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B8-1280/2016 

Az Európai Parlament állásfoglalása a törökországi helyzetről 

(2016/2993(RSP)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője által 

tett, a legfrissebb törökországi fejleményekről szóló nyilatkozatra, 

– tekintettel a Törökország által elért eredményekről szóló 2016. évi, a Bizottság által 

2016. november 9-én közzétett jelentésre (SWD(2016)0366), 

 – tekintettel a Törökországról szóló korábbi állásfoglalásaira, 

– tekintettel az emberi jogok európai egyezményére, 

– tekintettel a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára, 

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

A. mivel 2016. november 4-én a török hatóságok – a török parlament 2016. májusi 

határozatát követően, mely szerint a parlamenti képviselőket meg kell fosztani mentelmi 

joguktól – számos, terrorizmushoz kapcsolódó váddal letartóztatták a kurd 

Demokratikus Néppárt (HDP) 12 képviselőjét, köztük annak vezetőit, Selahattin 

Demirtast és Figen Yuksekdagot; mivel e letartóztatások a kurd ellenzékre irányuló 

kormányzati leszámolás eszkalációjának csupán a legutóbbi állomását jelentik, a 

médiaorgánumok tömeges bezárását, a kurdbarát polgármesterek elkergetését, valamint 

az internet-hozzáférésnek a kommunikáció megnehezítése érdekében történő 

folyamatos megszakítását követően; 

B. mivel a török hatóságok 2016. november 11-én letartóztatták a Cumhuriyet ellenzéki 

napilap elnökét, egy héttel azután, hogy őrizetbe vették a lap számos vezető beosztású 

munkatársát, köztük Murat Sabuncu főszerkesztőt, akiket azzal vádolnak, hogy 

kapcsolatban állnak Fethullan Gülennel és a betiltott fegyveres csoporttal, a Kurdisztáni 

Munkáspárttal; 

C. mivel az Erdoğan elnök vezette tisztogatás egyre szélesebb körű, ugyanis 370 nem 

kormányzati szervezetet, köztük emberi jogi és gyermekvédelmi szervezeteket zártak be  

terrorista kapcsolatok vádjával, és az elmúlt hetekben több mint 300 embert tartóztattak 

le vagy vettek őrizetbe; mivel a puccskísérletet követő leszámolás megdöbbentő 

méreteket ölt, ugyanis több mint 110 000 embert bocsátottak el vagy függesztettek fel 

állásából, és több mint 35 000 személyt tartóztattak le; 

D. mivel a jelentések szerint Erdoğan elnök népszavazással egybekötött javaslatot kíván a 

parlament elé terjeszteni egy olyan alkotmánymódosítás bevezetéséről, amely lehetővé 

tenné számára, hogy megkapja az végrehajtói államfői tisztséget, amelynek révén a 

parlamenttel való konzultálás nélkül hozhatna elnöki rendeleteket, és 2029-ig hatalmon 

maradhatna; 
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E. mivel a halálbüntetés visszaállítása szintén szerepel a kormány napirendjén, és Erdoğan 

elnök azt állította, hogy amennyiben a parlament is támogatja, ő jóváhagyja az 

intézkedést; 

F. mivel le kellett mondani az Európai Parlament küldöttségének törökországi látogatását, 

ugyanis a török hatóságok nem voltak hajlandóak találkozni az Európai Parlament 

küldöttségében részt vevő egyik olyan képviselővel, aki bírálta a puccskísérletet követő 

törökországi leszámolást;  

G. mivel Törökország ugyan fontos partner, tagjelölt országként elvárás vele szemben, 

hogy a legmagasabb szinten érvényesítse a demokráciát, beleértve az emberi jogok, a 

jogállamiság, az alapvető szabadságok és a tisztességes eljáráshoz való egyetemes jog 

tiszteletben tartását; 

H. mivel a csatlakozásra vonatkozó koppenhágai kritériumok olyan alapvető feltételek, 

amelyeket valamennyi tagjelölt országnak be kell tartania, ha tagállammá kíván válni; 

mivel a politikai kritériumok megkövetelik az intézményi stabilitást, garantálva a 

demokráciát, a jogállamiságot, az emberi jogokat, valamint a kisebbségek tiszteletben 

tartását és védelmét; 

1. elismeri, hogy miközben Törökország fontos partner, az együttműködésre irányuló 

politikai akaratot a partnerséghez tartozó mindkét félnek demonstrálnia kell;  úgy véli, 

hogy Törökország nem mutatja ki ezt a politikai akaratot, a kormány fellépései ugyanis 

egyre inkább eltérítik Törökországot az Európa felé vezető útról; 

2. rendkívüli aggodalmának ad hangot az alapvető jogok és a jogállamiság törökországi 

helyzetének további romlása miatt; úgy véli, hogy az ország második legnagyobb 

ellenzéki pártja, a HDP társelnökeinek letartóztatását, valamint számos munkatársának 

őrizetbe vételét követően veszélybe került az országban a parlamentáris demokrácia; 

3. megerősíti, hogy a véleménynyilvánítás szabadságának folyamatos korlátozása, például 

a médiaorgánumok bezárása és az újságírók letartóztatása, valamint a kurd 

kisebbséggel, illetve az Erdoğan elnök ellen esetlegesen fellépő szinte valamennyi 

személlyel szembeni leszámolás határozottan szembemegy egyrészt azokkal a 

kötelezettségvállalásokkal, amelyeket Törökország az uniós csatlakozásra irányuló 

kérelme keretében tett, valamint az ország emberi jogok védelmezésére irányuló 

nemzetközi kötelezettségeivel; 

4. aggasztónak tartja, hogy Erdoğan elnök alkotmánymódosítást sürget mandátumának 

kiterjesztése és 2029-ig terjedő, jóval jelenlegi megbízatásán túlnyúló meghosszabbítása 

érdekében;  

5. emlékeztet arra, hogy az Unió szilárdan és elvekre alapozva ellenzi a halálbüntetést, és 

hogy annak világszintű eltörlése az egyik fő célkitűzése; rendkívül aggasztónak tartja 

egyrészt annak lehetőségét, hogy Törökország esetleg visszaállítja a halálbüntetést, 

másrészt Erdoğan elnöknek a témával kapcsolatos nyilatkozatait; 

6. ismételten hangsúlyozza Törökország jelentőségét az Unió és tagállamai számára, de 

úgy véli, fájóan nyilvánvaló, hogy a koppenhágai kritériumok politikai feltételeinek 

Törökország már nem felel meg; következésképpen felszólítja a Tanácsot, hogy 
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haladéktalanul állítsa le a csatlakozási tárgyalásokat, és függessze fel a Törökországba 

irányuló kifizetéseket; 

7. úgy véli, hogy a jelen körülmények között fel kell függeszteni a 2016. március 18-i EU–

Törökország-nyilatkozatot, az úgynevezett EU–Törökország migrációs megállapodást 

is; 

8. felszólítja a tagállamokat, hogy fogadjanak el közös és egységes álláspontot a 

törökországi fejleményekkel kapcsolatban, valamint felhívja a Bizottságot és az EKSZ-

t, hogy továbbra is kövesse nyomon a országban tapasztalható helyzetet, nyitva tartva 

valamennyi kommunikációs csatornát; 

9. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az 

Európai Külügyi Szolgálatnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, 

valamint Törökország parlamentjének és kormányának. 


