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Резолюция на Европейския парламент относно подготовката на специалната 
среща на върха на Европейския съвет с акцент върху опасната ескалация на 
напрежението и ролята на Турция в Източното Средиземноморие
(2020/2774(RSP))

Европейският парламент,

– като взе предвид Договора от Лозана от 24 юли 1923 г., и по-специално членове 
38, 39, 40, 41, 42, 43 и 44 от него, свързани с религиозната свобода в Турция и 
ангажимента за недопускане на дискриминация на немюсюлманското население,

– като взе предвид членове 2, 3, 4 и 5 от Договора от Лозана, с които се определят 
постоянните границите на Република Турция,

– като взе предвид присъединяването на Република Турция към Организацията на 
обединените нации на 24 октомври 1945 г. и нейния ангажимент да зачита 
Хартата на ООН,

– като взе предвид процеса на присъединяване на Република Турция към 
Европейския съюз и започването на преговори за присъединяване на 17 декември 
2004 г.,

– като взе предвид Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ) и 
Международния пакт за граждански и политически права (МПГПП), по които 
Турция е страна,

– като взе предвид член 16 от Договора от Лозана, в който Република Турция 
декларира, че напълно се отказва от всички права върху територии извън 
признатите в него граници, включително териториите, поставени под мандата на 
Обществото на народите (Сирия, Ливан, Палестина, Трансйордания, Ирак);

– като взе предвид доклада на подкомисията на ООН за защита от дискриминация и 
защита на малцинствата, публикуван на 2 юли 1985 г., в който масовото избиване 
на арменци се описва като геноцид,

– като взе предвид своята резолюция от 18 юни 1987 г. относно политическо 
решение на арменския въпрос, в която призна арменския геноцид1,

– като взе предвид своята резолюция от 28 септември 2005 г. относно започването 
на преговори с Турция2, в която той призовава Турция да признае арменския 
геноцид, като счита „този акт за предварително условие за присъединяване към 
Европейския съюз“;

– като взе предвид своята резолюция от 15 април 2015 г. относно стогодишнината 

1 ОВ C 190, 20.7.1987 г., стр. 119.
2 ОВ C 227E, 21.9.2006 г., стр.  163.



RE\1213206BG.docx 3/6 PE655.449v01-00

BG

от арменския геноцид3, в която потвърди своето признаването на арменския 
геноцид и призова Турция да признае геноцида и „да извърши добросъвестен и 
цялостен преглед на арменското и друго културно наследство, унищожено или 
разрушено през последния век в рамките на нейната юрисдикция“;

– като взе предвид член 132, параграф 2 от своя правилник,

А. като има предвид, че Турция редовно нарушава суверенитета на Гърция и Кипър;

Б. като има предвид, че турският сеизмографски изследователски кораб „Оруч Рейс“ 
редовно преминава край крайбрежието на Кастелоризо, т.е. в гръцки 
териториални води;

В. като има предвид, че този кораб, придружен от военни плавателни съдове, 
провежда незаконни научни изследвания в Източното Средиземноморие от 10 
август 2020 г. насам;

Г. като има предвид, че с оглед на международните критики, провокирани от тези 
маневри, президентът на Турция Реджеп Таип Ердоган заяви: „Те ще разберат, че 
Турция е достатъчно силна от политическа, икономическа и военна гледна точка, 
за да разкъса неморалните карти и документи“;

Д. като има предвид, че турските националисти окупираха остров Кастелоризо през 
1974 г.;

Е. като има предвид, че от 1974 г. насам Турция незаконно окупира 37% от 
територията на Кипър;

Ж. като има предвид, че турската армия на три пъти е осветила с радари за 
прицелване френската фрегата „Курбе“, докато този кораб е прилагал ембаргото 
на ООН върху доставянето на оръжия за Либия;

З. като има предвид, че Турция заема голяма част от северната част на Сирия без 
съгласие или покана от страна на Сирийската арабска република; като има 
предвид, че централна точка на тази окупация е Идлиб – основният сборен пункт 
на ислямистките групи, воюващи в Сирия; като има предвид, че Турция използва 
това положение като средство за изнудване на ЕС;

И. като има предвид, че Турция е изпратила повече от 5 000 сирийски радикални 
ислямисти в Либия и понастоящем разполага войските си в страната;

Й. като има предвид, че Турция, в рамките на операция „Тигров нокът“, редовно 
бомбардира северозападната част на Ирак без покана от Ербил или Багдад и по 
този начин застрашава много гранични села в близост до Захо, някои от които са 
населени от източни християни;

К. като има предвид, че споразуменията за екстрадиция, подписани от Турция с 

3 OВ C 328, 6.9.2016 г., стр. 2.
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Косово и Албания, които Анкара използва за преследване на своите опоненти, 
противоречат на международните конвенции относно правото на убежище по 
политически въпроси;

Л. като има предвид, че Турция укрепва връзките си със страните от Западните 
Балкани, и по-специално с Босна и Херцеговина;

М. като има предвид, че ако упражнява преобладаващо влияние на Балканите и в 
Либия, Турция ще контролира двата основни миграционни пътя към Европа, 
което представлява заплаха за съществуването на европейските нации;

Н. като има предвид, че президентът Ердоган направи многобройни провокативни 
изявления срещу европейските нации, като например: „По-специално Франция 
следва да спре да предприема мерки, които увеличават напрежението. Тя няма да 
получи нищо, ако се държи като голям шеф“;

О. като има предвид, че в Турция имаше многобройни нарушения на свободата на 
вероизповедание, като например задържането на пастор Брънсън, липсата на 
сериозно разследване на убийствата или нападенията срещу християни в региона 
Тур Абдин, като например случаите на Шимони Дирил и Хурмуз Дирил, както и 
насърчаването на заличаването на сирийската култура;

П. като има предвид, че базиликата „Света София“ и църквата „Христос Спасител“ в 
Хора бяха преобразувани в джамии;

Р. като има предвид, че турското правителство постоянно се позовава на 
отоманските династии и падането на Константинопол, докато ЕС рядко прибягва 
до поучителните примери на битката при Лепанто и обсадата на Виена;

С. като има предвид, че управляващата Турция Партия на справедливостта и 
развитието (ПСР) има клонове в много държави – членки на ЕС, и че президентът 
Ердоган ги използва за заплашване на европейските правителства;

Т. като има предвид, че представители на „Сивите вълци“ – агресивна въоръжена 
групировка, се намират на територията на Европа;

У. като има предвид, че на 17 март 2017 г. турският министър на вътрешните работи 
заяви: „Ако искате, можем да отворим пътя за 15 000 бежанци, които не ви 
изпращаме всеки месец, и да ви вземем дъха“;

Ф. като има предвид, че на 10 август 2020 г. президентът Ердоган заяви: „Когато 
става въпрос за сражаване, ние не се колебаем да станем мъченици. [...] Въпросът 
е: дали тези, които се изправят срещу нас в Средиземноморието и Близкия Изток, 
са готови да направят същите жертви?“;

Х. като има предвид, че ЕС предостави на Турция 6 милиарда евро по силата на 
споразумението от 18 март 2016 г., 14,5 милиарда евро по предприсъединителната 
рамка от 2003 г. насам, а Европейската инвестиционна банка инвестира 28,9 
милиарда евро от 2000 г. насам, което възлиза на общо над 49 милиарда евро;
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Ц. като има предвид, че турският режим многократно нарушава правата на човека, 
особено след опита за преврат от 2016 г.; като има предвид, че от 1959 г. насам 
Европейският съд по правата на човека осъди Турция над 3 000 пъти; като има 
предвид, че членовете на опозицията са подложени на произволни арести; като 
има предвид, че на 27 август 2020 г. Ебру Тимтик, турски адвокат, обвинен в 
тероризъм, умря в затвора след 238 дни гладна стачка; като има предвид, че 
Турция се отнася лошо с кюрдското си население; като има предвид, че Хеврин 
Халаф – млад кюрдски политик – беше убита на 13 октомври 2019 г. от наемници 
в служба на Турция;

Ч. като има предвид, че турският президент поддържа близки отношения с 
организации, признати за терористи от ЕС; като има предвид, че президентът 
Ердоган се срещна с председателя на политическото бюро на Хамас – Исмаил 
Хания, и с придружаващата го делегация през август 2020 г.; като има предвид, че 
Анкара предложи подкрепа и влезе в действително съглашение с режима на 
Мюсюлманското братство в Египет преди неговото падане през 2013 г.; като има 
предвид, че много осъдени в страната членове на „Братството“ намират убежище 
в Турция;

1. призовава Комисията и Съвета да прекратят безусловно и безапелационно всички 
преговори за присъединяването на Турция към ЕС, тъй като тя не е европейска 
държава и не действа в съответствие с европейските ценности, по-специално тези, 
насочени към запазването на една мирна Европа, и поради това не следва да става 
член на Европейския съюз;

2. призовава Комисията и Съвета да прекратят всякакво финансиране за Турция във 
връзка с предприсъединителния процес, текущата и планираната МФР, 
Механизма на ЕС за бежанците и плана за действие в областта на миграцията на 
ЕС и Турция; освен това призовава ЕС да спре всички заеми от ЕИБ за Турция;

3. счита, че ЕС следва да предприеме икономически и политически мерки в отговор 
на неприемливата агресия, демонстрирана от турския режим, и във връзка с това 
предлага суспендиране на решението за Митническия съюз в сила от 1 януари 
1996 г. за период от шест месеца, който може да бъде подновен;

4. призовава ЕС да изиска от Турция да възстанови част от изплатените ѝ суми както 
в рамките на предприсъединителната помощ, така и в рамките на споразумението 
за мигрантите, като компенсация за вредите, причинени на държави членки като 
Кипър и Гърция;

5. предлага Северноатлантическият съвет да изключи Турция от заседанията си до 
момента, в който Република Турция престане да нарушава разпоредбите на 
Северноатлантическия договор; приканва НАТО да проучи възможните законни 
начини за експулсиране на държава, която е страна по споразумението, от него;

6. приканва всички държавни и правителствени ръководители на ЕС да осъдят 
турската агресия във всичките ѝ настоящи форми и да изразят безусловната си 
подкрепа и солидарност с Гърция и Кипър в борбата им за защита на 
териториалната им цялост и усилията им за защита на европейския континент 
като цяло, при зачитане на суверенитета на държавите членки в областта на 
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външната политика и политиката на сигурност;

7. настоятелно призовава Комисията да изрази категорично подкрепата си за Гърция 
и Кипър, които са изправени пред нападенията от страна на Турция сами; 
приканва всички държави членки да предоставят подкрепа на тези държави, дори 
и военна помощ, и да допринесат за засилването на контрола върху външните 
граници на Съюза в тези области, при зачитане на суверенитета на държавите 
членки в областта на външната политика и политиката на сигурност;

8. категорично осъжда пълното мълчание и липсата на солидарност от страна на 
Комисията с Гърция и Кипър, както и с Франция по време на военната агресия от 
страна на Турция срещу френски морски плавателен съд;

9. изразява съжаление във връзка с положението на свободата на религията в 
Турция, където малцинствата, и по-специално християнските малцинства, стават 
все по-често обект на нападки и са маргинализирани;

10. приканва всички държави членки да прекратят всякакви съвместни операции с 
Турция в Близкия Изток и в арабския свят;

11. приканва всички държави членки да засилят бдителността си по отношение на 
турските групи за влияние, които се намират в Европа; насърчава наблюдението 
на борбените дейности, обслужващи интересите на турския режим, по-специално 
чрез културни и религиозни структури; насърчава всички държави членки да 
изпратят обратно в Турция всички активисти на турската партия ПСР, които се 
намират на тяхна територия;

12. призовава Комисията да ограничи достъпа на Турция до пазара на ЕС;

13. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на председателя на 
Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен председател на 
Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на 
председателя на Европейския съвет и на действащото председателство на Съвета.


