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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar ir-Rapporti tal-Kummissjoni għall-2019-2020 dwar it-Turkija
(2019/2176(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar it-Turkija, b'mod partikolari 
dawk tat-13 ta' Marzu 2019 dwar ir-Rapport tal-Kummissjoni tal-2018 dwar it-Turkija1, 
tad-19 ta' Settembru 2019 dwar is-sitwazzjoni fit-Turkija, b'mod partikolari t-tneħħija ta' 
sindki eletti2, tal-24 ta' Ottubru 2019 dwar l-operazzjoni militari Torka fil-Grigal tas-
Sirja u l-konsegwenzi tagħha3, u tas-17 ta' Settembru 2020 dwar it-tħejjija tas-summit 
speċjali tal-Kunsill Ewropew li jiffoka fuq l-eskalazzjoni perikoluża u r-rwol tat-Turkija 
fil-Lvant tal-Mediterran4

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-6 ta' Ottubru 2020 dwar il-
Politika tat-Tkabbir tal-UE (COM(2020)0660) u r-Rapport tal-2020 dwar it-Turkija li 
jakkumpanjaha (SWD(2019)0355),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tad-29 ta' Mejju 2019 dwar il-
Politika tat-Tkabbir tal-UE (COM(2019)0260) u r-Rapport tal-2019 dwar it-Turkija li 
jakkumpanjaha (SWD(2019)0220),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-5 ta' Frar 2020 bit-titolu "It-
titjib tal-proċess tal-adeżjoni – Perspettiva kredibbli tal-UE għall-Balkani tal-Punent" 
(COM(2020)0057),

– wara li kkunsidra l-Qafas ta' Negozjar għat-Turkija tat-3 ta' Ottubru 2005,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-15 ta' Lulju u tal-14 ta' Ottubru 2019 
dwar l-attivitajiet illegali tat-tħaffir tat-Turkija fil-Lvant tal-Mediterran, il-
konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tal-1 ta' Ottubru 2020, id-dikjarazzjonijiet tal-
Ministri tal-Affarijiet Barranin tal-UE tal-15 ta' Mejju 2020 u tal-14 ta' Awwissu 2020 
dwar is-sitwazzjoni fil-Lvant tal-Mediterran, l-eżitu tal-laqgħa informali tal-Ministri tal-
Affarijiet Barranin tal-UE (Gymnich) tat-28 ta' Awwissu 2020, u l-konklużjonijiet 
rilevanti kollha preċedenti tal-Kunsill u tal-Kunsill Ewropew,

– wara li kkunsidra r-Rapport tal-Kummissarju għad-Drittijiet tal-Bniedem tal-Kunsill tal-
Ewropa tad-19 ta' Frar 2020 wara ż-żjara tagħha fit-Turkija,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet rilevanti tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU dwar Ċipru, 
inklużi r-Riżoluzzjoni 550 (1984) u r-Riżoluzzjoni 789 (1992),

1 Testi adottati, P8_TA(2019)0200.
2 Testi adottati, P9_TA(2019)0017.
3 Testi adottati, P9_TA(2019)0049.
4 Testi adottati, P9_TA(2020)0230.
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– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni UE-Turkija tat-18 ta' Marzu 2016,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-30 ta' April 2020 dwar ir-Raba' 
Rapport Annwali dwar il-Faċilità għar-Refuġjati fit-Turkija (COM(2020)0162),

– wara li kkunsidra l-Indiċi Dinji tal-Libertà tal-Istampa tal-2020 ippubblikat mir-
Reporters Mingħajr Fruntieri, li jikklassifika lit-Turkija fil-154 post minn 180 pajjiż, u 
r-Rapport tal-Pajjiż minn Bertelsmann dwar l-Indiċi ta' Trasformazzjoni tat-Turkija tal-
2020,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin (A9-0000/2020),

A. billi pajjiż kandidat jippreżumi rieda li progressivament jittratta l-valuri, l-interessi, l-
istandards u l-politiki tal-UE fl-aspetti kollha;

B. billi analiżi tar-rapporti tal-Kummissjoni dwar it-Turkija mill-2014 u, b'mod partikolari, 
ir-rapporti tal-2019 u l-2020, tiżvela li t-Turkija qed titbiegħed dejjem aktar u b'mod 
rapidu mill-valuri tal-UE u l-qafas normattiv tagħha;

C. billi fir-rapport annwali preċedenti tiegħu, il-Parlament talab lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri biex formalment jissospendu n-negozjati ta' adeżjoni mat-Turkija;

D. billi, minkejja dan il-prinċipju mill-Parlament u ċ-ċirkostanzi kollha attwali, il-Kunsill 
Ewropew, fil-konklużjonijiet tiegħu tal-1 ta' Ottubru 2020, offra lit-Turkija aġenda 
pożittiva mġedda u wiesgħa, sakemm jitkomplew l-isforzi kostruttivi, f'tentattiv ieħor 
biex jiġu restawrati r-relazzjonijiet tagħna;

Valutazzjoni ġenerali tal-proċess ta' adeżjoni

1. Jinnota bi tħassib li t-tbegħid kontinwu u li qed jikber tat-Turkija mill-valuri u l-
istandards Ewropej ġab ir-relazzjonijiet bejn l-UE u t-Turkija fl-aktar punt baxx storiku, 
wara li mar lura tant li jirrikjedi li ż-żewġ partijiet jerġgħu jevalwaw b'mod profond il-
qafas attwali tar-relazzjonijiet;

2. Jinnota li n-nuqqas ta' impenn tat-Turkija biex twettaq ir-riformi li assumiet fil-proċess 
ta' adeżjoni ma kienx biżżejjed biex din tal-aħħar tfassal relazzjoni kumplessa li 
progressivament saret aktar tranżazzjonali u mmexxija miċ-ċirkostanzi;

3. Huwa mħasseb ħafna li, matul is-snin, in-nuqqas ta' progress fil-konverġenza tat-Turkija 
issa nbidel f'irtirar sħiħ, immarkat minn rigressjoni qawwija fi tliet oqsma ewlenin: 
rigress fuq l-istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali, l-adozzjoni ta' riformi 
istituzzjonali rigressivi u l-insegwiment ta' politika barranija konfrontazzjonali; huwa 
mħasseb ukoll dwar il-fatt li din ir-rigressjoni hija akkumpanjata dejjem aktar minn 
narrattiva espliċita kontra l-UE; jistieden, f'dan il-kuntest, lit-Turkija biex terġa' tevalwa 
s-sinċerità tal-impenn tagħha fil-perkors lejn l-UE, bħala komponent indispensabbli tal-
vijabbiltà tal-proċess kollu ta' adeżjoni;
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4. Jisħaq li l-ebda inċentiv li l-UE tista' toffri ma jista' qatt jieħu post ir-rieda politika tant 
meħtieġa biex tinbena demokrazija matura u, min-naħa l-oħra, isir membru tal-UE;

5. Jisħaq li, mill-aħħar rapport tal-Parlament, is-sitwazzjoni, 'il bogħod milli titjieb, 
saħansitra marret għall-agħar; jinsisti, għalhekk, dwar is-sospensjoni formali tan-
negozjati ta' adeżjoni mat-Turkija, sabiex iż-żewġ naħat jirrevedu b'mod realistiku l-
adegwatezza tal-qafas attwali u l-kapaċità tiegħu li jiffunzjona, jew, jekk ikun meħtieġ, 
jesploraw mudelli ġodda possibbli għal relazzjonijiet futuri;

6. Jesprimi dispjaċir għan-nuqqas ta' ftehim attwali bejn l-UE u t-Turkija, iżda jafferma 
mill-ġdid il-konvinzjoni soda tiegħu li t-Turkija hija ġar strateġiku u alleat li miegħu l-
UE tixtieq li jkollha l-aħjar relazzjonijiet possibbli;

7. Jesprimi r-rieda tiegħu li jsaħħaħ u japprofondixxi l-għarfien u l-fehim reċiproku bejn 
is-soċjetajiet Torok u Ewropej, filwaqt li jiġġieled kontra l-manifestazzjonijiet kollha ta' 
preġudizzju soċjali, reliġjuż jew kulturali; jesprimi l-impenn sħiħ tiegħu li jkompli 
jappoġġja lis-soċjetà ċivili indipendenti tat-Turkija fi kwalunkwe ċirkostanza u qafas ta' 
relazzjonijiet li jista' jġib miegħu l-futur; jemmen, madankollu, li l-proċess ta' adeżjoni 
xorta jkun l-aktar għodda b'saħħitha biex tiġi eżerċitata pressjoni normattiva fuq il-
gvern Tork u l-aħjar qafas biex jiġu sostnuti l-aspirazzjonijiet demokratiċi u pro-
Ewropej tas-soċjetà Torka; jisħaq li relazzjoni purament tranżazzjonali bilkemm se 
tikkontribwixxi għall-avvanz tat-Turkija lejn mudell aktar demokratiku;

L-istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali

8. Huwa allarmat bir-rigress serju dwar il-libertajiet fundamentali li jiżvelaw is-
sitwazzjoni ħażina tad-drittijiet tal-bniedem fit-Turkija u d-deterjorament kontinwu tad-
demokrazija u l-istat tad-dritt;

9. Jemmen li dan il-qasam fundamentali, li huwa fil-qalba tal-proċess ta' adeżjoni, ma 
jistax jinfired u jiġi iżolat mir-relazzjonijiet ġenerali u li jibqa' l-ostakolu ewlieni biex 
isir progress fi kwalunkwe aġenda pożittiva li tista' tiġi offruta lit-Turkija;

10. Jinnota bi tħassib kbir li, minkejja t-tneħħija formali tal-istat ta' emerġenza f'Lulju 2018, 
l-impatt tiegħu fuq id-demokrazija u d-drittijiet fundamentali għadu jinħass bil-qawwa;

11. Jesprimi dispjaċir kbir għall-fatt li din il-forma repressiva ta' regola issa saret politika 
tal-Istat deliberata, bla waqfien, sistematika, li testendi għal kwalunkwe attività kritika, 
bħall-attiviżmu Kurd, jew anke għal avvenimenti li seħħew qabel l-attentat ta' kolp ta' 
Stat, bħall-protesti ta' Gezi;

12. Jesprimi dispjaċir għall-fatt li d-dispożizzjonijiet attwali wiesgħa wisq kontra t-
terroriżmu u l-abbuż tal-miżuri kontra t-terroriżmu saru s-sinsla ta' din il-politika statali; 
itenni l-kundanna qawwija tiegħu fir-rigward tal-użu tal-vjolenza mill-Partit tal-
Ħaddiema tal-Kurdistan (PKK), li ilu fuq il-lista tal-organizzazzjonijiet terroristiċi tal-
UE mill-2002;

13. Iqis li d-deterjorament tal-istat tad-dritt u n-nuqqas sistemiku ta' indipendenza tal-
ġudikatura jibqgħu waħda mill-kwistjonijiet l-aktar urġenti u inkwetanti; jikkundanna ż-
żieda fis-sorveljanza mill-eżekuttiv u l-pressjoni politika li jaffettwaw ix-xogħol tal-
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imħallfin, il-prosekuturi, l-avukati u l-assoċjazzjonijiet tal-avukatura;

14. Huwa mħasseb ħafna dwar in-nuqqas ta' osservanza mill-ġudikatura Torka tas-sentenzi 
tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem (QEDB) u n-nuqqas ta' konformità dejjem 
akbar tal-qrati inferjuri mas-sentenzi tal-Qorti Kostituzzjonali;

15. Jesprimi tħassib serju dwar il-miżuri sproporzjonati u arbitrarji li jillimitaw il-libertà tal-
espressjoni, il-libertà tal-midja u l-aċċess għall-informazzjoni; iħeġġeġ lit-Turkija 
tiggarantixxi l-libertà tal-midja bħala kwistjoni ta' prijorità;

16. Huwa mħasseb ħafna dwar l-attakki u l-pressjoni kostanti fuq il-partiti tal-oppożizzjoni, 
li jimminaw il-funzjonament xieraq ta' sistema demokratika;

17. Jinnota bi tħassib kbir il-mod li bih il-Partit Demokratiku tal-Poplu (HDP) kien immirat 
speċifikament u kontinwament mill-awtoritajiet Torok; jikkundanna bil-qawwa d-
detenzjoni kontinwa tal-eks kopresident tal-HDP Selahattin Demirtaş;

18. Jistieden lit-Turkija teħles lid-difensuri kollha tad-drittijiet tal-bniedem li jinsabu l-ħabs, 
lill-ġurnalisti, lill-avukati, lill-akkademiċi u lil oħrajn li ġew detenuti fuq akkużi mhux 
sostanzjati u tippermettilhom iwettqu l-ħidma tagħhom mingħajr theddid jew 
impediment fiċ-ċirkostanzi kollha; jikkundanna bil-qawwa l-arrest mill-ġdid u d-
detenzjoni kontinwa ta' Osman Kavala, personaġġ prominenti tas-soċjetà ċivili;

19. Ifaħħar l-eżistenza ta' soċjetà ċivili vibranti, pluralista, impenjata u eteroġena fit-
Turkija, minkejja r-repressjoni politika massiva, peress li tirrappreżenta wieħed mill-ftit 
kontrolli li fadal fuq il-Gvern Tork;

20. Għadu mħasseb ħafna dwar is-sitwazzjoni fix-Xlokk tat-Turkija fir-rigward tal-
protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, il-libertà tal-espressjoni u l-parteċipazzjoni 
politika;

21. Iħeġġeġ lit-Turkija tipproteġi d-drittijiet tal-minoranzi u tal-gruppi vulnerabbli, inklużi 
n-nisa, il-persuni LGBTI u l-minoranzi etniċi u reliġjużi;

Qafas istituzzjonali

22. Huwa allarmat bil-konsolidazzjoni ta' interpretazzjoni awtoritarja tas-sistema 
presidenzjali; huwa mħasseb ħafna dwar l-iperċentralizzazzjoni kontinwa tas-setgħa fil-
Presidenza, li ma tiżgurax separazzjoni soda u effettiva tas-setgħat bejn il-fergħat 
eżekuttivi u leġiżlattivi u l-ġudikatura;

23. Huwa mħasseb dwar l-użu dejjem aktar frekwenti ta' narrattiva ipernazzjonalista fost l-
eliti fit-tmexxija li qed tagħti dejjem aktar lok għal approċċi antagonistiċi lejn l-UE jew 
l-Istati Membri tagħha; huwa mħasseb dwar l-influwenza dejjem akbar tal-
konservattiviżmu reliġjuż fil-ħajja politika;

24. Jikkundanna bil-qawwa t-tneħħija tas-sindki eletti demokratikament mill-kariga fuq il-
bażi ta' evidenza dubjuża u, b'mod partikolari, is-sostituzzjoni arbitrarja tagħhom minn 
fiduċjarji mhux eletti maħtura mill-gvern ċentrali; jemmen bis-sħiħ li dawn id-
deċiżjonijiet illegali jikkostitwixxu attakk dirett fuq l-aktar prinċipji bażiċi tad-
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demokrazija, filwaqt li jċaħħdu miljuni ta' votanti mir-rappreżentanza tagħhom eletta 
demokratikament;

Relazzjonijiet usa' bejn l-UE u t-Turkija u l-politika barranija Torka

25. Ifakkar fir-rwol ta' min ifaħħru li kellha t-Turkija biex tindirizza l-kriżi tal-migrazzjoni 
li rriżultat mill-gwerra fis-Sirja; huwa tal-fehma li l-UE għandha tkompli tagħti l-
appoġġ meħtieġ lir-rifuġjati Sirjani u lill-komunitajiet ospitanti fit-Turkija; jappoġġja 
valutazzjoni oġġettiva tad-Dikjarazzjoni UE-Turkija u jissottolinja l-importanza tal-
konformità taż-żewġ partijiet mal-impenji rispettivi tagħhom;

26. Jisħaq li l-modernizzazzjoni tal-Unjoni Doganali tista' tkun ta' benefiċċju għaż-żewġ 
partijiet u żżomm lit-Turkija ankrata b'mod ekonomiku u normattiv mal-UE; itenni li 
dan jeħtieġ li jkun ibbażat fuq kundizzjonalità b'saħħitha relatata mad-drittijiet tal-
bniedem u l-libertajiet fundamentali; jenfasizza li ma jidhirx realistiku li tiġi prevista 
kwalunkwe modernizzazzjoni tal-Unjoni Doganali minħabba ċ-ċirkostanzi attwali; 
ifakkar li l-Unjoni Doganali attwali mhix se tilħaq il-potenzjal kollu tagħha sakemm it-
Turkija timplimenta għalkollox il-Protokoll Addizzjonali b'rabta mal-Istati Membri 
kollha;

27. Huwa mħasseb ħafna dwar it-tilwima li għaddejja bħalissa fil-Lvant tal-Mediterran u r-
riskju relatat ta' eskalazzjoni militari; jikkundanna l-attivitajiet illegali tat-Turkija fl-
ibħra Griegi u Ċiprijotti, li jiksru kemm id-drittijiet sovrani tal-Istati Membri tal-UE kif 
ukoll id-dritt internazzjonali; jesprimi s-solidarjetà sħiħa tiegħu mal-Ġreċja u mar-
Repubblika ta' Ċipru; iħeġġeġ lit-Turkija timpenja ruħha fis-soluzzjoni paċifika tat-
tilwim u żżomm lura minn kwalunkwe azzjoni unilaterali jew illegali jew theddid;

28. Jikkundanna l-ftuħ parzjali mill-ġdid tal-bajja Varosha, li jimmina l-fiduċja reċiproka u 
għalhekk il-prospettiva li jerġgħu jibdew taħditiet diretti dwar ir-riżoluzzjoni 
komprensiva tal-kwistjoni Ċiprijotta; jistieden lit-Turkija biex treġġa' lura din l-azzjoni; 
itenni l-appoġġ tiegħu għal soluzzjoni ġusta, komprensiva u vijabbli fuq il-bażi ta' 
federazzjoni bikomunali u biżonali b'ugwaljanza politika;

29. Jikkundanna bil-qawwa l-interventi militari Torok fis-Sirja, speċjalment fil-Grigal u 
f'Idlib, li jikkostitwixxu ksur gravi tad-dritt internazzjonali;

30. Jistieden lit-Turkija tibqa' impenjata għar-riżoluzzjoni paċifika tal-kunflitt fil-Libja taħt 
l-awspiċi tan-NU, u taderixxi bis-sħiħ mal-embargo tal-armi impost mill-Kunsill tas-
Sigurtà tan-NU;

31. Jesprimi dispjaċir għall-fatt li, minflok ma talbet li tintemm il-vjolenza u li jitkomplew 
in-negozjati paċifiċi li jappoġġjaw l-isforzi tal-Grupp ta' Minsk tal-Organizzazzjoni 
għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa (OSKE), it-Turkija ddeċidiet li ssostni 
mingħajr kundizzjonijiet l-azzjonijiet militari ta' waħda mill-partijiet fil-kunflitt reċenti 
fin-Nagorno-Karabakh;

It-triq 'il quddiem għar-relazzjonijiet bejn l-UE u t-Turkija

32. Jemmen li wasal iż-żmien li jiġu riveduti r-relazzjonijiet tal-UE mat-Turkija u li tiġi 
ddefinita strateġija komprensiva, unifikata u koerenti għall-perjodu medju u fit-tul, fost 
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l-istituzzjonijiet kollha tal-UE u l-Istati Membri;

33. Huwa tal-fehma li t-tisħiħ tal-komunikazzjoni u d-djalogu fil-livelli kollha huma 
kruċjali biex terġa' tinkiseb il-fiduċja reċiproka bejn l-UE u t-Turkija; jiddeplora r-rifjut 
kontinwu u mhux iġġustifikat tan-naħa Torka li terġa' ddaħħal il-funzjonament normali 
tal-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Turkija;

°

° °

34. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-President 
tal-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Viċi President tal-
Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' 
Sigurtà, lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri u lill-President, lill-Gvern u 
lill-Parlament tar-Repubblika tat-Turkija.


