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Az Európai Parlament állásfoglalása az EU és Törökország közötti kapcsolatokról 

(2016/2993(RSP)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel Federica Mogherini asszony, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és 

biztonságpolitikai főképviselőjének az EU és Törökország közötti kapcsolatokról szóló, 

2016. november 22-i nyilatkozatára; 

– tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére, 

A. mivel a csatlakozási tárgyalások 2005-ös kezdete óta jelentős mértékben romlott a 

törökországi helyzet a demokrácia és az alapvető jogok tekintetében;  

B. mivel a török kormány, visszaélve a szükségállapottal és a 2016. július 15-i elbukott 

puccskísérlettel, szigorúan korlátozza a szólás és a média szabadságát, valamint 

általában a demokratikus jogokat; 

C. mivel a Riporterek Határok Nélkül szerint a szükségállapot első hat hetében 89 újságírót 

tartóztattak le és 104 médiaorgánumot bezártak, aminek következtében több mint 2300 

újságíró elvesztette munkáját, és legalább 330 újságíró sajtóigazolványát bevonták; 

mivel számtalan más újságírót jelenleg rendőrségi fogdában tartanak fogva, illetve 

letartóztattak, majd vádemelés nélkül elengedtek, vagy egyelőre még nem tartóztattak 

le, de letartóztatási parancsot adtak ki ellenük; 

D. mivel már az elbukott puccskísérlet, illetve az azt követően bevezetett szükségállapot 

előtt is számos esetben rendszeresen megsértették a sajtószabadságot, amelyek közül a 

legnevezetesebbek: a Cumhuriyet című újság elleni vizsgálat terrorizmus és kémkedés 

vádjával 2015 májusában, mert az újság közzétett egy videót, illetve tudósított Szíriába 

tartó, a dzsihádistáknak szánt fegyverekkel megrakott teherautókról; az előbbi napilap 

szerkesztője, Can Dündar, valamint újságírója, Erdem Gül letartóztatása novemberben; 

az Ipek médiacsoport tévéadói és újságjai elleni rendőrségi razzia és újságíróinak 

eltávolítása 2015 októberében; majd a Zaman című újság kormány általi lefoglalása 

2016 márciusában; 

E. mivel a média szabadságának törökországi megsértése európai polgárokat is érint, így 

Jan Böhmermann német szatirikust és Ebru Umar dán újságírót; 

F. mivel Törökországban több ezer internetes honlap működését felfüggesztették; mivel a 

Human Rights Watch szerint 2015 első hat hónapjában a török hatóságoktól származott 

a Twitterhez intézett összes olyan kérelem csaknem háromnegyede, amelyben Twitter-

üzenetek törlését és felhasználói fiókok zárolását kérték; 

G. mivel az ellenzéki HDP párt közös vezetőit, Selahattin Demirtaşt és Figen Yüksekdağot 

tíz másik parlamenti képviselővel együtt letartóztatták; 

H. mivel a több ezer bíró és ügyész letartóztatása és felfüggesztése súlyosan veszélyezteti a 

bíróságok függetlenségét és a hatalmi ágak szétválasztását; 
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I. mivel Törökország nem hajlandó felülvizsgálni Ciprus északi részének általa 

végrehajtott illegális katonai megszállását, amely 1975 óta tart; mivel Törökország nem 

hajlandó elismerni a Ciprusi Köztársaságot, és nem hajlandó teljesíteni az Ankarai 

Jegyzőkönyvvel kapcsolatos kötelezettségeit; 

J. mivel a vallási kisebbségeket módszeresen üldözik és hátrányosan megkülönböztetik; 

K. mivel a török kormány úgy döntött, hogy döntéshozatali hatáskörökkel ruházza fel a 

miniszterelnököt az állami és a magánegyetemek kancellárjainak kinevezéséhez; 

L. mivel a török kormány segítséget és fegyvereket adott és ad továbbra is a szíriai 

dzsihadista csoportoknak; 

M. mivel a török kormány azzal fenyegetőzik, hogy hárommillió migráns számára lehetővé 

teszi az Európába való bejutást, ha a török állampolgárok nem kapnak 

vízummentességet; 

N. mivel Törökország 2005 és 2016 között összesen majdnem 10 milliárd EUR-t kapott az 

előcsatlakozási támogatás keretében; 

O. mivel a tagállamokban végzett számos közvélemény-kutatás szerint a polgárok elsöprő 

többsége ellenzi Törökország EU-hoz történő csatlakozását; 

1. felhívja a Tanácsot, hogy szakítsa félbe a Törökország uniós csatlakozásáról folytatott 

tárgyalásokat; 

2. felszólítja a Tanácsot, hogy azonnal állítson le az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz 

keretében Törökországba irányuló minden kifizetést; 

3. felszólítja a tagállamokat, hogy határozzák meg a Törökországgal a jövőben fenntartott 

saját kapcsolatukat; 

4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottság alelnökének/az Unió 

külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 

tagállamok parlamentjeinek és kormányainak, valamint Törökország kormányának. 


