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B8-0442/2016 

Ψήθιζμα ηοσ Εσρωπαϊκού Κοινοβοσλίοσ ζτεηικά με ηην έκθεζη ηοσ 2015 για ηην 

Τοσρκία 

(2015/2898(RSP)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έρνληαο ππφςε ηελ έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ 2015 γηα ηελ Σνπξθία 

(SWD(2015)0216), 

– έρνληαο ππφςε ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 15εο Γεθεκβξίνπ 2015 ζρεηηθά 

κε ηε δηεχξπλζε θαη ηε δηαδηθαζία ζηαζεξνπνίεζεο θαη ζχλδεζεο, θαζψο θαη 

πξνεγνχκελα ζρεηηθά ζπκπεξάζκαηα ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηνπ Δπξσπατθνχ 

πκβνπιίνπ, 

– έρνληαο ππφςε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο πξνο ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ην 

πκβνχιην, ηελ Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή θαη ηελ Δπηηξνπή ησλ 

Πεξηθεξεηψλ, ηεο 11εο Ννεκβξίνπ 2015, ζρεηηθά κε ηε ζηξαηεγηθή δηεχξπλζεο ηεο ΔΔ 

(COM(2015)0611)  

– έρνληαο ππφςε ηελ απφθαζε 2008/157/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 18εο Φεβξνπαξίνπ 

2008 γηα ηηο αξρέο, ηηο πξνηεξαηφηεηεο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 

εηαηξηθή ζρέζε γηα ηελ πξνζρψξεζε ηεο Σνπξθηθήο Γεκνθξαηίαο («εηαηξηθή ζρέζε γηα 

ηελ πξνζρψξεζε»), θαη ηηο πξνεγνχκελεο απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ 2001, ηνπ 

2003 θαη ηνπ 2006 ζρεηηθά κε ηελ εηαηξηθή ζρέζε γηα ηελ πξνζρψξεζε, 

– έρνληαο ππφςε ηελ θνηλή δήισζε κεηά ηε ζχλνδν θνξπθήο ΔΔ-Σνπξθίαο ηεο 29εο 

Ννεκβξίνπ 2015 θαη ην ζρέδην δξάζεο ΔΔ-Σνπξθίαο, 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ ηεο 15εο Απξηιίνπ 2015 ζρεηηθά κε ηελ εθαηνζηή 

επέηεην ηεο γελνθηνλίαο ησλ Αξκελίσλ
1
, 

– έρνληαο ππφςε ηε δηαθπβεξλεηηθή δηάζθεςε ηεο 14εο Γεθεκβξίνπ 2015, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο νπνίαο άλνημε επίζεκα ην θεθάιαην 17 γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη 

λνκηζκαηηθή πνιηηηθή, 

– έρνληαο ππφςε ηα πξνεγνχκελα ςεθίζκαηά ηνπ ζρεηηθά κε ηελ Σνπξθία, ηδίσο ηα 

ςεθίζκαηα ηεο 10εο Φεβξνπαξίνπ 2010 ζρεηηθά κε ηελ έθζεζε πξνφδνπ ηεο Σνπξθίαο 

γηα ην 2009
2
, ηεο 9εο Μαξηίνπ 2011 ζρεηηθά κε ηελ έθζεζε πξνφδνπ ηεο Σνπξθίαο γηα 

ην 2010
3
, ηεο 29εο Μαξηίνπ 2012 ζρεηηθά κε ηελ έθζεζε πξνφδνπ ηνπ 2011 γηα ηελ 

Σνπξθία
4
, ηεο 18εο Απξηιίνπ 2013 ζρεηηθά κε ηελ έθζεζε πξνφδνπ ηνπ 2012 γηα ηελ 

Σνπξθία
5
, ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2013 ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ζηελ Σνπξθία

6
, ηεο 12εο 

                                                 
1
 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P8_TA(2015)0094. 

2
  ΔΔ C 341E ηεο 16.12.2010, ζ. 59. 

3
  ΔΔ C 199E ηεο 7.7.2012, ζ. 98. 

4
 ΔΔ C 257E ηεο 6.9.2013, ζ. 38. 

5
  ΔΔ C 45 ηεο 5.2.2016, ζ. 48. 

6
  ΔΔ C 65 ηεο 19.2.2016, ζ. 117. 
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Μαξηίνπ 2014 ζρεηηθά κε ηελ έθζεζε πξνφδνπ ηνπ 2013 γηα ηελ Σνπξθία
1
, ηεο 13εο 

Ννεκβξίνπ 2014 ζρεηηθά κε ηηο ελέξγεηεο ηεο Σνπξθίαο πνπ πξνθαινχλ εληάζεηο ζηελ 

Απνθιεηζηηθή Οηθνλνκηθή Εψλε ηεο Κχπξνπ
2
, ηεο 15εο Ηαλνπαξίνπ 2015 ζρεηηθά κε 

ηελ ειεπζεξία έθθξαζεο ζηελ Σνπξθία
3
 θαη ηεο 10εο Ηνπλίνπ 2015 ζρεηηθά κε ηελ 

έθζεζε πξνφδνπ ηεο Δπηηξνπήο, ηνπ 2014, γηα ηελ Σνπξθία
4
, 

– έρνληαο ππφςε ην αίηεκά ηνπ πξνο ηελ Δπηηξνπή, ζην πιαίζην ηνπ ςεθίζκαηφο ηνπ 

ζρεηηθά κε ηελ έθζεζε πξνφδνπ ηεο Δπηηξνπήο, ηνπ 2014, γηα ηελ Σνπξθία, λα 

επαλαμηνινγήζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν έρνπλ δηεμαρζεί σο ηψξα νη εληαμηαθέο 

δηαπξαγκαηεχζεηο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα κπνξνχζαλ λα βειηησζνχλ θαη λα 

εληζρπζνχλ νη ζρέζεηο θαη ε ζπλεξγαζία ΔΔ-Σνπξθίαο, 

– έρνληαο ππφςε ην δηαπξαγκαηεπηηθφ πιαίζην γηα ηελ έληαμε ηεο Σνπξθίαο ζηελ ΔΔ ηεο 

3εο Οθησβξίνπ 2005, 

– έρνληαο ππφςε ηε δήισζε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο θαη ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο, ηεο 

21εο επηεκβξίνπ 2005, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηνλ φξν φηη ε αλαγλψξηζε φισλ ησλ 

θξαηψλ κειψλ απνηειεί απαξαίηεηε ζπληζηψζα ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, θαη ηελ 

αλάγθε λα εθαξκφζεη ε Σνπξθία πιήξσο ην πξφζζεην πξσηφθνιιν ηεο ζπκθσλίαο ηεο 

Άγθπξαο, αίξνληαο φια ηα εκπφδηα ζηελ ειεχζεξε θπθινθνξία εκπνξεπκάησλ ρσξίο 

πξνθαηαιήςεηο θαη δηαθξίζεηο, 

– έρνληαο ππφςε ην γεγνλφο φηη ε πιήξεο ηήξεζε ησλ θξηηεξίσλ ηεο Κνπεγράγεο θαη ε 

ηθαλφηεηα ελζσκάησζεο απφ πιεπξάο ΔΔ απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηελ πξνζρψξεζε 

ζηελ ΔΔ, ζχκθσλα κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γεθεκβξίνπ 

2006, 

– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 46 ηεο Δπξσπατθή χκβαζε αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ 

(ΔΑΓ), πνπ νξίδεη φηη ηα ζπκβαιιφκελα κέξε αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα 

ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηηο νξηζηηθέο απνθάζεηο ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ (ΔΓΑΓ) επί ησλ δηαθνξψλ ζηηο νπνίεο είλαη δηάδηθνη, 

– έρνληαο ππφςε ηνλ Υάξηε ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

– έρνληαο ππφςε ην έξγν ηεο Kati Piri σο κφληκεο εηζεγήηξηαο ηεο Δπηηξνπήο 

Δμσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ γηα ηελ Σνπξθία, 

– έρνληαο ππφςε ηελ θξίζε ζηε πξία, ηηο πξνζπάζεηεο γηα θαηάπαπζε ηνπ ππξφο θαη 

εηξεληθή δηεπζέηεζε θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο Σνπξθίαο λα εληζρχζεη ηε ζηαζεξφηεηα 

θαη λα πξναγάγεη ηηο ζρέζεηο θαιήο γεηηνλίαο κέζσ εληαηηθψλ πξνζπαζεηψλ 

πξνθεηκέλνπ λα επηιχζεη εθθξεκή δηκεξή δεηήκαηα, δηακάρεο θαη δηελέμεηο κε ηηο 

γεηηνληθέο ρψξεο ζρεηηθά κε ηα ρεξζαία θαη ζαιάζζηα ζχλνξα θαη ηνλ ελαέξην ρψξν, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Υάξηε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαη ηηο αμίεο θαη αξρέο ζηηο 

νπνίεο εδξάδεηαη ε ΔΔ, 

– έρνληαο ππφςε ην γεγνλφο φηη ν ζεβαζκφο ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο, 

                                                 
1
 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P7_TA(2014)0235. 

2
 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P8_TA(2014)0052. 

3
 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P8_TA(2015)0014. 

4
 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P8_TA(2015)0228. 
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ηδίσο, ηεο δηάθξηζεο ησλ εμνπζηψλ, ηεο ειεπζεξίαο ηεο έθθξαζεο θαη ησλ δηθαησκάησλ 

ησλ κεηνλνηήησλ, βξίζθνληαη ζην επίθεληξν ηεο δηαδηθαζίαο πξνζρψξεζεο, 

– έρνληαο ππφςε ηελ έγθξηζε θνλδπιίνπ 3 δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο 

πξνζθπγηθήο θξίζεο ζηελ Σνπξθία, 1 εθαηνκκχξην απφ ην νπνίν πξνέξρεηαη απφ ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηεο ΔΔ θαη ην ππφινηπν απφ ηα θξάηε κέιε, 

– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 123 παξάγξαθνο 2 ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ, 

Α. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ζηηο 3 Οθησβξίνπ 2005, άξρηζαλ δηαπξαγκαηεχζεηο 

πξνζρψξεζεο κε ηελ Σνπξθία θαη φηη ε έλαξμε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ απηψλ απνηειεί 

ηελ αθεηεξία κηαο καθξφρξνλεο θαη ρσξίο πξνδηαγεγξακκέλε εκεξνκελία ιήμεο 

δηαδηθαζίαο, ε νπνία βαζίδεηαη ζε δίθαηεο θαη απζηεξέο πξνυπνζέζεηο θαη ζηε 

δέζκεπζε γηα ηελ πινπνίεζε κεηαξξπζκίζεσλ, 

Β. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ΔΔ παξακέλεη πξνζεισκέλε ζηελ πεξαηηέξσ δηεχξπλζε σο 

βαζηθή πνιηηηθή γηα ηελ πξναγσγή ηεο εηξήλεο, ηεο δεκνθξαηίαο, ηεο αζθάιεηαο θαη 

ηεο επεκεξίαο ζηελ Δπξψπε· ιακβάλνληαο ππφςε φηη θάζε ππνςήθηα πξνο έληαμε 

ρψξα ζα θξηζεί κε βάζε ηηο επηδφζεηο ηεο· 

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ΔΔ ζα πξέπεη λα παξακείλεη ζεκείν αλαθνξάο γηα ηηο 

κεηαξξπζκίζεηο ζηελ Σνπξθία, δεδνκέλεο ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο δχλακεο ησλ 

εληαμηαθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη ηεο δηαδηθαζίαο δηεχξπλζεο· 

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ζχκθσλα κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ 

ηνπ Γεθεκβξίνπ 2006, ζα πξέπεη λα ππάξρεη πιήξεο ζπκκφξθσζε κε ηα θξηηήξηα ηεο 

Κνπεγράγεο θαη ηελ ηθαλφηεηα ελζσκάησζεο ηεο ΔΔ· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε 

Σνπξθία έρεη δεζκεπζεί σο πξνο ηελ ηήξεζε ησλ θξηηεξίσλ ηεο Κνπεγράγεο, ηελ 

πινπνίεζε θαηάιιεισλ θαη νπζηαζηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη ηε ζηαδηαθή 

επζπγξάκκηζε κε ην θεθηεκέλν ηεο ΔΔ· ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη πξνζπάζεηεο απηέο 

ζα πξέπεη λα ζεσξεζνχλ σο επθαηξία λα εληζρχζεη ε Σνπξθία ηνπο ζεζκνχο ηεο θαη λα 

ζπλερίζεη ηε δηαδηθαζία εθδεκνθξαηηζκνχ θαη εθζπγρξνληζκνχ· 

Δ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ζηνλ ππξήλα ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο δηαδηθαζίαο βξίζθνληαη ν 

ζεβαζκφο ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ, φπνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζπγθεθξηκέλα ε δηάθξηζε 

ησλ εμνπζηψλ, ε ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο θαη ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο, ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα θαη ε δεκνθξαηία, ε πάηαμε ηεο δηαθζνξάο θαη ηνπ νξγαλσκέλνπ 

εγθιήκαηνο, νη ζρέζεηο θαιήο γεηηνλίαο, ε ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία, ε ειεπζεξία ηνπ 

ζπλεηαηξίδεζζαη θαη ηεο εηξεληθήο δηακαξηπξίαο, ηα δηθαηψκαηα ησλ κεηνλνηήησλ, ηα 

δηθαηψκαηα ησλ γπλαηθψλ θαζψο θαη ε αληηκεηψπηζε ησλ δηαθξίζεσλ εηο βάξνο 

επάισησλ νκάδσλ, φπσο είλαη νη Ρνκά, ηα άηνκα κε αλαπεξία θαη νη ιεζβίεο, νη 

νκνθπιφθηινη, νη ακθηθπιφθηινη, ηα δηεκθπιηθά θαη κεζνθπιηθά άηνκα (ΛΟΑΓΜ)· 

Σ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, φζνλ αθνξά ηα πνιηηηθά θξηηήξηα, ν ξπζκφο ησλ 

κεηαξξπζκίζεσλ έρεη επηβξαδπλζεί θαη φηη παξαηεξείηαη ζεκαληηθή νπηζζνδξφκεζε 

ζηνπο ηνκείο ηεο ειεπζεξίαο ηεο έθθξαζεο θαη ηεο ειεπζεξίαο ηνπ ζπλέξρεζζαη· 

Ε. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε Σνπξθία εμαθνινπζεί λα έρεη έλαλ απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο 

αξηζκνχο θπιαθηζκέλσλ δεκνζηνγξάθσλ ζηνλ θφζκν· 
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Ζ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ζχκθσλα κε ηελ θαηάηαμε ηεο νξγάλσζεο Freedom House 

φζνλ αθνξά ηελ ειεπζεξία ηνπ Σχπνπ θαη ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο, ε Σνπξθία 

εμαθνινπζεί λα ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμχ ησλ ρσξψλ ζηηο νπνίεο ε ειεπζεξία ηνπ Σχπνπ 

είλαη αλχπαξθηε θαη ην Γηαδίθηπν ζηε ρψξα απηή δηαζέηεη κεξηθή κφλν ειεπζεξία· 

Θ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε θαηάζηαζε ζηελ Σνπξθία ζε επίπεδν αζθαιείαο 

επηδεηλψλεηαη ξαγδαία, ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο ηεο ρψξαο· 

Η. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε Σνπξθία ππέζηε πνιιαπιέο ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο, πνπ 

απνδίδνληαη ζην  επνλνκαδφκελν Ηζιακηθφ Κξάηνο ηνπ Ηξάθ θαη ηεο Αλαηνιήο (ISIL) 

/Daesh, ζην Diyarbakir, ην Suruc, ηελ Άγθπξα θαη ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, φπνπ 

έραζαλ ζπλνιηθά ηε δσή ηνπο 150 αζψνη πνιίηεο· 

ΗΑ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ιφγσ ησλ ξσζηθψλ βνκβαξδηζκψλ ζην Αιέπν θαη ζε άιιεο 

πεξηνρέο ηεο πξίαο, κεγάινη αξηζκνί πξφζζεησλ πξνζθχγσλ αλαδεηνχλ πξνζηαζία 

ζηελ Σνπξθία· 

ΗΒ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ΔΔ θαη ε Σνπξθία έρνπλ ζπκθσλήζεη λα 

επαλελεξγνπνηήζνπλ ηε δηαδηθαζία ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη λα ζπλεξγαζηνχλ 

εληαηηθά ζην ζέκα ηεο κεηαλάζηεπζεο· 

ΗΓ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε θηινμελία πνπ επηθπιάζζεη ν ηνπξθηθφο πιεζπζκφο ζηνλ 

κεγάιν αξηζκφ πξνζθχγσλ πνπ δνπλ αλάκεζά ηνπ είλαη αμηνζαχκαζηε· ιακβάλνληαο 

ππφςε φηη, ζχκθσλα κε ηελ Ύπαηε Αξκνζηεία ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηνπο 

Πξφζθπγεο (UNHCR), ε Σνπξθία θηινμελεί ηνλ κεγαιχηεξν πξνζθπγηθφ πιεζπζκφ 

παγθνζκίσο, κε πεξίπνπ 2,7 εθαηνκκχξηα θαηαγεγξακκέλνπο πξφζθπγεο απφ ηε πξία, 

ην Ηξάθ θαη ην Αθγαληζηάλ· 

ΗΓ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη ηνπξθηθέο αξρέο δελ ζπκθψλεζαλ σο πξνο ηελ 

επαλαιεηηνπξγία ηεο νξζφδνμεο ηεξαηηθήο ζρνιήο ζηε λήζν Υάιθε (Heybeliada)· 

I. Σημερινή καηάζηαζη ζηις ζτέζεις ΕΕ-Τοσρκίας 

1. αλεζπρεί ζθφδξα, δεδνκέλεο ηεο νπηζζνδξφκεζεο πνπ ππήξμε ζην ζέκα ηνπ ζεβαζκνχ 

ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ ζην εζσηεξηθφ ηεο Σνπξθίαο, γηα ηνλ ιφγν 

φηη, ελ γέλεη, ν ξπζκφο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηελ Σνπξθία έρεη επηβξαδπλζεί ζεκαληηθά 

ηα ηειεπηαία ρξφληα, ελψ ζε νξηζκέλνπο βαζηθνχο ηνκείο, φπσο ε αλεμαξηεζία ηνπ 

δηθαζηηθνχ ζπζηήκαηνο, ε ειεπζεξία ηνπ ζπλέξρεζζαη, ε ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο θαη ν 

ζεβαζκφο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ, παξαηεξείηαη 

νπηζζνρψξεζε θαη νινέλα κεγαιχηεξε απνκάθξπλζε απφ ηελ εθπιήξσζε ησλ 

θξηηεξίσλ ηεο Κνπεγράγεο, ηα νπνία φια ηα ππνςήθηα θξάηε κέιε νθείινπλ λα 

ηεξνχλ· 

2. ηνλίδεη φηη ε Σνπξθία είλαη βαζηθφο ζηξαηεγηθφο εηαίξνο γηα ηελ ΔΔ θαη φηη νη ελεξγέο 

θαη αμηφπηζηεο εληαμηαθέο δηαπξαγκαηεχζεηο αλακέλεηαη φηη ζα εμαζθαιίζνπλ ην 

θαηάιιειν πιαίζην γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ πιήξνπο δπλακηθνχ ησλ ζρέζεσλ ΔΔ-

Σνπξθίαο· ζεκεηψλεη ηελ επαλελεξγνπνίεζε ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο δηαδηθαζίαο απφ 

ηελ ΔΔ θαη ειπίδεη φηη κε ην άλνηγκα λέσλ θεθαιαίσλ ζα επηηεπρζεί ζπγθεθξηκέλε 

πξφνδνο· δεηεί, ελ πξνθεηκέλσ, απηή πξφνδν θαη γλήζηα δέζκεπζε απφ ηελ ηνπξθηθή 

πιεπξά· επαλαιακβάλεη ην αίηεκά ηνπ πξνο ηελ Δπηηξνπή λα επαλαμηνινγήζεη ηνλ 
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ηξφπν κε ηνλ νπνίν έρνπλ δηεμαρζεί νη δηαπξαγκαηεχζεηο κέρξη ζήκεξα, εμεηάδνληαο 

πψο ζα κπνξνχζε λα ππάξμεη βειηίσζε θαη εληαηηθνπνίεζε ησλ ζρέζεσλ θαη ηεο 

ζπλεξγαζίαο ΔΔ-Σνπξθίαο· ππνζηεξίδεη έλζεξκα έλαλ δηαξζξσκέλν, ηαθηηθφηεξν θαη 

αλνηθηφ πνιηηηθφ δηάινγν πςεινχ επηπέδνπ γηα βαζηθά ζέκαηα θνηλνχ ελδηαθέξνληνο, 

φπσο ε κεηαλάζηεπζε, ε αληηκεηψπηζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, ε ελέξγεηα, ε νηθνλνκία θαη 

ην εκπφξην· 

3. εθηηκά φηη ε απφθαζε λα αλαβιεζεί ε έθζεζε πξνφδνπ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ 2015 κέρξη 

ην πέξαο ησλ ηνπξθηθψλ εθινγψλ ηνπ Ννεκβξίνπ 2015 ήηαλ εζθαικέλε, δηφηη έδσζε 

ηελ εληχπσζε φηη ε ΔΔ είλαη πξφζπκε λα απνζησπήζεη ην ζέκα ησλ παξαβηάζεσλ ησλ 

ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ σο αληάιιαγκα γηα ηε ζπλεξγαζία ηεο ηνπξθηθήο 

θπβέξλεζεο ζην ζέκα ησλ πξνζθχγσλ· δεηεί απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή λα 

δεζκεπηεί φηη ζα δεκνζηεχεη ηηο εηήζηεο εθζέζεηο πξνφδνπ κε βάζε ζπγθεθξηκέλν θαη 

ζηαζεξφ ρξνλνδηάγξακκα· θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ην πκβνχιην λα κελ αγλνήζνπλ ηηο 

εζσηεξηθέο εμειίμεηο ζηελ Σνπξθία θαη λα ππεξαζπηζηνχλ απεξίθξαζηα ηνλ ζεβαζκφ 

ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ θαη ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ζηελ Σνπξθία, φπσο νξίδνληαη 

ζηα θξηηήξηα ηεο Κνπεγράγεο θαη αλεμαξηήησο άιισλ ζπκθεξφλησλ· 

4. ιακβάλεη ππφ ζεκείσζε ηα απνηειέζκαηα ησλ βνπιεπηηθψλ εθινγψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηελ 1ε Ννεκβξίνπ 2015 θαη ηνλ ζρεκαηηζκφ λέαο θπβέξλεζεο· 

επαλαιακβάλεη ηελ έθθιεζή ηνπ γηα κείσζε ηνπ εθινγηθνχ νξίνπ ηνπ 10% θαη δεηεί 

δηαθάλεηα ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ θαη ησλ πξνεθινγηθψλ 

εθζηξαηεηψλ· επηθξνηεί ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή εζεινληψλ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εθινγψλ θαη ηελ πςειή πξνζέιεπζε ησλ ςεθνθφξσλ· 

θαηαδηθάδεη, σζηφζν, ηνλ εθθνβηζκφ θαη ηελ παξελφριεζε ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο θαη 

ηηο δηαθξίζεηο εηο βάξνο θνκκάησλ ηεο αληηπνιίηεπζεο ζε επίπεδν θάιπςεο ηνπ 

πξνεθινγηθνχ αγψλα, ην θιίκα βίαο θαη εθθνβηζκνχ, κε θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ηηο 

επηζέζεηο θαηά κεκνλσκέλσλ ππνςεθίσλ θαη γξαθείσλ θνκκάησλ ηεο αληηπνιίηεπζεο, 

ηδίσο θαηά ηνπ Γεκνθξαηηθνχ Κφκκαηνο ησλ Λαψλ (HDP), θαζψο θαη ηελ έληνλε 

πνιηηηθή πφισζε· επηθξνηεί ην γεγνλφο φηη ε Μεγάιε Σνπξθηθή Δζλνζπλέιεπζε έρεη 

απνθηήζεη πεξηζζφηεξν πνιπζπιιεθηηθφ ραξαθηήξα ζε ζρέζε κε ηηο κεηνλνηηθέο 

νκάδεο ηεο Σνπξθίαο κεηά ηα δχν ηειεπηαία εθινγηθά απνηειέζκαηα θαη παξά ην φξην 

ηνπ 10%·  

5. δεηεί αλαβάζκηζε ηεο ηεισλεηαθήο έλσζεο θαη επέθηαζε ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηεο ζε 

λένπο ηνκείο, κεηαμχ άιισλ ζηα γεσξγηθά πξντφληα, ηηο ππεξεζίεο θαη ηηο δεκφζηεο 

ζπκβάζεηο· ιακβάλεη ππφ ζεκείσζε φηη ε έλαξμε ησλ ζρεηηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ έρεη 

πξνγξακκαηηζηεί γηα ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2016· ππελζπκίδεη φηη ε ηεισλεηαθή 

έλσζε ζα κπνξέζεη λα απνθηήζεη ην πιήξεο δπλακηθφ ηεο κφλνλ φηαλ ε Σνπξθία 

εθαξκφζεη απφιπηα ην πξφζζεην πξσηφθνιιν έλαληη φισλ ησλ θξαηψλ κειψλ· εθηηκά 

φηη ηα ζπκθέξνληα ηεο Σνπξθίαο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ζηηο κειινληηθέο 

ζπκθσλίεο ειεχζεξνπ εκπνξίνπ πνπ ζα ππνγξάςεη ε ΔΔ κε ηξίηα κέξε, θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο ΔΔ-ΖΠΑ γηα ηε Γηαηιαληηθή εηαηξηθή ζρέζε 

ζπλαιιαγψλ θαη επελδχζεσλ (TTIP)· δεηεί βειηίσζε ηεο ειεχζεξεο θπθινθνξίαο ησλ 

πξνζψπσλ θαη ελίζρπζε ησλ δηαπνιηηηζκηθψλ αληαιιαγψλ· 

6. ζεκεηψλεη σο ζεηηθφ γεγνλφο ηελ εληαηηθνπνίεζε ηνπ πνιηηηθνχ δηαιφγνπ κεηαμχ ΔΔ 

θαη Σνπξθίαο ζηνλ ηνκέα ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη πνιηηηθήο αζθαιείαο θαη ηελ 

απμεκέλε επζπγξάκκηζε ηεο Σνπξθίαο πξνο ηηο δειψζεηο ηεο ΔΔ θαη ηηο απνθάζεηο ηνπ 
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πκβνπιίνπ ην 2015· ζεσξεί ιππεξφ ην γεγνλφο φηη ε Σνπξθία δελ επζπγξακκίζηεθε κε 

ηελ απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ κεηά ηελ παξάλνκε πξνζάξηεζε ηεο Κξηκαίαο απφ ηε 

Ρσζηθή Οκνζπνλδία θαη ηα γεγνλφηα ζηελ αλαηνιηθή Οπθξαλία, κεηαμχ άιισλ θαη σο 

πξνο ηα πεξηνξηζηηθά κέηξα· 

7. επαλαιακβάλεη φηη ε Σνπξθία ζα πξέπεη λα επζπγξακκίζεη πεξαηηέξσ ηελ εμσηεξηθή 

πνιηηηθή ηεο κε ηελ πνιηηηθή ηεο ΔΔ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ δηαπξαγκαηεπηηθνχ 

πιαηζίνπ· ζεσξεί θαίξηαο ζεκαζίαο ηελ ελίζρπζε ησλ αληαιιαγψλ πιεξνθνξηψλ γηα 

ζέκαηα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη θαιεί ηνλ ηνχξθν ππνπξγφ Δμσηεξηθψλ λα παξίζηαηαη 

ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ Δμσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ φπνηε είλαη ζθφπηκν· 

ππελζπκίδεη ηε ζηξαηεγηθή ζεκαζία ηεο Σνπξθίαο γηα ηελ ελεξγεηαθή αζθάιεηα ηεο ΔΔ 

σο βαζηθήο ρψξαο δηακεηαθφκηζεο· ζεσξεί φηη είλαη απαξαίηεην λα αλαπηπρζεί κε 

γνξγνχο ξπζκνχο ε ζπλεξγαζία ζε ζέκαηα ελέξγεηαο θαη λα δηεπξπλζεί ν δηάδξνκνο 

δηακεηαθφκηζεο ελέξγεηαο πξνο ηελ Δπξσπατθή Έλσζε κέζσ Σνπξθίαο· 

8. ππελζπκίδεη ηελ αλάγθε ελίζρπζεο ησλ ζρέζεσλ θαιήο γεηηνλίαο, νη νπνίεο απνηεινχλ 

ζεκειηψδεο ζηνηρείν ηνπ δηαπξαγκαηεπηηθνχ πιαηζίνπ θαη βαζηθή ζπληζηψζα ηεο 

δηαδηθαζίαο δηεχξπλζεο· θαιεί, ελ πξνθεηκέλσ, ηελ Σνπξθία λα εληείλεη ηηο πξνζπάζεηεο 

γηα ηελ επίιπζε δηκεξψλ δηαθνξψλ πνπ εθθξεκνχλ, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη θαη 

αδηεπζέηεηεο λνκηθέο ππνρξεψζεηο θαη δηακάρεο κε ηηο άκεζα γεηηνληθέο ηεο ρψξεο 

φζνλ αθνξά ηα ρεξζαία θαη ζαιάζζηα ζχλνξα θαη ηνλ ελαέξην ρψξν, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Υάξηε ηνπ ΟΖΔ θαη κε ην δηεζλέο δίθαην· θαιεί ηελ ηνπξθηθή θπβέξλεζε 

λα ππνγξάςεη θαη λα θπξψζεη ηε χκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην Γίθαην ηεο 

Θάιαζζαο (UNCLOS)· πξνηξέπεη ηελ θπβέξλεζε ηεο Σνπξθίαο λα ζέζεη ηέινο ζηηο 

επαλαιακβαλφκελεο παξαβηάζεηο ηνπ ελαέξηνπ ρψξνπ θαη ησλ ρσξηθψλ πδάησλ ηεο 

Διιάδαο, θαζψο θαη ζηελ πξαθηηθή ησλ πηήζεσλ ηνπξθηθψλ ζηξαηησηηθψλ 

αεξνζθαθψλ πάλσ απφ ηα ειιεληθά λεζηά· παξνηξχλεη ηελ Σνπξθία θαη ηελ Αξκελία 

λα πξνρσξήζνπλ ζε εμνκάιπλζε ησλ ζρέζεψλ ηνπο κε ηε ζχλαςε δηπισκαηηθψλ 

ζρέζεσλ ρσξίο πξναπαηηνχκελα, θαη δεηεί ην άλνηγκα ησλ ζπλφξσλ Σνπξθίαο-

Αξκελίαο, ην νπνίν κπνξεί λα νδεγήζεη ζε βειηίσζε ησλ ζρέζεψλ ηνπο, κε ηδηαίηεξε 

αλαθνξά ζηε δηαζπλνξηαθή ζπλεξγαζία θαη ηελ νηθνλνκηθή νινθιήξσζε· 

ΙΙ. Σεβαζμός ηοσ κράηοσς δικαίοσ, ηης δημοκραηίας, ηων ανθρωπίνων δικαιωμάηων και 

ηων θεμελιωδών ελεσθεριών 

9. θξνλεί φηη, ζχκθσλα κε ηε δέζκεπζε ππέξ ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ θαη ησλ ζεκειησδψλ 

αμηψλ ηεο ΔΔ, ε Σνπξθία ζα πξέπεη λα πινπνηήζεη επεηγφλησο κεηαξξπζκίζεηο ζηνπο 

ηνκείο ηνπ δηθαζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ θαη ηεο 

δηθαηνζχλεο, ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο αζθάιεηαο· δεηεί, κε ηελ επηθχιαμε ησλ ζέζεσλ 

ησλ θξαηψλ κειψλ, απφ ην πκβνχιην ηεο ΔΔ λα πξνηείλεη, φηαλ ζα πιεξνχληαη ηα 

επίζεκα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο, ην άλνηγκα ησλ θεθαιαίσλ 23 (δηθαζηηθφ ζχζηεκα θαη 

ζεκειηψδε δηθαηψκαηα) θαη 24 (δηθαηνζχλε, ειεπζεξία θαη αζθάιεηα) θαη λα 

δηαζθαιίζεη φηη ε κεηαξξπζκηζηηθή δηαδηθαζία ζηελ Σνπξθία δηακνξθψλεηαη ζηε βάζε 

ησλ αμηψλ θαη ησλ πξνηχπσλ ηεο ΔΔ· δεηεί απφ ηελ Σνπξθία λα ζπλεξγαζηεί πιήξσο κε 

ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο θαη κε ηελ Δπηηξνπή ηεο Βελεηίαο ζηνπο ηνκείο ηεο 

δηθαζηηθήο κεηαξξχζκηζεο· 

10. εθθξάδεη ηε ιχπε ηνπ γηα ηε ζνβαξή νπηζζνδξφκεζε πνπ ζεκεηψζεθε ηα δχν ηειεπηαία 

ρξφληα σο πξνο ηελ ειεπζεξία ηνπ ιφγνπ, ηεο έθθξαζεο θαη ηεο γλψκεο ηφζν ζην 
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Γηαδίθηπν φζν θαη εθηφο Γηαδηθηχνπ ζηελ Σνπξθία, ε νπνία θαηέρεη ηελ 149ε ζέζε 

αλάκεζα ζε 180 ρψξεο ζηνλ παγθφζκην δείθηε ειεπζεξίαο ηνπ Σχπνπ ηεο νξγάλσζεο 

«Γεκνζηνγξάθνη ρσξίο ζχλνξα»· ππελζπκίδεη φηη, κε βάζε ζηνηρεία πνπ παξέρνπλ νη 

ίδηεο νη ηνπξθηθέο αξρέο, ε Σνπξθία σο ρψξα θαηέρεη ην ξεθφξ ηνπ πιένλ πςεινχ 

αξηζκνχ θπιαθηζκέλσλ δεκνζηνγξάθσλ· επαλαιακβάλεη φηη ε ειεπζεξία ηεο γλψκεο, 

ηεο έθθξαζεο θαη ηνπ ιφγνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ κέζσλ 

ελεκέξσζεο, βξίζθνληαη ζηνλ ππξήλα ησλ αμηψλ ηεο ΔΔ· εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή 

ηνπ γηα ηελ απνθπιάθηζε ηνπ Can Dündar θαη ηνπ Erdem Gül, κεηά ηελ απφθαζε πνπ 

εμέδσζε ην πληαγκαηηθφ Γηθαζηήξην γηα παξαβίαζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο· 

θαηαδηθάδεη ηηο πξφζθαηεο δειψζεηο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Σνπξθίαο θαηά ηνπ 

πληαγκαηηθνχ Γηθαζηεξίνπ, ππελζπκίδεη φηη ηα δχν απηά άηνκα ηεινχλ πάληα ελ 

αλακνλή ηεο δίθεο ηνπο θαη φηη νη εηζαγγειείο δεηνχλ ηελ πνιιαπιή θαηαδίθε ηνπο ζε 

ηζφβηα θάζεηξμε, θαη δεηεί λα δηεξεπλεζνχλ ελδειερψο θαη αληηθεηκεληθά νη θαηαγγειίεο 

ηνπο γηα κεηαθνξά φπισλ πξνο ηε πξία· δεηεί ηελ άκεζε απνθπιάθηζε φισλ ησλ 

δεκνζηνγξάθσλ· απνδνθηκάδεη ηηο πξνζσπηθέο επηζέζεηο εγεηηθψλ ζηειερψλ ηεο 

θπβέξλεζεο θαηά δεκνζηνγξάθσλ θαη αληηθξνλνχλησλ, θαζψο θαη ηηο νινέλα θαη πην 

απηαξρηθέο ηάζεηο ηεο ηνπξθηθήο εγεζίαο· δεηεί απφ ηελ Σνπξθία λα αλαιάβεη δξάζε 

θαηά πάζαο κνξθήο εθθνβηζκνχ ησλ δεκνζηνγξάθσλ, ζπγθεθξηκέλα λα δηεξεπλήζεη 

φιεο ηηο ζσκαηηθέο επηζέζεηο θαη απεηιέο θαηά δεκνζηνγξάθσλ θαη λα απνηξέςεη κε 

ελεξγφ ηξφπν ηηο επηζέζεηο θαηά ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο, κεξηκλψληαο παξάιιεια γηα 

ηε ραιάξσζε ηνπ ηεηακέλνπ πνιηηηθνχ θιίκαηνο, ην νπνίν δεκηνπξγεί έλα πεξηβάιινλ 

πεξηνξηζηηθφ ηεο ειεπζεξίαο ηνπ ιφγνπ ζηα κέζα ελεκέξσζεο θαη ζην Γηαδίθηπν· 

11. ιακβάλεη ππφ ζεκείσζε ηνλ Γείθηε Αληίιεςεο ηεο Γηαθζνξάο γηα ην 2015, πνπ 

δεκνζίεπζε ε Γηεζλήο Γηαθάλεηα ζηηο 27 Ηαλνπαξίνπ 2016, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ε 

δηαθζνξά ζηελ Σνπξθία απμήζεθε ην πξνεγνχκελν έηνο, κε απνηέιεζκα ε Σνπξθία λα 

θαηαηάζζεηαη πιένλ ζηελ 66ε ζέζε· ηνλίδεη φηη ε ηνπξθηθή θπβέξλεζε πξέπεη λα δψζεη 

ζαθή θαη νπζηαζηηθά δείγκαηα γηα ηελ εηιηθξίλεηα ηεο πξφζεζήο ηεο λα παηάμεη ηε 

δηαθζνξά ζε φια ηα επίπεδα εμνπζίαο· 

12. ππελζπκίδεη φηη ε θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο πξέπεη λα απνηειεί κηα απφ ηηο 

πξνηεξαηφηεηεο ηεο Σνπξθίαο· δεηεί, ζπλεπψο, απφ ηελ Σνπξθία λα επηθαηξνπνηήζεη ηε 

ζηξαηεγηθή θαη ην ζρέδην δξάζεο ηεο γηα ηελ πάηαμε ηεο δηαθζνξάο, λα ζεζπίζεη έλαλ 

αλεμάξηεην θνξέα θαηά ηεο δηαθζνξάο θαη λα δεκηνπξγήζεη έλα αμηφπηζην κεηξψν 

θαηαρψξηζεο εξεπλψλ, δηψμεσλ θαη θαηαδηθαζηηθψλ απνθάζεσλ, κεηαμχ άιισλ γηα 

ππνζέζεηο πςεινχ επηπέδνπ· 

13. δεηεί λα απνθαηαζηαζεί ε αλεμαξηεζία ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο ηεο Koza İpek Holding 

θαη ησλ νκίισλ κέζσλ ελεκέξσζεο Doğan θαη Feza θαη λα απνκαθξπλζνχλ φινη νη 

εθπξφζσπνη ηεο θπβέξλεζεο απφ ηα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα, λα επαλαπξνζιεθζνχλ νη 

δεθάδεο απνιπζέληεο εξγαδφκελνη πνπ εμέθξαζαλ ηε δπζαξέζθεηά ηνπο γηα ηελ 

αλάιεςε ηνπ ειέγρνπ απφ ηελ θπβέξλεζε θαη λα απνζπξζνχλ νη θαηεγνξίεο πεξί 

ηξνκνθξαηίαο· 

14. εθθξάδεη ηελ εμαηξεηηθή αλεζπρία ηνπ γηα ηηο θαηαγγειίεο ηνπ Eren Erdem, βνπιεπηή 

ηνπ αληηπνιηηεπφκελνπ Ρεπνπκπιηθαληθνχ Λατθνχ Κφκκαηνο (CHP) ζχκθσλα κε ηηο 

νπνίεο ην ηνπξθηθφ θξάηνο ελδέρεηαη λα εκπιέθεηαη ζηνλ εθνδηαζκφ ηνπ ISIL/Daesh κε 

φια ηα απαξαίηεηα πιηθά γηα ηελ παξαγσγή αεξίνπ ζαξίλ, πνπ νδήγεζε ζηηο επηζέζεηο 

κε αέξην ζηε πξία, ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2013· δεηεί λα εμεηαζηνχλ ελδειερψο νη 
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θαηεγνξίεο απηέο απφ ηνλ θνηλφ εξεπλεηηθφ κεραληζκφ πνπ ζπγθξφηεζαλ ν ΟΖΔ θαη ν 

Οξγαληζκφο γηα ηελ Απαγφξεπζε ησλ Υεκηθψλ Όπισλ (ΟΑΥΟ) θαη λα ελεκεξσζεί ην 

πκβνχιην Αζθαιείαο ηνπ ΟΖΔ, ζχκθσλα κε ην ςήθηζκα 2118 (2013) ηνπ 

πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ηνπ ΟΖΔ· 

15. θαηαδηθάδεη ηε βίαηε θαη παξάλνκε αλάιεςε ηεο δηαρείξηζεο δηάθνξσλ ηνπξθηθψλ 

εθεκεξίδσλ, κε πιένλ πξφζθαηε ηε Zaman, θαη εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ηελ 

απφθαζε ηεο Digiturk λα παχζεη ηε κεηάδνζε ηειενπηηθψλ ζηαζκψλ, απφθαζε ε νπνία 

εηθάδεηαη φηη έρεη, κεηαμχ άιισλ, θαη πνιηηηθά θίλεηξα· θαιεί ηελ θπβέξλεζε ηεο 

Σνπξθίαο λα ζέζεη ηέινο ζηηο πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο πηέζεηο πνπ αζθεί ζηα 

αλεμάξηεηα κέζα ελεκέξσζεο· θαηαδηθάδεη δξηκχηαηα ηηο ιεθηηθέο θαη ζσκαηηθέο 

επηζέζεηο, θαζψο θαη ηελ απμαλφκελε ρξήζε ηεο λνκνζεζίαο πεξί δπζθήκηζεο θαη ηεο 

αληηηξνκνθξαηηθήο λνκνζεζίαο εηο βάξνο δεκνζηνγξάθσλ· ζεκεηψλεη ηηο απαγνξεχζεηο 

πεξηερνκέλνπ ζηε δηαδηθηπαθή θαη κε δεκνζηνγξαθία θαζψο θαη ηε θξαγή ηζηνηφπσλ, 

ηδίσο θνηλσληθψλ δηθηχσλ, πνπ έρνπλ νδεγήζεη ζηελ απηνινγνθξηζία δεκνζηνγξάθσλ, 

κε ηνλ θφβν φηη ε άζθεζε θξηηηθήο θαηά ησλ αξρψλ ζα έρεη αθφκε ζνβαξφηεξα 

αληίπνηλα· εθθξάδεη ηελ έληνλε αλεζπρία ηνπ γηα ηε θξαγή δεθάδσλ ρηιηάδσλ 

ηζηνηφπσλ, γηα ηηο ηξνπνινγίεο πνπ εγθξίζεθαλ ηνλ Μάξηην ηνπ 2015 ζηνλ λφκν γηα ηε 

ξχζκηζε ησλ δηαδηθηπαθψλ κέζσλ ελεκέξσζεο, θαζψο θαη ζε ζρέζε κε ηηο εμνπζίεο ηεο 

Γηεχζπλζεο Σειεπηθνηλσληψλ (TIB), πνπ ηεο επηηξέπνπλ λα πξνβαίλεη ζηε θξαγή 

ηζηνηφπσλ εληφο ηεζζάξσλ σξψλ γηα πιεζψξα αφξηζησλ ιφγσλ· εθθξάδεη ηελ 

αλεζπρία ηνπ γηα ηα ηδηαηηέξσο πςειά θνξνινγηθά πξφζηηκα πνπ επηβάιινληαη ζε 

νξγαληζκνχο κέζσλ ελεκέξσζεο· δεηεί ηελ αλαζεψξεζε ηεο λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ην 

Γηαδίθηπν, πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξηρζεί ε δεκηνπξγία ελφο πεξηβάιινληνο πνπ επλνεί 

ηελ ειεπζεξία ηνπ ιφγνπ ζην Γηαδίθηπν θαη ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο θαη ησλ 

αηνκηθψλ δηθαησκάησλ· θαηαδηθάδεη ηηο απφπεηξεο εθθνβηζκνχ ησλ δηεζλψλ κέζσλ 

ελεκέξσζεο θαη, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, απέιαζεο δηαθφξσλ δεκνζηνγξάθσλ, απφ 

ηελ πιεπξά ηεο ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο· δεηεί λα δηελεξγεζεί αλεμάξηεηε έξεπλα γηα ηε 

δνινθνλία επί ηνπξθηθνχ εδάθνπο ησλ δεκνζηνγξάθσλ Naji Jerf θαη Ibrahim Abdel 

Qader, θαζψο θαη ηνπ Fares Hammadi, απφ ην ηζηνιφγην γηα ηε πξία «Raqqa is Being 

Slaughtered Silently»· εθθξάδεη, αθφκε, ηε ιχπε ηνπ γηα ηηο έξεπλεο, ηηο ζπιιήςεηο, ηηο 

πνηλέο θπιάθηζεο θαη ηα ηηκσξεηηθά πξφζηηκα γηα ππνηηζέκελε πξνζβνιή ηνπ αξρεγνχ 

ηνπ θξάηνπο, βάζεη ηνπ άξζξνπ 299 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα· δεηεί απφ ηελ ηνπξθηθή 

θπβέξλεζε λα αληηκεησπίζεη ηα δεηήκαηα απηά επεηγφλησο θαη θαηά πξνηεξαηφηεηα, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη ηνλ πινπξαιηζκφ ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα· ζεσξεί 

φηη ν αλνηθηφο δεκφζηνο δηάινγνο απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν θάζε πγηνχο δεκνθξαηίαο· 

16. θαιεί ηελ ηνπξθηθή θπβέξλεζε λα εγθξίλεη έλα πγηέο λνκνζέηεκα γηα ηελ πξνζηαζία 

ησλ δεδνκέλσλ θαη λα ζπγθξνηήζεη αλεμάξηεηε αξρή γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

δεδνκέλσλ, ζχκθσλα κε ηα επξσπατθά πξφηππα, δεκηνπξγψληαο ηηο απαξαίηεηεο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απνδνηηθή θαη απνηειεζκαηηθή αζηπλνκηθή θαη δηθαζηηθή 

ζπλεξγαζία θαη γηα ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, θαη ζπκβάιινληαο, κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν, ζηελ εθπιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ γηα ηελ ειεπζέξσζε ησλ ζεσξήζεσλ· δεηεί απφ 

ηηο ηνπξθηθέο αξρέο λα νξίζνπλ κε ζαθήλεηα ηηο εμαηξέζεηο ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ 

λφκνπ, ηδίσο ζρεηηθά κε ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ηελ πγεία, θαη λα 

ζεζπίζνπλ δηαδηθαζία επηινγήο πνπ ζα δηαζθαιίδεη ηελ αλεμαξηεζία ησλ κειψλ ηεο 

αξρήο πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ· 

17. επαλαιακβάλεη ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ηνλ αληηηξνκνθξαηηθφ λφκν, ηδίσο γηα ηνλ επξχ 
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θαη ππεξβνιηθά αζαθή νξηζκφ ηεο ηξνκνθξαηίαο, ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο θαη ηεο 

πξνπαγάλδαο, κε απνηέιεζκα λα θαζίζηαηαη πξνδήισο αδχλαην λα πξνζδηνξηζηεί ε 

αθξηβήο θχζε ησλ ελ ιφγσ εγθιεκάησλ· εκκέλεη ζηελ άπνςε φηη ε πνηληθή θαη 

αληηηξνκνθξαηηθή λνκνζεζία πξέπεη λα επζπγξακκίδεηαη κε ηε λνκνινγία ηνπ ΔΓΑΓ, 

ηελ νπνία ε Σνπξθία πξέπεη λα ηεξεί θαη λα εθαξκφδεη ζην αθέξαην· θαιεί ηελ Σνπξθία 

λα δεκηνπξγήζεη έλα πνιηηηθφ θαη λνκηθφ πεξηβάιινλ πνπ ζα επηηξέπεη ζην δηθαζηηθφ 

ζψκα λα εθηειεί ηα θαζήθνληά ηνπ κε αλεμάξηεην θαη ακεξφιεπην ηξφπν, κεηαμχ 

άιισλ ζε πξαθηηθφ επίπεδν, ψζηε λα κε κεηαηξαπεί ζε φξγαλν θαηαζηνιήο ηνπ 

εζσηεξηθνχ αληηιφγνπ· δεηεί απφ ηελ Σνπξθία λα εθαξκφδεη φιεο ηηο απνθάζεηο ησλ 

Δπξσπατθψλ Γηθαζηεξίσλ· εθθξάδεη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηνπ γηα ηηο πνιπάξηζκεο 

αλαηνπνζεηήζεηο, αλεπηζχκεηεο κεηαζέζεηο θαη παχζεηο δηθαζηψλ θαη εηζαγγειέσλ, νη 

νπνίεο ππνλνκεχνπλ ηελ αλεμαξηεζία, ηελ ακεξνιεςία θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηνπ δηθαζηηθνχ ζπζηήκαηνο, θαζψο θαη γηα ηελ ηήξεζε ησλ αξρψλ ηεο δίθαηεο δίθεο 

θαη ηεο δηάθξηζεο ησλ εμνπζηψλ· δεηεί ηελ άκεζε επαλαθνξά ηεο δηάθξηζεο ησλ 

εμνπζηψλ θαη ηε ιήςε νπζηαζηηθψλ κέηξσλ ψζηε λα δηαζθαιηζζεί ε πιήξεο 

αλεμαξηεζία ηνπ δηθαζηηθνχ ζπζηήκαηνο· εθθξάδεη ηε δπζαξέζθεηά ηνπ γηα ηηο 

εθηξνπέο ζηελ απνλνκή δηθαηνζχλεο πξνο φθεινο νξηζκέλσλ πνιηηηθψλ, νη νπνίεο 

απνηεινχλ πιένλ θνηλφ ηφπν ζηελ Σνπξθία κεηά ην ζθάλδαιν δηαπινθήο ηνπ 2013· 

ππνγξακκίδεη φηη πξέπεη λα πεξηνξηζζεί ν ξφινο θαη ε επηξξνή ηεο εθηειεζηηθήο 

εμνπζίαο εληφο ηνπ Αλψηαηνπ πκβνπιίνπ Γηθαζηψλ θαη Δηζαγγειέσλ  θαη φηη 

απαηηνχληαη επαξθείο εγγπήζεηο γηα ηελ απνθπγή ησλ κεηαζέζεσλ δηθαζηψλ παξά ηε 

ζέιεζή ηνπο· 

18. ππελζπκίδεη φηη ε εμαηξεηηθή νηθνλνκηθή κεγέζπλζε πνπ ζεκεηψζεθε ζηελ Σνπξθία ηελ 

ηειεπηαία δεθαεηία νδήγεζε ζε πξσηνθαλή αλάπηπμε ζηνπο ηνκείο ηεο ζηέγαζεο θαη 

ησλ ππνδνκψλ, κε απνηέιεζκα ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο λα κε ιεθζνχλ ππφςε νη 

πεξηβαιινληηθέο αλεζπρίεο θαη ηα πξνβιήκαηα δηαηήξεζεο· εθθξάδεη ηελ ηδηαίηεξε 

αλεζπρία ηνπ γηα ηα δηάθνξα έξγα κεγάιεο θιίκαθαο ζηε ρψξα θαη δεηεί επεηγφλησο 

απφ ηελ θπβέξλεζε λα ιεηηνπξγήζεη κε βάζε εθηηκήζεηο πεξηβαιινληηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ επηπηψζεσλ θαη λα ζπκπεξηιάβεη κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν ηνλ ηνπηθφ 

πιεζπζκφ ζηνλ ζρεδηαζκφ ησλ έξγσλ, ψζηε λα απνθεπρζνχλ θαηά ην δπλαηφλ νη 

καθξνπξφζεζκεο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο αζηηθνπνίεζεο, ηεο θάιπςεο ηνπ ρψξνπ θαη 

ηεο ππνβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο· 

19. εθηηκά φηη ε λέα δηαδηθαζία ζπληαγκαηηθήο κεηαξξχζκηζεο ζα πξέπεη λα εμειηρζεί ζε 

κηα θνζκηθή, πινπξαιηζηηθή θαη αλεθηηθή θνηλσλία ρσξίο απνθιεηζκνχο· ππνγξακκίδεη 

φηη ην λέν ζχληαγκα ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηελ επξεία ζπλαίλεζε φινπ ηνπ πνιηηηθνχ 

θάζκαηνο θαη ηεο θνηλσλίαο ζην ζχλνιφ ηεο, κε πιήξε ζεβαζκφ ζηα δηθαηψκαηα ησλ 

κεηνλνηήησλ, αλεμαξηήησο πνιηηηζκηθνχ ή ζξεζθεπηηθνχ ππφβαζξνπ, ψζηε λα 

απνηειέζεη εδξαία βάζε γηα ηηο ζεκειηψδεηο ειεπζεξίεο θαη ην θξάηνο δηθαίνπ· δεηεί 

απφ ηελ Σνπξθία λα ζεβαζηεί πιήξσο ην θξάηνο δηθαίνπ θαη ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα 

θαη ειεπζεξίεο, ηδίσο δε ηελ ειεπζεξία ησλ ζξεζθεπηηθψλ θαη εζλνηηθψλ κεηνλνηήησλ· 

ηνλίδεη φηη ζα πξέπεη λα ηεζεί ζε ηζρχ κηα νινθιεξσκέλε λνκνζεζία θαηά ησλ 

δηαθξίζεσλ, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη ηελ απαγφξεπζε ησλ δηαθξίζεσλ θαη ηεο 

ξεηνξηθήο κίζνπο γηα ιφγνπο εζλνηηθήο θαηαγσγήο, ζξεζθείαο, γελεηήζηνπ 

πξνζαλαηνιηζκνχ, θχινπ ή ηαπηφηεηαο θχινπ, θαη λα ζπκπεξηιεθζεί ε απαγφξεπζε 

ησλ δηαθξίζεσλ απηψλ ζε έλα λέν ζχληαγκα· ππνγξακκίδεη φηη απηφ δελ ζα πξέπεη λα 

εκπνδίζεη ηελ Σνπξθία λα παξαρσξήζεη εηδηθά δηθαηψκαηα ζε πνιίηεο κε γλψκνλα ηελ 

εζλνηηθή θαηαγσγή, ηε ζξεζθεία ή ηε γιψζζα, νχησο ψζηε λα κπνξέζνπλ λα 
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δηαθπιάμνπλ ηελ ηαπηφηεηά ηνπο· επηζεκαίλεη, σο πξνο ην ζέκα απηφ, φηη απαηηείηαη 

πεξαηηέξσ δξάζε γηα λα βξεζεί ιχζε ζηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα κέιε ηεο 

ειιεληθήο κεηνλφηεηαο, ηδίσο ζε ζρέζε κε ηελ εθπαίδεπζε θαη ηα δηθαηψκαηα ζηελ 

ηδηνθηεζία· δεηεί απφ ηηο ηνπξθηθέο αξρέο λα ιάβνπλ δηθαζηηθά κέηξα θαηά ησλ 

πξνζψπσλ θαη θνξέσλ πνπ επζχλνληαη γηα εγθιήκαηα κίζνπο πάζεο θχζεσο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αληηζεκηηηζκνχ, φπσο δηαθεξχζζεη ε «Γέζκε κέηξσλ γηα 

ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ» ηνπ 2013· θαηαδηθάδεη ηελ παζεηηθή ζηάζε ηεο ηνπξθηθήο 

θπβέξλεζεο απέλαληη ζηηο ζνβαξέο απεηιέο πνπ εθηνμεχνληαη ζηα κέζα θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο θαηά ρξηζηηαλψλ θαη ησλ ηεξέσλ ηνπο· αλακέλεη απφ ηελ ηνπξθηθή 

θπβέξλεζε λα αληηκεησπίδεη φινπο ηνπο ηνχξθνπο πνιίηεο ρσξίο πξνθαηαιήςεηο κε 

βάζε ηηο ζξεζθεπηηθέο ηνπο πεπνηζήζεηο· θαιεί ηηο ηνπξθηθέο αξρέο, δεδνκέλνπ φηη ε 

Σνπξθία έρεη ηελ πιένλ πνιπάξηζκε ζε παγθφζκην επίπεδν κεηνλφηεηα Ρνκά, λα 

εθαξκφζνπλ ζπγθεθξηκέλα θαη απνηειεζκαηηθά κέηξα γηα ηελ επίηεπμε ληε θάθην 

ηζφηεηαο ησλ δηθαησκάησλ γηα ηνπο Ρνκά ζηελ ηνπξθηθή θνηλσλία, θαη λα βειηηψζεη 

ηελ θαηάζηαζε ησλ Ρνκά, κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ θαηάζηαζε ησλ παηδηψλ Ρνκά θαη 

ζηελ έληαμε ησλ γπλαηθψλ Ρνκά· 

20. θαιεί ηελ Σνπξθία λα ζπλερίζεη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηελ Δπηηξνπή γηα ηε λέα 

λνκνζεζία πνπ βξίζθεηαη ζην ζηάδην ηεο πξνεηνηκαζίαο θαη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

πθηζηάκελεο λνκνζεζίαο, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε ζπκβαηφηεηα κε ην ελσζηαθφ 

θεθηεκέλν· 

21. ππνγξακκίδεη ηελ αλάγθε γηα πιήξε ζεβαζκφ, ζχκθσλα κε ηηο επξσπατθέο αμίεο, ηνπ 

δηθαηψκαηνο ζε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο δσήο, κε βάζε θνζκηθά ή ζξεζθεπηηθά 

θξηηήξηα, θαη γηα δηαηήξεζε ηνπ δηαρσξηζκνχ θξάηνπο θαη ζξεζθείαο· 

22. ηνλίδεη ηε ζεκαζία πνπ έρεη ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο κεηαξξπζκίζεσλ ζηνλ ηνκέα 

ηεο ειεπζεξίαο ηεο ζθέςεο, ηεο ζπλείδεζεο θαη ηεο ζξεζθείαο, κε ηελ εμαζθάιηζε ζηηο 

ζξεζθεπηηθέο θνηλφηεηεο ηεο δπλαηφηεηαο λα απνθηήζνπλ λνκηθή πξνζσπηθφηεηα, κε 

ηελ θαηάξγεζε φισλ ησλ πεξηνξηζκψλ ζηελ θαηάξηηζε, ηνλ δηνξηζκφ θαη ηε δηαδνρή 

ηνπ θιήξνπ, κε ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο ηνπ ΔΓΑΓ θαη ηηο ζπζηάζεηο 

ηεο Δπηηξνπήο ηεο Βελεηίαο, θαζψο θαη κε ηελ θαηάξγεζε ησλ πάζεο θχζεσο 

δηαθξίζεσλ ή εκπνδίσλ πνπ έρνπλ σο βάζε ζηε ζξεζθεία· θαιεί ηελ Σνπξθία λα 

ζεβαζηεί ηνλ ηδηαίηεξν ραξαθηήξα θαη ηε ζεκαζία ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ θαη 

λα αλαγλσξίζεη ηε λνκηθή ηνπ πξνζσπηθφηεηα· επαλαιακβάλεη ηελ αλάγθε λα 

επηηξαπεί ην άλνηγκα ηεο ζενινγηθήο ζρνιήο ηεο Υάιθεο θαη λα αξζνχλ φια ηα εκπφδηα 

γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο, θαζψο θαη λα επηηξαπεί ε δεκφζηα ρξήζε ηνπ 

εθθιεζηαζηηθνχ ηίηινπ ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηάξρε· 

23. θαιεί ηελ ηνπξθηθή θπβέξλεζε λα ζηακαηήζεη ηα ζρέδηά ηεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

ππξεληθνχ ζηαζκνχ ειεθηξνπαξαγσγήο ζην Akkuyu· επηζεκαίλεη φηη ε επηιεγείζα 

ηνπνζεζία βξίζθεηαη ζε έληνλα ζεηζκνγελή δψλε, γεγνλφο πνπ ελέρεη ζνβαξνχο 

θηλδχλνπο φρη κφλν γηα ηελ Σνπξθία αιιά θαη γηα νιφθιεξε ηελ πεξηνρή ηεο 

Μεζνγείνπ· δεηεί, ζην ίδην πλεχκα, απφ ηελ ηνπξθηθή θπβέξλεζε λα πξνζρσξήζεη ζηε 

χκβαζε ηνπ Έζπν, βάζεη ηεο νπνίαο ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ππνρξενχληαη λα 

ελεκεξψλνπλ ην έλα ην άιιν θαη λα δηαβνπιεχνληαη κεηαμχ ηνπο γηα κεγάια, ππφ 

κειέηε, έξγα ηα νπνία αλακέλεηαη φηη ζα έρνπλ ζεκαληηθέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζην 

πεξηβάιινλ ζε δηαζπλνξηαθή θιίκαθα· δεηεί απφ ηελ ηνπξθηθή θπβέξλεζε λα 

ζπλεξγαζηεί, ή ηνπιάρηζηνλ λα δηαβνπιεπηεί, κε ηηο θπβεξλήζεηο ησλ γεηηνληθψλ ηεο 
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ρσξψλ, φπσο ε Διιάδα θαη ε Κχπξνο, ζην πιαίζην νηαζδήπνηε κειινληηθήο εμέιημεο 

ζην έξγν Akkuyu· 

24. εθθξάδεη αλεζπρία γηα ηα πςειά επίπεδα βίαο θαηά ησλ γπλαηθψλ, αιιά θαη γηα ηε κε 

εθαξκνγή ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο γηα ηελ πξφιεςε ηεο βίαο θαηά ησλ γπλαηθψλ θαη 

ηελ πξνζηαζία ησλ γπλαηθψλ απφ ηε βία· εκκέλεη ζηελ άπνςε φηη νη αξρέο πξέπεη λα 

επηβάιινπλ απνηειεζκαηηθά ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο βίαο 

θαηά ησλ γπλαηθψλ θαη ηεο ελδννηθνγελεηαθήο θαθνπνίεζεο, πνπ απνηεινχλ επξέσο 

δηαδεδνκέλν πξφβιεκα ηφζν ζηηο αζηηθέο φζν θαη ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο, λα 

αληηκεησπίζνπλ ην πξφβιεκα ηεο αλεπαξθνχο θαηαγγειίαο πεξηζηαηηθψλ έκθπιεο βίαο, 

λα παξέρνπλ ππεξεζίεο ππνζηήξημεο θαη θαηαθχγην ζηα ζχκαηα ηεο βίαο απηήο θαη λα 

επηβάιινπλ πνηλέο ζηνπο δξάζηεο, λα κεξηκλήζνπλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο 

επαηζζεηνπνίεζεο ζην ζέκα απηφ θαη λα αληηκεησπίζνπλ ην πξφβιεκα ηεο θνηλσληθήο 

απνδνρήο ηεο έκθπιεο βίαο· ζπληζηά κεη' επηηάζεσο ζηελ θπβέξλεζε λα πξναγάγεη ηελ 

ηζφηεηα ησλ θχισλ ζηνλ πνιηηηθφ, νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ, πνιηηηζηηθφ, αζηηθφ ή 

νηνλδήπνηε άιιν ηνκέα· 

25. θαιεί ηελ Σνπξθία λα θαηαβάιεη ζνβαξέο πξνζπάζεηεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

δηθαησκάησλ ηεο θνηλφηεηαο ΛΟΑΓΜ· εθθξάδεη ηελ έληνλε αλεζπρία ηνπ γηα ηελ 

έιιεηςε πξνζηαζίαο ησλ ΛΟΑΓΜ απφ βηαηνπξαγίεο· επηζεκαίλεη, ζε απηφ ην πιαίζην, 

ηελ απνγνήηεπζή ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη ε πξνζηαζία απφ εγθιήκαηα κίζνπο ιφγσ 

ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ηαπηφηεηαο θχινπ δελ πεξηιήθζεθε ζηνλ λφκν πεξί 

εγθιεκάησλ κίζνπο· εθθξάδεη ηε ιχπε ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη ηα εγθιήκαηα κίζνπο 

ελαληίνλ ησλ ΛΟΑΓΜ ζπρλά είηε κέλνπλ αηηκψξεηα είηε νη πνηλέο ησλ δξαζηψλ 

κεηψλνληαη ιφγσ εηθαδφκελεο «αδηθαηνιφγεηεο πξφθιεζεο» απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

ζχκαηνο· 

III. Η κοσρδική ειρηνεσηική διαδικαζία και η καηάζηαζη ζηη νοηιαναηολική Τοσρκία 

26. εθθξάδεη ηε βαζηά ηνπ αλεζπρία γηα ηελ επηδείλσζε ηεο θαηάζηαζεο ζηε λνηηαλαηνιηθή 

Σνπξθία· αλαγλσξίδεη ην λφκηκν δηθαίσκα ηεο Σνπξθίαο λα παηάμεη ηελ ηξνκνθξαηία· 

ηνλίδεη, σζηφζν, φηη ηα κέηξα αζθαιείαο πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζε πιαίζην ζεβαζκνχ 

ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ θαη ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ· ππνγξακκίδεη φηη νη 

αληηηξνκνθξαηηθέο επηρεηξήζεηο πξέπεη λα έρνπλ αλαινγηθφ ραξαθηήξα θαη λα κε 

ιακβάλνπλ ηε κνξθή ζπιινγηθήο ηηκσξίαο· θαηαδηθάδεη ηελ αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά 

ησλ εηδηθψλ δπλάκεσλ αζθαιείαο θαη δεηεί ηελ πξνζαγσγή ησλ δξαζηψλ ελψπηνλ ηεο 

δηθαηνζχλεο·  

27. θαηαδηθάδεη θαη δελ δηθαηνινγεί ηελ επηζηξνθή ηνπ PKK ζηε βία, νξγάλσζεο ε νπνία 

πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν ηεο ΔΔ κε ηηο ηξνκνθξαηηθέο νξγαλψζεηο· ηνλίδεη φηη 

δελ ππάξρεη βίαηε ιχζε ζην θνπξδηθφ δήηεκα θαη παξνηξχλεη ηελ ηνπξθηθή θπβέξλεζε 

λα αλαιάβεη ηηο επζχλεο ηεο γηα επαλάιεςε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ζηφρν ηελ 

επίηεπμε ζπλνιηθήο θαη βηψζηκεο ιχζεο ζην θνπξδηθφ δήηεκα· θαιεί ην PKK λα 

θαηαζέζεη ηα φπια, λα εγθαηαιείςεη ηηο ηξνκνθξαηηθέο ηαθηηθέο θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη 

εηξεληθά θαη λφκηκα κέζα γηα λα εθθξάζεη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ· θαηαδηθάδεη ζζελαξά ηηο 

επηζέζεηο ελαληίνλ ησλ δπλάκεσλ αζθαιείαο θαη ακάρσλ· εθθξάδεη, ελ πξνθεηκέλσ, ηε 

βαζηά ηνπ αλεζπρία γηα ηελ θαηαζθεπή νδνθξαγκάησλ θαη ηε δηάλνημε ραξαθσκάησλ 

απφ καρεηέο ηνπ YDG-H· επηκέλεη, σζηφζν, φηη νη εηξεληθέο δηακαξηπξίεο πξέπεη λα 

επηηξέπνληαη· 
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28. θαιεί ηηο ηνπξθηθέο αξρέο λα άξνπλ ακέζσο ηηο απαγνξεχζεηο θπθινθνξίαο πνπ 

εθαξκφδνληαη θαηά παξάβαζε ηνπ ηνπξθηθνχ ζπληάγκαηνο· εθθξάδεη ηδηαίηεξα έληνλε 

αλεζπρία γηα ηελ θαηάζηαζε ζην Cizre θαη ζην Sur/Diyarbakır θαη θαηαδηθάδεη ην 

γεγνλφο φηη άκαρνη ζθνηψλνληαη, ηξαπκαηίδνληαη θαη αθήλνληαη ρσξίο λεξφ, ηξνθή θαη 

ηαηξηθή θξνληίδα· θαιεί ηελ Σνπξθία λα επηηξέςεη ζηε Γηεζλή Δξπζξά Ζκηζέιελν λα 

κεξηκλήζεη γηα ηελ αλαθνχθηζε ηεο αλζξσπηζηηθήο θξίζεο πνπ εθηπιίζζεηαη ζην Cizre 

θαη ζην Diyarbakır· παξνηξχλεη ηελ θπβέξλεζε λα επηηξέςεη ηε κεηαθνξά ησλ 

ηξαπκαηηψλ ζην λνζνθνκείν, ζπκκνξθνχκελε κε ηα πξνζσξηλά κέηξα ηνπ ΔΓΑΓ, θαη 

λα θαηνρπξψζεη ηελ αζθαιή έμνδν ησλ ακάρσλ ζηηο πφιεηο ζηηο νπνίεο ππάξρεη 

απαγφξεπζε θπθινθνξίαο· εθθξάδεη ηε βαζηά ηνπ αλεζπρία γηα ηνλ απμαλφκελν αξηζκφ 

ζαλάησλ θαη ηξαπκαηηζκψλ ακάρσλ, πνπ πξέπεη λα δηεξεπλεζνχλ ελδειερψο, θαη γηα ην 

γεγνλφο φηη πεξίπνπ 400 000 άηνκα έρνπλ εθηνπηζηεί ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο· 

ππνγξακκίδεη φηη, σο πξάμε αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο, πξέπεη λα επηηξαπεί ζηηο 

νηθνγέλεηεο λα πεξηζπιιέμνπλ ηνπο λεθξνχο απφ ηνπο δξφκνπο θαη λα ηνπο ζάςνπλ· 

ππνγξακκίδεη ηελ επζχλε ηεο ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο λα δηαζθαιίδεη ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα θαη λα παξέρεη αζθάιεηα θαη πξφζβαζε ζε αγαζά θαη ππεξεζίεο ζε φιν ηνλ 

άκαρν πιεζπζκφ ζηηο θαηά θχξην ιφγν θνπξδηθέο πεξηνρέο ηεο Σνπξθίαο πνπ 

ππνθέξνπλ απφ ηηο κάρεο· δεηεί απφ ηελ ηνπξθηθή θπβέξλεζε λα ζέζεη ζε εθαξκνγή 

έλαλ επίζεκν κεραληζκφ επείγνπζαο βνήζεηαο θαη απνδεκίσζεο γηα φζνπο 

αλαγθάζηεθαλ λα εγθαηαιείςνπλ ηα ζπίηηα ηνπο, έγηλαλ άλεξγνη θαη έραζαλ ηα κέζα 

βηνπνξηζκνχ ηνπο· ζεσξεί ιππεξή ηελ θαηαζηξνθή ηζηνξηθήο θιεξνλνκηάο· 

29. ζεκεηψλεη κε αλεζπρία ηα ζρέδηα αζηηθήο αλάπιαζεο θαη κεηεγθαηάζηαζεο ζε πεξηνρέο 

πνπ έρνπλ πιεγεί απφ ζπγθξνχζεηο, ηα νπνία απνθάιπςε πξφζθαηα ε ηνπξθηθή 

θπβέξλεζε· θαιεί ηελ ηνπξθηθή θπβέξλεζε λα ζεβαζηεί ηελ πνιηηηζκηθή 

δηαθνξεηηθφηεηα ηεο πεξηνρήο θαη λα θξνληίζεη λα κελ εληζρχζεη πεξαηηέξσ ηε 

ζπγθεληξσηηθή δνκή ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζηελ πεξηνρή· 

30. εθθξάδεη ηελ απνγνήηεπζή ηνπ γηα ηηο ελέξγεηεο ησλ αζηπλνκηθψλ δπλάκεσλ εηδηθψλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ είλαη γλσζηέο σο «Οκάδεο Esedullah», πνπ θαίλεηαη φηη επζχλνληαη 

γηα ζνβαξέο παξαβηάζεηο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ γηα ηνλ εθ 

πξνζέζεσο θφλν ακάρσλ ζηε λνηηναλαηνιηθή Σνπξθία· απαηηεί δηεμνδηθή έξεπλα απφ 

ηηο ηνπξθηθέο αξρέο γηα ηηο ελέξγεηεο ησλ «Οκάδσλ Δsedullah», πιήξε ινγνδνζία θαη 

ηελ ηηκσξία φζσλ ελέρνληαη ζε παξαβηάζεηο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ· 

31. απεπζχλεη έθθιεζε γηα άκεζε θαηάπαπζε ηνπ ππξφο θαη επαλάιεςε ηεο εηξελεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο κε ζηφρν ηελ επίηεπμε ιχζεο γηα ην θνπξδηθφ δήηεκα κέζα απφ 

δηαπξαγκαηεχζεηο· ππνγξακκίδεη φηη ε επίηεπμε πξνφδνπ ζην ζέκα ηνπ 

εθδεκνθξαηηζκνχ θαη ηεο ζπκθηιίσζεο απνηειεί πξνηεξαηφηεηα· δεηεί, ζην πιαίζην 

απηφ, ηε ζχζηαζε εηδηθήο επηηξνπήο ζηε Μεγάιε Σνπξθηθή Δζλνζπλέιεπζε γηα ηελ 

επίιπζε ηνπ θνπξδηθνχ δεηήκαηνο, ε νπνία ζα  ζπκβάιεη ζε κηα βηψζηκε εηξήλε κε ηελ 

απνθαηάζηαζε ελφο αηζζήκαηνο δηθαηνζχλεο θαη κε ηελ επνχισζε ησλ πιεγψλ πνπ 

είλαη επαίζζεηεο ζε πνιηηηθή εθκεηάιιεπζε· θαιεί ηελ ΔΔ λα αλαιάβεη ρσξίο 

θαζπζηέξεζε ελεξγφ ξφιν ζηελ εηξελεπηηθή δηαδηθαζία· ηνλίδεη φηη είλαη ζεκαληηθφ λα 

δνζεί πξνηεξαηφηεηα ζηε βειηίσζε ησλ θνηλσληθψλ, πνιηηηζηηθψλ θαη πνιηηηθψλ 

δηθαησκάησλ θαη ζηελ ίζε κεηαρείξηζε ησλ πνιηηψλ θνπξδηθήο θαηαγσγήο· 

επαλαιακβάλεη ηελ έθθιεζή ηνπ πξνο ηελ Σνπξθία, σο κέινο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπξψπεο, λα άξεη ηηο επηθπιάμεηο ηεο ζε ζρέζε κε ηνλ Δπξσπατθφ Υάξηε γηα ηελ 

Σνπηθή Απηνδηνίθεζε πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί φηη ν ράξηεο ζα εθαξκνζηεί 
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πιήξσο ζε φιεο ηηο πηπρέο ηνπ· 

32. εθθξάδεη ηε βαζηά ιχπε ηνπ γηα ηνλ εθθνβηζκφ θαη ηε δίσμε πεξηζζφηεξσλ απφ 1 000 

αθαδεκατθψλ πνπ ππέγξαςαλ αλαθνξά ππέξ ηεο εηξήλεο· επηζεκαίλεη φηη νη ππαίηηνη 

ηεο δνινθνλίαο ηνπ δηθεγφξνπ Tahir Elci, ν νπνίνο αθηέξσζε ηε δσή ηνπ ζηελ εηξήλε 

θαη ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, πξέπεη λα πξνζαρζνχλ ζηε δηθαηνζχλε· εθθξάδεη ηε 

ζνβαξή αλεζπρία ηνπ γηα ηηο δηθαζηηθέο έξεπλεο πνπ έρνπλ ζην ζηφραζηξν θπξίσο κέιε 

ηνπ HDP, θαζψο θαη γηα ηε θπιάθηζε θαη παχζε ηνπηθψλ δεκάξρσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 25 ζπλδεκάξρσλ, θαη γηα ηηο απεηιέο πνπ δέρνληαη πνιινί 

θνχξδνη πνιηηηθνί· 

33. θαηαδηθάδεη απεξίθξαζηα ηηο ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο πνπ απνδίδνληαη ζην ISIL ζην 

Diyarbakir, ην Suruc, ηελ Άγθπξα θαη ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε· εθθξάδεη ηελ 

αιιειεγγχε ηνπ πξνο ηα ζχκαηα θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο θαζψο θαη πξνο ηνπο πνιίηεο 

ηεο Σνπξθίαο πνπ βξίζθνληαη ζηελ πξψηε γξακκή ηεο κάρεο θαηά ηνπ εμηξεκηζκνχ· 

θαηαδηθάδεη εμίζνπ ζζελαξά ηηο ηειεπηαίεο βνκβηζηηθέο επηζέζεηο ζηελ Άγθπξα, ζηηο 17 

Φεβξνπαξίνπ 2016, γηα ηηο νπνίεο αλέιαβε ηελ επζχλε ε νκάδα καρεηψλ TAK 

(Γεξάθηα ηεο Λεπηεξηάο ηνπ Κνπξδηζηάλ), θαζψο θαη ηελ επίζεζε ζηελ Άγθπξα, ζηηο 13 

Μαξηίνπ 2016, θαη εθθξάδεη ηα ζπιιππεηήξηά ηνπ ζηηο νηθνγέλεηεο ησλ ζπκάησλ θαη 

ηνπο πελζνχληεο· ππνγξακκίδεη πφζν ζεκαληηθή είλαη ε δηελέξγεηα ελδειερψλ εξεπλψλ 

γηα ηηο ελ ιφγσ επηζέζεηο κε ζηφρν ηελ πξνζαγσγή ησλ δξαζηψλ ζηε δηθαηνζχλε· 

εθηηκά φηη ε ηζρπξφηεξε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηεο Δπξσπφι θαη ησλ ηνπξθηθψλ 

ππεξεζηψλ επηβνιήο ηνπ λφκνπ είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

πάηαμε ηεο ηξνκνθξαηίαο· 

34. ραηξεηίδεη ηε ζπκκεηνρή ηεο Σνπξθίαο ζηελ Παγθφζκηα πκκαρία γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ηνπ Ηζιακηθνχ Κξάηνπο ηνπ Ηξάθ θαη ηεο Αλαηνιήο (ISIL) θαη ην άλνηγκα ησλ βάζεψλ 

ηεο ζηηο ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο ησλ ΖΠΑ θαη ηεο ζπκκαρίαο· πξνηξέπεη ηελ Σνπξθία λα 

ελεξγεί κε ηελ απαξαίηεηε ζπγθξάηεζε θαη ζε πιήξε ζπλεξγαζία κε ηνπο δπηηθνχο 

ζπκκάρνπο ηεο· 

35. παξνηξχλεη ηελ Σνπξθία  λα ζπλερίζεη λα εληείλεη ηηο πξνζπάζεηέο ηεο γηα λα απνηξέςεη 

μέλνπο καρεηέο, ρξήκαηα θαη εμνπιηζκφ λα θηάζνπλ ζην ISIL θαη ζε άιιεο 

εμηξεκηζηηθέο νκάδεο κέζσ ηνπ εδάθνπο ηεο· εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ην 

ελδερφκελν λα κελ έρνπλ ιάβεη νη ηνπξθηθέο αξρέο φια ηα εθηθηά κέηξα γηα λα 

αλαραηηίζνπλ θαη λα εκπνδίζνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ISIL/Daesh, ηδίσο γηα λα 

παηάμνπλ ην ιαζξεκπφξην πεηξειαίνπ δηακέζνπ ησλ ηνπξθηθψλ ζπλφξσλ· δεηεί απφ ηελ 

ΔΔ λα εληζρχζεη ηελ ηθαλφηεηά ηεο ζηνλ ηνκέα ηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ θαη λα 

ζπλεξγαζηεί ζηελά κε ηηο ηνπξθηθέο αξρέο ζην ζέκα απηφ, πξνθεηκέλνπ λα παξάζρεη 

πεξαηηέξσ ζηήξημε γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηθηχσλ ιαζξεκπνξίνπ· επηζεκαίλεη 

αλεπάξθεηεο ζηε ζχιιεςε μέλσλ καρεηψλ θαη ζηνλ έιεγρν ησλ ζπλφξσλ κε ην Ηξάθ θαη 

ηε πξία· 

36. εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηε ζηήξημε θαη ηε ζπκβνιή ηεο Σνπξθίαο  ζηε 

ζπκθσλία πνπ επεηεχρζε κεηαμχ κεγάισλ δπλάκεσλ γηα ηελ θαηάπαπζε ησλ 

ερζξνπξαμηψλ ζηε πξία θαη ηελ παξνρή αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο ζε φζνπο ηελ έρνπλ 

αλάγθε· ραηξεηίδεη ηε ζπκθσλία σο ζεκαληηθφ βήκα γηα ηελ επίιπζε ηεο ζπξηαθήο 

θξίζεο· ζεκεηψλεη φηη ν ηεξκαηηζκφο ησλ ερζξνπξαμηψλ ζα πξέπεη λα ηζρχεη γηα φια ηα 

κέξε πνπ εκπιέθνληαη ζηε ζχγθξνπζε πέξαλ ησλ νκάδσλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο 
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ηξνκνθξαηηθέο νξγαλψζεηο απφ ην πκβνχιην Αζθαιείαο ηνπ ΟΖΔ· θαιεί φια ηα κέξε 

λα εθαξκφζνπλ άκεζα θαη ζην αθέξαην ηηο δεζκεχζεηο απηέο· επηζεκαίλεη ηελ 

πεπνίζεζή ηνπ φηη δελ πθίζηαηαη ζηξαηησηηθή ιχζε ζηε ζπξηαθή ζχγθξνπζε θαη 

εκκέλεη ζηελ αλάγθε εμεχξεζεο πνιηηηθήο ιχζεο· θαηαδηθάδεη ηε ζηξαηησηηθή 

επέκβαζε θαηά ησλ θνπξδηθψλ δπλάκεσλ ζηε βφξεηα πξία, ε νπνία ππνλνκεχεη ηνλ 

αγψλα θαηά ηνπ ISIL/Daesh θαη ζέηεη ζε θίλδπλν ηηο πξνζπάζεηεο γηα εηξήλε θαη 

αζθάιεηα· 

IV. Σσνεργαζία ΕΕ-Τοσρκίας για ηην προζθσγική/μεηαναζηεσηική κρίζη 

 ζηεξίδεη κηα αλαλεσκέλε πνιηηηθή δέζκεπζε κεηαμχ ΔΔ θαη Σνπξθίαο γηα ηηο 

γεσπνιηηηθέο πξνθιήζεηο, ηδίσο ζε ζρέζε κε ηελ πξνζθπγηθή θαη κεηαλαζηεπηηθή 

θξίζε· αλαγλσξίδεη ηε κεγάιε αλζξσπηζηηθή ζπκβνιή ηεο Σνπξθίαο ε νπνία θηινμελεί 

ηνλ κεγαιχηεξν πξνζθπγηθφ πιεζπζκφ ζηνλ θφζκν· παξνηξχλεη ηελ ΔΔ θαη ηελ 

Σνπξθία λα ελψζνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο γηα ηε βειηίσζε θαη ηε δηαζθάιηζε αμηνπξεπψλ 

ζπλζεθψλ δηαβίσζεο θαη βαζηθψλ ηθαλνηήησλ ζηνπο πξνζθπγηθνχο θαηαπιηζκνχο θαη 

λα δηεπθνιχλνπλ ην έξγν ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηνπο 

Πξφζθπγεο (UNHCR), πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε καδηθή έμνδνο κεηαλαζηψλ· 

πξνηξέπεη ηελ ΔΔ λα ζπλερίζεη ηε ζπλεξγαζία ηεο κε αμησκαηνχρνπο ηεο ηνπξθηθήο 

θπβέξλεζεο γηα λα δηαζθαιίζεη ηελ νξζή θαηαγξαθή ησλ κεηαλαζηψλ· ππελζπκίδεη φηη 

ε Σνπξθία είλαη κία απφ ηηο θχξηεο ρψξεο δηέιεπζεο γηα ηνπο κεηαλάζηεο θαη ηνπο 

πξφζθπγεο πνπ ηαμηδεχνπλ πξνο ηελ ΔΔ, φρη κφλν απφ ηε πξία αιιά θαη απφ πνιιέο 

άιιεο ρψξεο· ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηελ Σνπξθία γηα ηε δηαρείξηζε ηεο 

πξνζθπγηθήο θξίζεο θαη ηελ απνηξνπή αλζξψπηλσλ απσιεηψλ ζηε ζάιαζζα· 

 εθθξάδεη ηθαλνπνίεζε γηα ηελ ελεξγνπνίεζε, ζηηο 29 Ννεκβξίνπ 2015, ηνπ θνηλνχ 

ζρεδίνπ δξάζεο ΔΔ-Σνπξθίαο γηα ηνπο πξφζθπγεο θαη ηε δηαρείξηζε ηεο 

κεηαλάζηεπζεο, ζην πιαίζην ελφο ζπλνιηθνχ ζεκαηνινγίνπ ζπλεξγαζίαο  πνπ βαζίδεηαη 

ζηελ θνηλή επζχλε, ηηο ακνηβαίεο δεζκεχζεηο θαη ηελ επίηεπμε απνηειεζκάησλ, θαη 

επηκέλεη φηη ην ζρέδην απηφ ζα πξέπεη λα εθαξκνζηεί ρσξίο ρξνλνηξηβή· ππνγξακκίδεη 

φηη ε ζπλεξγαζία ΔΔ-Σνπξθίαο ζην ζέκα ηεο κεηαλάζηεπζεο δελ ζα πξέπεη λα ζπλδεζεί 

κε ην ρξνλνδηάγξακκα, ην πεξηερφκελν θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο δηαδηθαζίαο ησλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ· πηζηεχεη φηη ε αλάζεζε ηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο ζηελ Σνπξθία δελ 

απνηειεί αμηφπηζηε καθξνπξφζεζκε ιχζε ζην πξφβιεκα· δεηεί απφ ηα θξάηε κέιε ηεο 

ΔΔ λα επηδείμνπλ αιιειεγγχε θαη λα απμήζνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ ρσξψλ πνπ ζα δέρνληαη 

πξφζθπγεο γηα επαλεγθαηάζηαζε, ζε πλεχκα επηκεξηζκνχ ησλ βαξψλ θαη ηεο επζχλεο·  

39. ππνγξακκίδεη φηη ην πνζφ ησλ 3 δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ ηεο Γηεπθφιπλζεο γηα ηνπο 

Πξφζθπγεο ζηελ Σνπξθία, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί κε ζσζηφ ηξφπν πξνθεηκέλνπ 

λα σθειήζεη γξήγνξα θαη άκεζα ηνπο πξφζθπγεο θαη ηηο θνηλφηεηεο ππνδνρήο ηνπο 

κέζσ ηεο πινπνίεζεο έξγσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ άκεζσλ αλαγθψλ ζε ηξφθηκα, 

πεξίζαιςε θαη εθπαίδεπζε· δεηεί ηαρχηεξε εθηακίεπζε ησλ ππεζρεκέλσλ θνλδπιίσλ· 

θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα εμαζθαιίζνπλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

Σνπξθία, ηε ζέζε ζε ιεηηνπξγία ελφο κεραληζκνχ γηα λα ειέγρεηαη ε νξζή ρξήζε ησλ 

θνλδπιίσλ γηα απηφλ ηνλ ζθνπφ, ηελ εθ ηνπ ζχλεγγπο παξαθνινχζεζε ηνπ ελ ιφγσ 

κεραληζκνχ θαη ηελ ηαθηηθή ελεκέξσζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ απφ ηελ 

Δπηηξνπή ζρεηηθά κε ρξήζε ησλ θνλδπιίσλ· ππνγξακκίδεη ηελ αλάγθε λα δνζεί 

ηδηαίηεξε πξνζνρή ζε επάισηεο νκάδεο, φπσο είλαη νη γπλαίθεο θαη ηα παηδηά, ηδίσο ηα 

νξθαλά παηδηά, θαη ζε ζξεζθεπηηθέο κεηνλφηεηεο φπσο Υξηζηηαλνχο θαη Γεδίηεο· ηνλίδεη 
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ηελ επείγνπζα αλάγθε λα αληηκεησπηζηεί ε ζρεηηθή κε ην θχιν θαθνπνίεζε θαη βία 

θαηά ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ θνξηηζηψλ ζηηο κεηαλαζηεπηηθέο νδνχο πνπ πεξλνχλ κέζα 

απφ ηελ Σνπξθία· 

40. επηθξνηεί ηελ πξφζθαηε απφθαζε ηεο ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο λα αλνίμεη ηελ αγνξά 

εξγαζίαο ηεο ρψξαο ζηνπο ζχξνπο πξφζθπγεο· ππνζηεξίδεη ηελ αλάιεςε πεξαηηέξσ 

επείγνπζαο δξάζεο γηα λα δηαζθαιηζηεί φηη θαη ηα 700 000 παηδηά απφ ηε πξία έρνπλ 

πξφζβαζε ζε εθπαίδεπζε· επαηλεί ηελ ηνπξθηθή θπβέξλεζε δηφηη παξέρεη δσξεάλ 

ππεξεζίεο πγείαο θαη εθπαίδεπζε ζηνπο ζχξνπο πξφζθπγεο· εθθξάδεη ηε ιχπε ηνπ γηα 

ην γεγνλφο φηη ε έθθιεζε ηεο UNHCR γηα αχμεζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο δελ 

εηζαθνχζηεθε θαη φηη ην Παγθφζκην Δπηζηηηζηηθφ Πξφγξακκα αλαγθάζηεθε λα κεηψζεη 

ηηο κεξίδεο ηξνθίκσλ ζην 80% ιφγσ ησλ πεξηθνπψλ ζηα θνλδχιηα· ζπγραίξεη ηελ 

Σνπξθία γηα ην γεγνλφο φηη αλέιαβε λα θαιχςεη ε ίδηα ην ρξεκαηνδνηηθφ απηφ θελφ θαη 

θαιεί ηα θξάηε κέιε θαη ηελ ΔΔ λα απμήζνπλ ηα θνλδχιηα πξνο ηνπο νξγαληζκνχο ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαη πξνο ηηο ΜΚΟ εηαίξνπο ηνπο ζηελ Σνπξθία· 

41. εθηηκά ην γεγνλφο φηη ε Σνπξθία ηεξνχζε, κέρξη πξφζθαηα, πνιηηηθή αλνηρηψλ ζπλφξσλ 

γηα ηνπο ζχξνπο πξφζθπγεο· επηδνθηκάδεη ηελ έλαξμε ηζρχνο λέσλ θαλφλσλ ζην 

ηνπξθηθφ θαζεζηψο ζεσξήζεσλ, νη νπνίνη έρνπλ ήδε πξνιεηάλεη ην έδαθνο ψζηε λα 

ππάξμεη ξαγδαία κείσζε ησλ παξάηππσλ δηειεχζεσλ· ηνλίδεη, σζηφζν, φηη πξέπεη λα 

εθαξκφδεηαη πνιχ απζηεξφηεξε πνιηηηθή ζεσξήζεσλ, ζχκθσλε κε ηελ ελσζηαθή 

πνιηηηθή ζεσξήζεσλ, έλαληη ηξίησλ ρσξψλ νη νπνίεο απνηεινχλ ζεκαληηθή πεγή 

παξάηππεο κεηαλάζηεπζεο, κε ζηφρν ηε κείσζε ηεο εηζξνήο κέζσ Σνπξθίαο ζηελ 

Δπξψπε κεηαλαζηψλ νη νπνίνη δελ ρξήδνπλ δηεζλνχο πξνζηαζίαο· ππνγξακκίδεη φηη ε 

Σνπξθία ρξεηάδεηαη θάζε δπλαηή ζπλδξνκή γηα λα απμήζεη ηελ αζθάιεηα ησλ ζπλφξσλ 

ηεο θαη λα εληείλεη ηνλ αγψλα ηεο θαηά ησλ δηαθηλεηψλ αλζξψπσλ· θαιεί ηελ Σνπξθία 

λα επηδείμεη κεδεληθή αλνρή θαη λα ιάβεη απνηειεζκαηηθά κέηξα γηα λα ζηακαηήζεη 

ηνπο δξάζηεο ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη ηε ξνή  πξνζθχγσλ πξνο ηα ειιεληθά λεζηά 

πνπ πξνθαινχλ ζνβαξά αλζξσπηζηηθά, πνιηηηθά, θνηλσληθά δεηήκαηα θαη δεηήκαηα 

αζθαιείαο εληφο ηεο ΔΔ· ελζαξξχλεη ηελ πεξαηηέξσ ζπλεξγαζία κεηαμχ ηεο Σνπξθίαο, 

ηεο Βνπιγαξίαο θαη ηεο Διιάδαο ζηνλ ηνκέα ησλ επηρεηξήζεσλ έξεπλαο θαη δηάζσζεο 

ζην Αηγαίν, θαη θαιεί ηνλ Frontex λα παξάζρεη ηελ ππνζηήξημή ηνπ ζηελ ηνπξθηθή 

αθηνθπιαθή θαη λα πξναγάγεη ηε δηκεξή αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ· αλαγλσξίδεη φηη ηα 

κέηξα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εγθιεκαηηθήο ιαζξαίαο δηαθίλεζεο κπνξεί λα είλαη 

απνηειεζκαηηθά κφλν εάλ ζπλδπαζηνχλ κε ηε δεκηνπξγία αζθαιψλ θαη λφκηκσλ νδψλ 

γηα ηνπο πξφζθπγεο θαη ηνπο αηηνχληεο άζπιν πξνθεηκέλνπ λα εηζέιζνπλ ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε· 

42. επηζεκαίλεη φηη ε αλαραίηηζε ηεο κεηαλάζηεπζεο πξνο ηελ ΔΔ δελ ζα πξέπεη λα νδεγεί 

ζε απσζήζεηο πξνζθχγσλ ή ζε παξάλνκε θξάηεζε· επαλαιακβάλεη ηελ έθθιεζή ηνπ 

πξνο ηελ Σνπξθία λα άξεη ηε γεσγξαθηθή επηθχιαμή ηεο φζνλ αθνξά ηε ζχκβαζε ηεο 

Γελεχεο ηνπ 1951· εκκέλεη ζηελ άπνςε φηη ε δεκηνπξγία αζθαιψλ θαη λφκηκσλ νδψλ 

γηα ηνπο πξφζθπγεο έρεη θαίξηα ζεκαζία θαη θαιεί ηα θξάηε κέιε λα απμήζνπλ 

νπζηαζηηθά ηηο πξνζπάζεηεο γηα επαλεγθαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ· εθηηκά φηη κφλν ε 

εμεχξεζε πνιηηηθήο ιχζεο ζηε ζπξηαθή θξίζε κπνξεί λα απνηειέζεη βηψζηκε απάληεζε 

ζηελ αλζξσπηζηηθή θξίζε· 

43. εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη νη ηνπξθηθέο αξρέο θαη ε UNHCR 

ζηελ Σνπξθία ελαξκνλίδνπλ ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ ηνπο κε ζηφρν ηελ θαηαρψξηζε ησλ 
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πξνζθχγσλ ζε έλα ζχζηεκα θαηαρψξηζεο· ζεσξεί φηη πξέπεη επεηγφλησο λα κειεηεζνχλ 

ηερληθά κέζα γηα λα εμαζθαιηζηεί ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη ε ζπκβαηφηεηα ηεο ελ 

ιφγσ βάζεο δεδνκέλσλ κε ηελ επξσπατθή βάζε δεδνκέλσλ γηα ηελ θαηαρψξηζε ησλ 

αηηνχλησλ άζπιν (Eurodac)· ηνλίδεη φηη είλαη επίζεο ζεκαληηθφ λα δηαγξάθνληαη απφ 

ηελ ηνπξθηθή βάζε δεδνκέλσλ νη πξφζθπγεο πνπ εηζέξρνληαη ζηελ Δπξψπε απφ ηελ 

Σνπξθία· 

44. ηνλίδεη φηη ε εθαξκνγή ηεο ζπκθσλίαο επαλεηζδνρήο έλαληη φισλ ησλ θξαηψλ κειψλ 

είλαη θαίξηαο ζεκαζίαο γηα ηελ ΔΔ θαζψο παξέρεη ηελ επθαηξία γηα κηα 

απνηειεζκαηηθφηεξε πνιηηηθή επηζηξνθήο ησλ κεηαλαζηψλ πνπ δελ ρξήδνπλ δηεζλνχο 

πξνζηαζίαο· εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηελ πνιηηηθή ζπκθσλία ζηελ νπνία 

θαηέιεμαλ ηα δχν κέξε ζηε ζχλνδν θνξπθήο ΔΔ-Σνπξθίαο ηεο 29εο Ννεκβξίνπ 2015 

γηα ηελ πιήξε εθαξκνγή ηεο ζπκθσλίαο επαλεηζδνρήο ΔΔ-Σνπξθίαο απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 

2016· θαιεί φια ηα κέξε λα εθαξκφδνπλ πιήξσο θαη νπζηαζηηθά ηηο πθηζηάκελεο 

δηκεξείο ζπκθσλίεο επαλεηζδνρήο θαη λα δηαζθαιίδνπλ ηνλ πιήξε ζεβαζκφ ησλ 

ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ησλ κεηαλαζηψλ πνπ επηζηξέθνπλ· 

45. ελζαξξχλεη ηελ θπβέξλεζε λα εθαξκφζεη πιήξσο θαη ακεξφιεπηα ηα θξηηήξηα πνπ 

πξνζδηνξίδνληαη ζηνλ ράξηε πνξείαο γηα ηελ ειεπζέξσζε ησλ ζεσξήζεσλ έλαληη φισλ 

ησλ θξαηψλ κειψλ· ππελζπκίδεη φηη ε ειεπζέξσζε ησλ ζεσξήζεσλ ζπληζηά 

αμηνθξαηηθή δηαδηθαζία θαη φηη κφλνλ φηαλ ζα έρνπλ εθπιεξσζεί νη πξνυπνζέζεηο ζα 

παξαζρεζεί ζηνπο ηνχξθνπο πνιίηεο ε δπλαηφηεηα λα ηαμηδεχνπλ ρσξίο ππνρξέσζε 

ζεψξεζεο· δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή λα παξάζρεη πεξηζζφηεξε ηερληθή βνήζεηα γηα ηελ 

εθπιήξσζε ησλ φξσλ ηνπ ράξηε πνξείαο ζρεηηθά κε ηελ ειεπζέξσζε ησλ ζεσξήζεσλ· 

V. Πρόοδος ζηις ζσνομιλίες για ηην επανένωζη ηης Κύπροσ 

46. εμαίξεη ηε ζεκαληηθή πξφνδν πνπ έρεη ζεκεησζεί ζηηο ζπλνκηιίεο γηα ηελ επαλέλσζε 

ηεο Κχπξνπ, ππφ ηελ αηγίδα ηνπ ΟΖΔ· ραηξεηίδεη ηελ θνηλή δήισζε ησλ δχν αξρεγψλ 

ηεο 11εο Φεβξνπαξίνπ 2014 σο βάζε γηα ηε δηεπζέηεζε· ππνζηεξίδεη ηε κεηεμέιημε ηεο 

Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζε κηα δηθνηλνηηθή, δηδσληθή νκνζπνλδία κε εληαία θπξηαξρία, 

εληαία δηεζλή λνκηθή πξνζσπηθφηεηα θαη εληαία ηζαγέλεηα κε πνιηηηθή ηζφηεηα κεηαμχ 

ησλ δχν θνηλνηήησλ θαη ίζεο επθαηξίεο γηα φινπο ηνπο πνιίηεο ηεο, ρσξίο λα πξνδηθάδεη 

ηελ ηειηθή ζπκθσλία, ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ 

Αζθαιείαο ηνπ ΟΖΔ θαη ην δηεζλέο δίθαην· εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηελ 

επνηθνδνκεηηθή πξνζέγγηζε πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη νη εγέηεο ηεο ειιελνθππξηαθήο θαη 

ηεο ηνπξθνθππξηαθήο θνηλφηεηαο ζην λεζί θαη γηα ηελ απνθαζηζηηθφηεηα θαη ηηο 

άνθλεο πξνζπάζεηέο ηνπο κε ζηφρν ηελ επίηεπμε δίθαηεο, ζπλνιηθήο θαη βηψζηκεο 

δηεπζέηεζεο ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ· επηζεκαίλεη πφζν ζεκαληηθφ είλαη, γηα νιφθιεξε 

ηελ πεξηνρή θαη γηα ηελ Δπξψπε/ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, λα επηιπζεί ην θππξηαθφ 

δήηεκα πνπ δηαξθεί επί δεθαεηίεο· εθθξάδεη, σο εθ ηνχηνπ, ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ην 

ελδερφκελν λένπ δεκνςεθίζκαηνο γηα ηελ επαλέλσζε θαη θαιεί φια ηα κέξε λα 

ζπκβάινπλ ζε έλα ζεηηθφ απνηέιεζκα· 

47. ηνλίδεη φηη ε κε δηεπζέηεζε ηνπ θππξηαθνχ δεηήκαηνο επεξεάδεη ηελ αλάπηπμε ησλ 

ζρέζεσλ ΔΔ-Σνπξθίαο θαη θαιεί, θαηά ζπλέπεηα, φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε λα 

θαηαβάινπλ πξνζπάζεηεο κε ζηφρν ηελ επίιπζε· 

48. θαιεί ηελ Σνπξθία λα εθπιεξψζεη ζην αθέξαην ηελ ππνρξέσζή ηεο γηα πιήξε θαη ρσξίο 

δηαθξίζεηο εθαξκνγή ηνπ πξφζζεηνπ πξσηνθφιινπ ηεο ζπκθσλίαο ζχλδεζεο ΔΚ-
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Σνπξθίαο έλαληη φισλ ησλ θξαηψλ κειψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Κππξηαθήο 

Γεκνθξαηίαο, ζηνηρείν πνπ ζα κπνξνχζε λα δψζεη ζεκαληηθή ψζεζε ζηε 

δηαπξαγκαηεπηηθή δηαδηθαζία· 

49.  θαηαδηθάδεη ηελ πνιηηηθή παξάλνκνπ επνηθηζκνχ ηεο Σνπξθίαο θαη θαιεί ηελ Σνπξθία 

λα κελ πξνρσξήζεη ζε πεξαηηέξσ εγθαηάζηαζε ηνχξθσλ πνιηηψλ ζηα θαηερφκελα 

εδάθε ηεο Κχπξνπ, ε νπνία αληηβαίλεη ζηε χκβαζε ηεο Γελεχεο θαη ζηηο αξρέο ηνπ 

δηεζλνχο δηθαίνπ· παξνηξχλεη ηελ Σνπξθία λα ζέζεη ηέινο ζε θάζε είδνπο ελέξγεηα πνπ 

κεηαβάιιεη ηε δεκνγξαθηθή ηζνξξνπία ηνπ λεζηνχ θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζπληζηά εκπφδην 

ζε κηα κειινληηθή ιχζε· 

50. θαιεί ηελ Σνπξθία λα απφζρεη απφ θάζε ελέξγεηα ζηελ Απνθιεηζηηθή Οηθνλνκηθή Εψλε 

(ΑΟΕ) ηεο Κχπξνπ ε νπνία ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζε ηξηβέο θαη θξίζε ζε κηα ηδηαίηεξα 

επαίζζεηε πεξηνρή θαη λα επεξεάζεη δπζκελψο ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα κηα 

δεκνθξαηηθή ιχζε κε ηελ νπνία ζα ηεξκαηηζηεί ην απαξάδεθην ζεκεξηλφ ζηάηνπο θβν 

ηεο δηρνηφκεζεο· αλαγλσξίδεη ην δηθαίσκα ησλ θξαηψλ κειψλ λα ζπλάπηνπλ δηκεξείο 

θαη άιιεο ζπκθσλίεο ζην πιαίζην ησλ θπξηαξρηθψλ ηνπο δηθαησκάησλ γηα ηελ 

εθκεηάιιεπζε ησλ εζληθψλ ηνπο πφξσλ εληφο ησλ ΑΟΕ ηνπο· 

51. εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηε ζπκθσλία ησλ δχν εγεηψλ ζε κηα ζεηξά κέηξσλ 

νηθνδφκεζεο εκπηζηνζχλεο, κεηαμχ άιισλ γηα ην άλνηγκα δχν λέσλ ζεκείσλ δηέιεπζεο 

θαη ηε δηαζχλδεζε ησλ δηθηχσλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο· ζεκεηψλεη, σζηφζν, φηη ειάρηζηε 

έσο κεδεληθή είλαη ε πξφνδνο ζην ζέκα ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ δηθηχσλ θηλεηήο 

ηειεθσλίαο· πξνηξέπεη, σο εθ ηνχηνπ, ηηο δχν πιεπξέο λα εθαξκφζνπλ ρσξίο πεξαηηέξσ 

θαζπζηέξεζε φια ηα κέηξα πνπ έρνπλ ζπκθσλεζεί· δεηεί απφ ηελ ΔΔ λα ππνζηεξίμεη 

πιήξσο ηε δηεπζέηεζε, ηφζν πνιηηηθά φζν θαη νηθνλνκηθά· θαιεί ηελ Σνπξθία λα 

ζηεξίμεη ελεξγά ηε δηαπξαγκαηεπηηθή δηαδηθαζία θαη ηελ αίζηα έθβαζή ηεο· θαιεί ηελ 

Σνπξθία λα αξρίζεη λα απνζχξεη ηα ζηξαηεχκαηά ηεο απφ ηελ Κχπξν θαη λα 

κεηαβηβάζεη ηελ πεξίθιεηζηε πεξηνρή ηεο Ακκνρψζηνπ ζηε δηνίθεζε ησλ Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε 550 (1984) ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ηνπ ΟΖΔ· 

εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη παξέρεηαη πξφζβαζε ζηελ Δπηηξνπή 

γηα ηνπο Αγλννχκελνπο (ε νπνία εμεηάδεη πεξηπηψζεηο ηνπξθνθχπξησλ θαη 

ειιελνθχπξησλ αγλννπκέλσλ) ζε φιεο ηηο ζρεηηθέο ηνπνζεζίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ζηξαηησηηθψλ πεξηνρψλ· παξνηξχλεη, σζηφζν, ηελ Σνπξθία λα επηηξέςεη ηελ πξφζβαζε 

ζηα ζρεηηθά αξρεία πξνθεηκέλνπ ε επηηξνπή λα επηηχρεη ηα κέγηζηα δπλαηά  

απνηειέζκαηα· 

52. ραηξεηίδεη ηελ πξσηνβνπιία ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο Νίθνπ 

Αλαζηαζηάδε λα θαηαζηεί ε ηνπξθηθή επίζεκε γιψζζα ηεο ΔΔ θαη παξνηξχλεη φια ηα 

κέξε λα επηηαρχλνπλ ηελ ελ ιφγσ δηαδηθαζία· επηζεκαίλεη ηελ αλάγθε λα ππάξρεη ήδε 

θαιή πξνεηνηκαζία γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ θεθηεκέλνπ ηεο ΔΔ ζην κειινληηθφ 

ηνπξθνθππξηαθφ ζπληζηψλ θξάηνο κφιηο ηεζεί ζε ηζρχ ε ζπκθσλία γηα ηε δηεπζέηεζε· 

ραηξεηίδεη, ζην πιαίζην απηφ, ηε ζχζηαζε ηεο δηθνηλνηηθήο ad hoc επηηξνπήο 

πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ ΔΔ· ελζαξξχλεη ηφζν ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην φζν θαη ηελ 

Δπηηξνπή λα εληείλνπλ ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ Σνπξθνθππξίσλ ζηελ 

πξνεηνηκαζία γηα ηελ πιήξε έληαμε ζηελ ΔΔ· ελζαξξχλεη ηνλ Πξφεδξν ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ λα ιάβεη ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ πεξίπησζε πνπ 

ππάξμεη δηεπζέηεζε· 
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53. αλαζέηεη ζηνλ Πξφεδξφ ηνπ λα δηαβηβάζεη ην παξφλ ςήθηζκα ζην πκβνχιην, ηελ 

Δπηηξνπή, ηελ Αληηπξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο/Ύπαηε Δθπξφζσπν ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο γηα Θέκαηα Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο θαη Πνιηηηθήο Αζθαιείαο, ηνλ Γεληθφ 

Γξακκαηέα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, ηνλ Πξφεδξν ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, ηηο θπβεξλήζεηο θαη ηα θνηλνβνχιηα ησλ θξαηψλ κειψλ θαη 

ζηελ θπβέξλεζε θαη ην θνηλνβνχιην ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Σνπξθίαο. 


