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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om kommissionens rapporter 2019 och 2020 om Turkiet
(2019/2176(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av sina tidigare resolutioner om Turkiet, särskilt resolutionerna av den 
13 mars 2019 om kommissionens rapport för 2018 om Turkiet1, den 19 september 2019 
om situationen i Turkiet, särskilt avsättandet av valda borgmästare2, den 24 oktober 
2019 om Turkiets militära operationer i nordöstra Syrien och konsekvenserna av dessa3 
och den 17 september 2020 om förberedelse av Europeiska rådets extra möte med fokus 
på den farliga upptrappningen och Turkiets roll i östra Medelhavet4,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 6 oktober 2020 om EU:s 
utvidgningspolitik (COM(2020)0660) och den åtföljande rapporten för 2020 om Turkiet 
(SWD(2020)0355),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 29 maj 2019 om EU:s 
utvidgningspolitik (COM(2019)0260) och den åtföljande rapporten för 2019 om Turkiet 
(SWD(2019)0220),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 5 februari 2020 Förbättra 
anslutningsprocessen – Ett trovärdigt EU-perspektiv för västra Balkan 
(COM(2020)0057),

– med beaktande av förhandlingsramen för Turkiet av den 3 oktober 2005,

– med beaktande av rådets slutsatser av den 15 juli och 14 oktober 2019 om Turkiets 
olagliga borrningsverksamhet i östra Medelhavet, Europeiska rådets slutsatser av den 1 
oktober 2020, uttalandena från EU:s utrikesministrar av den 15 maj 2020 och den 14 
augusti 2020 om situationen i östra Medelhavet, resultatet av det informella mötet 
mellan EU:s utrikesministrar (Gymnich) den 28 augusti 2020 och alla tidigare relevanta 
slutsatser från rådet och Europeiska rådet,

– med beaktande av rapporten av den 19 februari 2020 från Europarådets kommissarie för 
mänskliga rättigheter efter hennes besök i Turkiet,

– med beaktande av relevanta resolutioner från FN:s säkerhetsråd om Cypern, däribland 
resolution 550 (1984) och resolution 789 (1992),

– med beaktande av uttalandet från EU och Turkiet den 18 mars 2016,

1 Antagna texter, P8_TA(2019)0200.
2 Antagna texter, P9_TA(2019)0017.
3 Antagna texter, P9_TA(2019)0049.
4 Antagna texter, P9_TA(2020)0230.
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– med beaktande av kommissionens meddelande av den 30 april 2020 Fjärde 
årsrapporten om faciliteten för flyktingar i Turkiet (COM(2020)0162),

– med beaktande av 2020 års globala pressfrihetsindex från Reportrar utan gränser, som 
rankade Turkiet på 154:e plats av 180 länder, samt Bertelsmann Transformation Index’ 
landsrapport 2020 för Turkiet,

– med beaktande av artikel 54 i arbetsordningen,

– med beaktande av yttrandet från utskottet för framställningar,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor (A9-0000/2020), och av 
följande skäl:

A. Statusen som kandidatland förutsätter en vilja att successivt närma sig EU:s värden, 
intressen, normer och politik i alla avseenden.

B. En analys av kommissionens rapporter om Turkiet sedan 2014, särskilt rapporterna från 
2019 och 2020, visar att Turkiet i allt högre grad och i rask takt har tagit avstånd från 
EU:s värden och normativa ram.

C. I sitt förra årliga betänkande uppmanade parlamentet kommissionen och 
medlemsstaterna att formellt avbryta anslutningsförhandlingarna med Turkiet.

D. Trots denna principiella ståndpunkt från parlamentets sida och alla nuvarande 
omständigheter erbjöd Europeiska rådet i sina slutsatser av den 1 oktober 2020 Turkiet 
en förnyad och bred positiv agenda, förutsatt att konstruktiva insatser fortsätter, i 
ytterligare ett försök att återupprätta våra förbindelser.

Allmän bedömning av anslutningsprocessen

1. Europaparlamentet konstaterar med oro att Turkiets fortsatta och allt större distansering 
från europeiska värden och normer har lett till att förbindelserna mellan EU och Turkiet 
nått en historiskt låg nivå, efter att ha försämrats i så hög grad att det nu krävs att båda 
parter i grunden ser över de nuvarande ramarna för sina förbindelser.

2. Europaparlamentet konstaterar att Turkiets bristande engagemang för att genomföra de 
reformer som ingår i anslutningsprocessen har gjort att denna process inte längre lämpar 
sig som ram för komplexa förbindelser som gradvis har blivit alltmer 
transaktionsbaserade och styrda av omständigheterna.

3. Europaparlamentet är djupt oroat över att bristen på framsteg i Turkiets konvergens 
genom åren nu har omvandlats till ett fullständigt tillbakadragande kännetecknat av en 
kraftig tillbakagång på tre huvudområden, närmare bestämt en tillbakagång i fråga om 
rättsstatsprincipen och grundläggande rättigheter, antagande av regressiva institutionella 
reformer och en konfrontativ utrikespolitik. Parlamentet är dessutom oroat över att 
denna tillbakagång i allt högre grad har åtföljts av uttryckliga EU-fientliga visioner. 
Parlamentet uppmanar i detta sammanhang Turkiet att ompröva uppriktigheten i sitt 
engagemang för vägen mot ett EU-medlemskap, som en oumbärlig del av hela 
anslutningsprocessens genomförbarhet.
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4. Europaparlamentet betonar att inga incitament som EU skulle kunna erbjuda någonsin 
kan ersätta den politiska vilja som krävs för att bygga upp en mogen demokrati och 
därefter uppnå EU-medlemskap.

5. Europaparlamentet betonar att situationen har långt ifrån förbättrats och rentav 
försämrats ytterligare sedan parlamentets senaste betänkande. Parlamentet insisterar 
därför bestämt på ett formellt avbrytande av anslutningsförhandlingarna med Turkiet, så 
att båda sidor på ett realistiskt sätt kan se över den nuvarande ramens lämplighet och 
dess möjligheter till framgång, eller, vid behov, undersöka möjliga nya modeller för de 
framtida förbindelserna.

6. Europaparlamentet beklagar den nuvarande bristen på förståelse mellan EU och Turkiet, 
men bekräftar samtidigt sin fasta övertygelse om att Turkiet är en strategisk granne och 
allierad som EU vill ha bästa möjliga förbindelser med.

7. Europaparlamentet uttrycker sin vilja att stärka och fördjupa den ömsesidiga kunskapen 
och förståelsen mellan de turkiska och europeiska samhällena och bekämpa alla 
yttringar av sociala, religiösa eller kulturella fördomar. Parlamentet ger uttryck för sitt 
fulla åtagande att fortsatt stödja Turkiets oberoende civila samhälle under alla 
omständigheter och oavsett vilka ramar för förbindelserna som framtiden kan komma 
att medföra. Parlamentet anser dock att anslutningsprocessen fortfarande skulle vara det 
mest kraftfulla verktyget för att utöva normativa påtryckningar på den turkiska 
regeringen och den bästa ramen för att upprätthålla det turkiska samhällets 
demokratiska och proeuropeiska strävanden. Parlamentet betonar att rent 
transaktionsbaserade förbindelser knappast kommer att bidra till framsteg för Turkiet i 
riktning mot en mer demokratisk modell.

Rättsstatsprincipen och grundläggande rättigheter

8. Europaparlamentet är bestört över den allvarliga tillbakagången i fråga om 
grundläggande friheter, vilken visar på den mycket svåra människorättssituationen i 
Turkiet och den fortsatta urholkningen av demokratin och rättsstatsprincipen.

9. Europaparlamentet anser att detta grundläggande område, som står i centrum för 
anslutningsprocessen, inte kan kopplas bort och isoleras från de övergripande 
förbindelserna och att det fortfarande utgör det största hindret för framsteg med 
avseende på varje form av positiv agenda som skulle kunna erbjudas Turkiet.

10. Europaparlamentet noterar med djup oro att undantagstillståndet, trots att det formellt 
upphävdes i juli 2018, fortsatt inverkar kraftigt på demokratin och de grundläggande 
rättigheterna.

11. Europaparlamentet beklagar djupt att denna repressiva form av styre nu har kommit att 
omvandlas till en överlagd, obeveklig och systematisk politik från statligt håll gentemot 
alla kritiska aktiviteter, såsom kurdisk aktivism, eller till och med händelser som ägde 
rum före kuppförsöket, till exempel demonstrationerna i Geziparken.

12. Europaparlamentet beklagar att de nuvarande, alltför vittomfattande bestämmelserna 
mot terrorism samt missbruket av antiterroråtgärder har kommit att utgöra 
grundstommen i denna politik från statligt håll. Parlamentet fördömer än en gång 



PE659.095v01-00 6/8 PR\1216527SV.docx

SV

kraftfullt de våldshandlingar som utförts av Kurdistans arbetarparti (PKK), sedan 2002 
uppfört på EU:s förteckning över terroristorganisationer.

13. Europaparlamentet anser att urholkningen av rättsstatsprincipen och den systematiska 
bristen på oberoende inom rättsväsendet fortsätter att utgöra en av de mest akuta och 
oroande frågorna. Parlamentet fördömer den ökade övervakningen från den 
verkställande maktens sida och de politiska påtryckningarna avseende domares, 
åklagares, advokaters och advokatsamfunds arbete.

14. Europaparlamentet är djupt oroat över det turkiska rättsväsendets åsidosättande av 
Europadomstolens domar och de lägre domstolsinstansernas i allt högre grad bristande 
efterlevnad av författningsdomstolens utslag.

15. Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över de oproportionella och godtyckliga 
åtgärder som begränsar yttrandefriheten, mediefriheten och tillgången till information. 
Parlamentet uppmanar med kraft Turkiet att prioritera garantier för mediefriheten.

16. Europaparlamentet är djupt oroat över de ständiga angreppen och påtryckningarna mot 
oppositionspartierna eftersom de begränsar möjligheterna för ett demokratiskt system 
att fungera väl.

17. Europaparlamentet noterar med stor oro hur de turkiska myndigheterna specifikt och 
genomgående har gjort Folkets demokratiska parti (HDP) till måltavla för sina angrepp. 
Parlamentet fördömer skarpt att den tidigare medordföranden för HDP, Selahattin 
Demirtas, fortfarande hålls frihetsberövad.

18. Europaparlamentet uppmanar Turkiet att frige alla fängslade människorättsförsvarare, 
journalister, advokater, akademiker och andra som har frihetsberövats efter att 
ogrundade anklagelser riktats mot dem och att göra det möjligt för dem att under alla 
omständigheter utföra sitt arbete obehindrat och utan risk. Parlamentet fördömer 
kraftfullt att Osman Kavala, en framträdande person i det civila samhället, har gripits på 
nytt och fortfarande hålls frihetsberövad.

19. Europaparlamentet lovordar Turkiets dynamiska, pluralistiska, engagerade och 
heterogena civilsamhälle, eftersom det utgör en av de få återstående kontrollinstanserna 
gentemot den turkiska regeringen, trots de massiva politiska tillslagen.

20. Europaparlamentet är fortfarande djupt oroat över situationen i sydöstra Turkiet när det 
gäller skyddet av de mänskliga rättigheterna, yttrandefriheten och det politiska 
deltagandet.

21. Europaparlamentet uppmanar med kraft Turkiet att skydda rättigheterna för minoriteter 
och utsatta grupper, däribland kvinnor, hbti-personer och etniska och religiösa 
minoriteter.

Institutionell ram

22. Europaparlamentet är oroat över konsolideringen av den auktoritära tolkningen av 
presidentsystemet. Parlamentet är djupt oroat över den fortsatta hypercentraliseringen 
av makten till presidenten, eftersom detta inte säkerställer en sund och effektiv 
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maktfördelning mellan den verkställande och den lagstiftande makten och rättsväsendet.

23. Europaparlamentet är oroat över de allt vanligare förekommande hypernationalistiska 
visionerna hos den styrande eliten, vilka i sin tur i allt större utsträckning ger upphov till 
motsättningar gentemot EU eller dess medlemsstater. Parlamentet är oroat över den 
religiösa konservatismens ökande inflytande i den politiska sfären.

24. Europaparlamentet fördömer kraftfullt att demokratiskt valda borgmästare har tvingats 
att avgå på grundval av tvivelaktiga bevis och i synnerhet att de godtyckligt ersatts av 
icke valda förvaltare utsedda av centralregeringen. Parlamentet är fast övertygat om att 
dessa olagliga beslut utgör direkta angrepp på demokratins mest grundläggande 
principer och berövar miljontals väljare deras demokratiskt valda företrädare.

Bredare förbindelser mellan EU och Turkiet och Turkiets utrikespolitik

25. Europaparlamentet påminner om den lovvärda roll som Turkiet spelar i hanteringen av 
migrationskrisen till följd av kriget i Syrien. Parlamentet anser att EU bör fortsätta att ge 
nödvändigt stöd till syriska flyktingar och värdsamhällen i Turkiet. Parlamentet ställer 
sig bakom en objektiv bedömning av uttalandet från EU och Turkiet och understryker 
vikten av att båda parter fullgör sina respektive åtaganden.

26. Europaparlamentet betonar att en modernisering av tullunionen skulle kunna gynna 
båda parter och hålla Turkiet ekonomiskt och normativt förankrat i EU. Parlamentet 
upprepar att detta måste baseras på strikta villkor med anknytning till mänskliga 
rättigheter och grundläggande friheter. Parlamentet betonar att det under de rådande 
omständigheterna förefaller orealistiskt att räkna med en modernisering av tullunionen. 
Parlamentet påminner om att tullunionen inte kommer att uppnå sin fulla potential 
förrän Turkiet fullständigt genomför tilläggsprotokollet gentemot samtliga 
medlemsstater.

27. Europaparlamentet är djupt oroat över den pågående konflikten i östra Medelhavet och 
den därmed sammanhängande risken för en militär upptrappning. Parlamentet fördömer 
Turkiets olagliga verksamhet i grekiska och cypriotiska vatten, vilken kränker både EU-
medlemsstaternas suveräna rättigheter och internationell rätt. Parlamentet uttrycker sin 
fulla solidaritet med Grekland och Republiken Cypern. Turkiet uppmanas med kraft att 
delta i fredlig tvistlösning och att avstå från ensidiga och olagliga åtgärder eller hot.

28. Europaparlamentet fördömer det partiella återöppnandet av stranden i Varosha, som 
undergräver det ömsesidiga förtroendet och därmed utsikterna att återuppta direkta 
samtal om en övergripande lösning på Cypernfrågan. Parlamentet uppmanar Turkiet att 
dra tillbaka denna åtgärd. Parlamentet upprepar sitt stöd för en rättvis, övergripande och 
genomförbar lösning som grundas i en federation som omfattar båda 
befolkningsgrupperna och båda zonerna, med politisk jämbördighet.

29. Europaparlamentet fördömer skarpt Turkiets militära ingripanden i Syrien, särskilt i de 
nordöstra delarna och Idlib. Dessa ingripanden utgör allvarliga kränkningar av 
internationell rätt.

30. Europaparlamentet uppmanar Turkiet att stå fast vid sitt engagemang för en fredlig 
lösning av konflikten i Libyen under FN:s överinseende och att fullt ut ansluta sig till 
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det vapenembargo som införts av FN:s säkerhetsråd.

31. Europaparlamentet beklagar att Turkiet – i stället för att kräva ett slut på våldet och ett 
återupptagande av fredliga förhandlingar till stöd för de insatser som Organisationen för 
säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) gör i Minskgruppen – har beslutat att 
villkorslöst stödja den ena sidans militära insatser i den senaste konflikten i Nagorno-
Karabach.

Vägen framåt för förbindelserna mellan EU och Turkiet

32. Europaparlamentet anser att det är hög tid att se över EU:s förbindelser med Turkiet och 
att fastställa en övergripande, enhetlig och konsekvent strategi för samtliga EU-
institutioner och medlemsstater på medellång till lång sikt.

33. Europaparlamentet anser att åtgärder för att förbättra kommunikationen och dialogen på 
alla nivåer är avgörande för att återupprätta det ömsesidiga förtroendet mellan EU och 
Turkiet. Parlamentet beklagar den turkiska sidans fortsatta och omotiverade vägran att 
återuppta den normala verksamheten i den gemensamma parlamentarikerkommittén 
EU–Turkiet.

°

° °

34. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till Europeiska 
rådets ordförande, rådet och kommissionen samt till vice ordföranden för 
kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, 
medlemsstaternas regeringar och parlament och Republiken Turkiets president, regering 
och parlament.


