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B9-0411/2021

Euroopan parlamentin päätöslauselma oppositioon ja erityisesti Kansojen 
demokraattiseen puolueeseen (HDP) kohdistetuista tukahduttamistoimista Turkissa
(2021/2788(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Turkista,

– ottaa huomioon 6. lokakuuta 2020 annetun komission tiedonannon EU:n 
laajentumispolitiikasta (COM(2020)0660) ja siihen liittyvän Turkkia koskevan 
vuoden 2020 kertomuksen (SWD(2020)0355),

– ottaa huomioon 3. lokakuuta 2005 hyväksytyn Turkin neuvottelukehyksen,

– ottaa huomioon 24. kesäkuuta 2021 annetut Eurooppa-neuvoston päätelmät,

– ottaa huomioon 22. maaliskuuta 2021 annetun komission sekä unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkean edustajan yhteisen tiedonannon EU:n ja Turkin 
poliittisista, taloudellisista ja kauppasuhteista (JOIN(2021)0008),

– ottaa huomioon Euroopan ulkosuhdehallinnon ulkoasioista ja turvallisuuspolitiikasta 
vastaavan tiedottajan 19. elokuuta 2019 antaman julkilausuman vaaleilla valittujen 
pormestareiden erottamisesta ja satojen ihmisten pidätyksistä Kaakkois-Turkissa,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Turkin kassaatiotuomioistuimen pääsyyttäjä toimitti aluksi 
17. maaliskuuta 2021 perustuslakituomioistuimelle syytekirjelmän, jossa vaadittiin 
Kansojen demokraattisen puolueen (HDP) hajottamista;

B. ottaa huomioon, että perustuslakituomioistuimen yleiskokous käsitteli syytekirjelmää 
ensimmäisen kerran 31. maaliskuuta 2021, jolloin se havaitsi menettelyllisiä puutteita ja 
päätti pyytää pääsyyttäjän virastoa korjaamaan puutteet;

C. ottaa huomioon, että pääsyyttäjä toimitti 7. kesäkuuta 2021 
perustuslakituomioistuimelle tarkistetun syytekirjelmän HDP:n hajottamiseksi;

D. ottaa huomioon, että puolueen hajottamista koskevan pyynnön lisäksi tarkistetussa 
syytekirjelmässä vaaditaan alkuperäisen syytekirjelmän tavoin poliittisen toiminnan 
kieltoa lähes 600:lle HDP:n poliitikolle ja puolueen pankkitilien jäädyttämistä;

E. ottaa huomioon, että perustuslakituomioistuimen yleiskokous käsitteli tarkistettua 
syytekirjelmää ensimmäisen kerran 21. kesäkuuta 2021 ja hyväksyi sen yksimielisesti;

F. ottaa huomioon, että pääsyyttäjä perusti suurimman osan HDP:tä vastaan esittämistään 
syytöksistä Kobanen mielenosoituksiin, joista on meneillään oikeuskäsittely HDP:n 
poliitikkoja, muun muassa entisiä yhteispuheenjohtajia Selahattin Demirtaşia ja Figen 
Yüksekdağia, vastaan;
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G. ottaa huomioon, että oikeusministeriön syyttäjät toimittivat 30. kesäkuuta 2021 Turkin 
kansalliskokouksen yhteiselle parlamentaariselle perustuslaki- ja oikeusvaliokunnalle 
yhteenvedot menettelyistä, joilla pyritään poistamaan kuutta eri oppositiopuoluetta 
edustavilta 20:ltä opposition lainsäätäjältä parlamentaarinen koskemattomuus;

H. ottaa huomioon, että Turkin parlamentin entinen jäsen (2007–2018), HDP:n entinen 
yhteispuheenjohtaja ja vuosien 2014 ja 2018 presidentinvaalien ehdokas Selahattin 
Demirtaș on ollut vangittuna yli neljän vuoden ajan;

I. ottaa huomioon, että 31. maaliskuuta 2019 pidettyjen paikallisvaalien jälkeen 65:stä 
demokraattisesti valitusta HDP:n pormestarista Turkin kaakkoisosassa 59 on korvattu 
hallituksen nimittämillä maaherroilla tai edunvalvojilla;

1. panee erittäin huolestuneena merkille, miten Turkin viranomaiset ovat kohdistaneet 
erityistä painostusta HDP:hen ja myös sen nuorisojärjestöön; tuomitsee mitä jyrkimmin 
tällaiset toimet HDP:n ja muiden Turkin oppositiopuolueiden tukahduttamiseksi;

2. tuomitsee jyrkästi Turkin kassaatiotuomioistuimen pääsyyttäjän 
perustuslakituomioistuimelle uudelleen toimittaman syytekirjelmän, jossa vaaditaan 
HDP:n hajottamista ja poliittisen toiminnan kieltoa yli 600:lle HDP:n jäsenelle;

3. panee huolestuneena merkille, että HDP:n hajottamista koskeva asia on puolueeseen 
kohdistettujen vuosia jatkuneiden tukahduttamispyrkimysten kulminaatiopiste, ja toteaa, 
että tukahduttamistoimien yhteydessä tuhannet puolueen jäsenet, johtajat, parlamentin 
jäsenet, paikallisvaltuuston jäsenet ja pormestarit ovat joutuneet oikeuteen pääasiassa 
terrorismiin liittyvien syytteiden nojalla;

4. kehottaa Turkin viranomaisia pidättymään lietsomasta HDP:n vastaista toimintaa ja 
toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet puolueen toimistojen ja toimihenkilöiden, myös 
parlamentin jäsenten ja vaaleilla valittujen kunnanvaltuutettujen ja pormestareiden, 
suojelemiseksi;

5. tuomitsee päätöksen viedä HDP:tä edustavilta parlamentin jäseniltä heidän paikkansa 
parlamentissa ja pidättää heiltä heidän koskemattomuutensa ja tuomitsee heidän 
myöhemmät pidätyksensä; kehottaa Turkin viranomaisia vapauttamaan heidät 
välittömästi ja luopumaan kaikista heitä vastaan nostetuista syytteistä;

6. tuomitsee jyrkästi HDP:n entisten yhteispuheenjohtajien Figen Yüksekdağin ja 
Selahattin Demirtașin pitämisen edelleen vangittuina; palauttaa mieliin Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen asiassa Selahattin Demirtaş v. Turkki 20. marraskuuta 2018 
antaman tuomion, jonka ihmisoikeustuomioistuimen suuri jaosto vahvisti 22. joulukuuta 
2020 ja jossa Turkin viranomaisia kehotetaan vapauttamaan Demirtaş välittömästi;

7. on syvästi huolissaan pääoppositiopuolueeseen eli Republikaaniseen kansanpuolueeseen 
ja sen johtajaan Kemal Kılıçdaroğluun kohdistuvasta alati lisääntyvästä painostuksesta;

8. kehottaa Turkin viranomaisia vapauttamaan välittömästi ja ehdoitta kaikki muut 
opposition jäsenet, jotka on pidätetty osana toimia toisinajattelijoiden äänen 
vaientamiseksi, ja luopumaan kaikista syytteistä heitä vastaan;
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9. tuomitsee Turkin viranomaisten päätöksen erottaa demokraattisesti valitut pormestarit 
virasta ja korvata heidät edunvalvojilla, joita ei ole valittu vaaleilla, mikä horjuttaa 
paikallisdemokratiaa;

10. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, 
komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 
korkealle edustajalle sekä Turkin tasavallan hallitukselle ja parlamentille.


