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Schriftelijke verklaring, overeenkomstig artikel 136 van het Reglement van het 
Parlement, over de verdediging van de vrijheid van meningsuiting en de mensenrechten 
in Turkije1

1. De eerbiediging van de mensenrechten en de bevordering van de democratie behoren tot 
de fundamentele waarden van de Europese Unie, die de vrijheid van meningsuiting hoog 
in het vaandel heeft staan; de lidstaten worden ertoe opgeroepen deze vrijheid binnen en 
buiten de Europese Unie te verdedigen. 

2. Er is toenemende bezorgdheid over de recente wet die op 20 mei 2016 door het Turkse 
parlement is aangenomen, die de onschendbaarheid van een aantal leden van de Turkse 
Grote Nationale Vergadering opheft en die mogelijk kan leiden tot politieke discriminatie, 
met name van leden van de oppositie en de Koerdische minderheid.

3. Er is ook ernstige bezorgdheid over wetgevings- en politieke procedures die de Turkse 
president door middel van voorgestelde grondwetswijzigingen oppermachtig zouden 
maken.

4. De Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de 
Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (VV/HV) worden verzocht deze 
procedures, die de fundamentele waarden van de Europese Unie met voeten treden, te 
veroordelen.

5. De VV/HV wordt verzocht op deze situatie te reageren om ervoor te zorgen dat de 
democratie en de mensenrechten in Turkije worden geëerbiedigd.

6. Deze verklaring, met de namen van de ondertekenaars, wordt toegezonden aan de 
Commissie en de VV/HV.

1 Overeenkomstig artikel 136, leden 4 en 5, van het Reglement van het Parlement wordt een verklaring die door 
de meerderheid van de leden van het Parlement is ondertekend met de namen van de ondertekenaars in de 
notulen vermeld en aan de adressaten toegezonden. De verklaring heeft echter voor het Parlement geen bindende 
werking.


