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B8-0079/2018 

Az Európai Parlament állásfoglalása az emberi jogok jelenlegi törökországi helyzetéről 

(2018/2527(RSP)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai 

főképviselőjének az emberi jogok jelenlegi törökországi helyzetéről szóló, 2018. február 

6-i nyilatkozatára 

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

A. mivel a török hadsereg támadást indított az észak-szíriai Afrín város környezetében a 

helyi kurd milícia és a Kurd Népvédelmi Egységek (YPG) tagjai ellen; mivel a támadás 

a régió destabilizálásával fenyeget és – az ENSZ szerint – újabb tömeges 

menekültválságot eredményezhet, amely Európát is veszélyeztetheti; mivel a 

beszámolók szerint Afrínban már 5000 embernek kellett elhagynia otthonát, és ők 

teljesen és kiút nélkül ki vannak szolgáltatva a török katonák kényének-kedvének; mivel  

a nemzetközi közösség kifejezte mély aggodalmát a katonai művelet miatt;  

B. mivel a török kormány nemzetközi elfogatóparancsok útján igyekszik az Erdoğan-

rezsim ellenzőit kézre keríteni, és elnyomó gyakorlata egyre inkább érinti az európai 

országokat és polgárokat;  

C. mivel a szükségállapot bevezetése óta a jogállamiságot ténylegesen felfüggesztették, 

ezzel felfüggesztve az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában foglalt garanciákat és 

mind a törökök, mind a külföldi személyek tekintetében általánosan érvénytelenítve az 

alapvető jogokra vonatkozó garanciákat; mivel a 2016. július 15-i puccskísérlet óta 

számtalan esetben került sor ügyvédek, újságírók és a civil társadalom tagjainak 

letartóztatására és bebörtönzésére; mivel a Riporterek Határok Nélkül szerint jelenleg 

száznál több újságírót tartanak fogva; mivel több mint száz körzetben és tíz vidéki 

központban leváltották a megválasztott polgármestereket és tisztviselőket, tisztségükbe 

pedig a belügyminisztérium nevezett ki más személyeket; mivel a politikai ellenzéket – 

különösen a Demokratikus Néppárt (HDP) tagjait – elnyomás és bebörtönzés fenyegeti; 

D. mivel a törökországi keresztény kisebbséget a kormány és képviselői részéről nem csak 

elnyomás, hanem üldöztetés is fenyegeti; mivel a keresztény kulturális örökség súlyos 

károkat szenvedett vagy megsemmisült; mivel Erdoğan elnök, illetve pártja, az Igazság 

és Fejlődés Pártjának (AKP) hatalomátvétele óta Törökországban élő veszéllyé vált az 

iszlám radikalizálódása; mivel az AKP támogatja az iszlám Muzulmán Testvériség 

elképzeléseit és érdekeit;  

E. mivel a török kormány a mai napig nem ismeri el a Ciprusi Köztársaság szuverenitását, 

melynek északi részét Törökország 1974 óta – a nemzetközi közösség elismerésének 

hiányában is – megszállva tartja; mivel a keresztény kulturális örökséget Ciprus északi 

részén megrongálták és jelentős károkat okoztak benne;  

F. mivel az Európai Unió befagyasztotta a Törökország csatlakozásáról folytatott 
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tárgyalásokat; mivel Törökországban elfogadták az alkotmány reformját, amely 

egyértelműen visszalépést jelent az ország demokratikus fejlődése szempontjából; mivel 

az EU vámunióra törekszik Törökországgal és keresi az újabb tárgyalások lehetőségét; 

1. felhívja a tagállamokat, hogy haladéktalanul véglegesen szakítsák meg a Törökország 

uniós csatlakozásáról folytatott tárgyalásokat; felhív a Törökországnak szánt 

előcsatlakozási támogatások végleges felfüggesztésére, valamint az EU és Törökország 

közötti vámunióról folytatott tárgyalások megszakítására; 

2. felszólít a török fegyveres erők Szíria területéről történő azonnali kivonására és az 

azonnali tűzszünetre; hangsúlyozza, hogy minden lehetséges eszközt be kell vetni az 

újabb humanitárius válság megelőzése érdekében; erőteljesen elítéli a török hadsereg 

bármiféle további katonai műveleteit Szíriában; aggasztja a régió humanitárius helyzete; 

attól tart, hogy a török hadsereg támadása új menekültválságot eredményezhet a 

térségben, mivel a régióban már 5000 ember hagyta el lakóhelyét, és a helyzet veszélyt 

jelenthet Európa és az EU számára is; emlékezteti a török kormányt, hogy a helyi kurd 

milícia fontos szövetséges a Dáis és más iszlám terrorszervezetek elleni küzdelemben; 

3. emlékeztet rá, hogy az AKP hatalomra jutása óta Törökországban – nem csak elvi, 

hanem gyakorlati téren is – erőteljes iszlám radikalizálódás figyelhető meg;  

4. emlékeztet rá, hogy a török kormány és tisztségviselői részéről jelenleg gyakorolt 

elnyomás és üldöztetés miatt súlyos veszélyben forog a törökországi keresztény 

kisebbség léte; elítéli a törökországi keresztények bármiféle üldözését, elnyomását vagy 

provokálását; szintén elítéli a keresztény kulturális örökség lerombolását és 

megkárosítását; aggasztja, hogy a feketepiacokon keresztény kulturális javakat 

árusítanak; emlékeztet rá, hogy ez a gyakorlat Ciprus Törökország által elfoglalt 

részében is mindennapos, és mára a keresztény kulturális örökség szinte teljes 

eltűnéséhez vezetett a régióban; 

5. hangsúlyozza, hogy a szükségállapot kihirdetésével Törökországban ténylegesen 

megszűnt a jogállamiság, és ennek eredményeképpen újságírók, ügyvédek és ellenzéki 

politikusok ezreit börtönözték be vagy vetették önkényesen fogságba; elítéli a 

közalkalmazottak és rendőrtisztviselők kollektív elbocsátását, a médiaorgánumok 

tömeges megszüntetését, az újságírók, egyetemi oktatók, bírák, emberijogvédők, 

választott és nem választott tisztségviselők, a biztonsági szolgálatok tagjai és 

közönséges polgárok letartóztatását és tulajdonuk, vagyontárgyaik és útlevelük 

lefoglalását, számos iskola és egyetem bezárását, valamint a több ezer török polgárt 

sújtó utazási tilalom egyéni elbírálást nélkülöző elrendelését a szükségállapothoz fűződő 

rendeletek alapján és a megfelelő időben történő bírósági felülvizsgálat lehetősége 

nélkül; felhívja a török kormányt, hogy vessen véget az újságírók, aktivisták és a 

politikai ellenzék üldöztetésének, és helyezze szabadlábra mindazokat, akik tisztességes 

és igazságos tárgyalás nélkül kerültek börtönbe; emlékeztet rá, hogy 2016 júliusa óta 

több mint 55 000 embert tartóztattak le; 

6. hangsúlyozza, hogy Törökországot ténylegesen fenyegeti a terrorizmus veszélye; felhív 

a török kormánnyal a terrorizmus elleni küzdelemben való bármiféle együttműködés 

felfüggesztésére mindaddig, amíg a terrorizmus elleni török jogszabályokat nem 

módosítják megfelelően és a demokratikus politikai ellenzék, a véleménynyilvánítás 

vagy a vallási kisebbségek ellen használják fel őket;  
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7. emlékeztet rá, hogy a véleménynyilvánítás és a média szabadságának megsértése nem 

az egyetlen strukturális probléma Törökországban, és – többek között – nem szabad 

elfeledkezni a vallási és más kisebbségekkel szembeni fellépésről, a Ciprusi 

Köztársaság elismerésének elutasításáról és a szíriai és iraki terrorista csoportokkal 

kapcsolatos kettős magatartásról sem; 

8. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottság alelnökének / külügyi 

és biztonságpolitikai főképviselőjének, a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok 

kormányainak és parlamentjeinek, valamint Törökország kormányának és 

parlamentjének. 


