
ar to iespēju atsākt tiešas sarunas par Kipras jautājuma visaptverošu atrisināšanu; aicina 
Turcijas valdību to pārtraukt; atkārtoti pauž atbalstu taisnīgam, visaptverošam un 
dzīvotspējīgam risinājumam, kura pamatā būtu divu politiski vienlīdzīgu kopienu un 
divu zonu federācija;

29. asi nosoda Turcijas militāro intervenci Sīrijā, īpaši ziemeļaustrumos un Idlibā, kas ir 
smags starptautisko tiesību pārkāpums;

30. aicina Turciju saglabāt apņēmību ANO aizgādībā miermīlīgi atrisināt konfliktu Lībijā 
un pilnībā ievērot ANO Drošības padomes noteikto ieroču embargo;

31. pauž nožēlu, ka tā vietā, lai aicinātu izbeigt vardarbību un atsākt miermīlīgas sarunas, 
kas atbalstītu Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) centienus, Turcija 
nolēma bez nosacījumiem atbalstīt vienas puses militārās darbības nesenajā konfliktā 
Kalnu Karabahā;

Tālākā ES un Turcijas attiecību virzība

32. uzskata, ka ir pēdējais laiks pārskatīt ES attiecības ar Turciju un noteikt visaptverošu, 
vienotu un saskaņotu vidēja termiņa un ilgtermiņa stratēģiju visām ES iestādēm un 
dalībvalstīm;

33. uzskata, ka, lai atjaunotu ES un Turcijas savstarpējo uzticēšanos, ir būtiski visos 
līmeņos uzlabot komunikāciju un dialogu; pauž nožēlu par Turcijas puses pastāvīgo un 
nepamatoto atteikumu atjaunot normālu ES un Turcijas Apvienotās parlamentārās 
komitejas darbību;

°

° °
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34. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, 
Komisijai, Komisijas priekšsēdētājs vietniekam/ Savienības augstajam pārstāvim 
ārlietās un drošības politikas jautājumos, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī 
Turcijas Republikas valdībai un parlamentam.


