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ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-6338/07
υποβολή: Erik Meijer (GUE/NGL)
προς την Επιτροπή

Θέμα: Προετοιμασία για την ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ και αλληλοσυγκρουόμενες σχετικές 
απόψεις δικαστών και εισαγγελέων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις αλλαγές της νομοθεσίας και τις 
διεθνείς δεσμεύσεις

1. Είναι ενήμερη η Επιτροπή για την έρευνα που διεξήχθη από το TESEV στην 
Κωνσταντινούπολη μεταξύ τούρκων δικαστών και εισαγγελέων, η οποία αποκάλυψε μεταξύ άλλων τις 
παρακάτω αξιοπρόσεκτες αντιλήψεις:
α. ποσοστό 51% θεωρεί ότι το συμφέρον του κράτους προηγείται του ατομικού συμφέροντος και 
ότι, για τον λόγο αυτόν, τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι δυνατόν να συνιστούν απειλή για την 
ασφάλεια του κράτους.
β. ποσοστό 45% θεωρεί ότι για τους συναδέλφους τους τα εγκλήματα κατά του κράτους είναι 
σημαντικότερα από τα εγκλήματα που διαπράττονται από κυβερνητικούς υπαλλήλους.
γ. ποσοστό 63% θεωρεί ότι οι μεταρρυθμίσεις που επιβάλλει η ΕΕ στην Τουρκία δεν την 
ωφελούν.
δ. ποσοστό 16% πιστεύει ότι πρέπει να καταργηθεί το άρθρο 301 του τουρκικού ποινικού 
κώδικα που τιμωρεί την προσβολή της τουρκικής ταυτότητας και αποτελεί αντικείμενο έντονης 
αντιπαράθεσης.
ε. ποσοστό 69% μιλά απροκάλυπτα περιφρονητικά για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων που το θεωρούν προκατειλημμένο σε βάρος της Τουρκίας.
στ. ποσοστό 49% θεωρεί ανεπιθύμητη τη μεταρρύθμιση του ποινικού δικαίου βάσει των 
αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
ζ. ποσοστό 53% δεν λαμβάνει ποτέ υπόψη κατά την έκδοση απόφασης τις διεθνείς συμβάσεις 
για τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες, διότι θεωρούν ότι συνιστούν επέμβαση στην ανεξαρτησία 
της Τουρκίας και ανάμιξη στις εσωτερικές της υποθέσεις.

2. Πώς αξιολογεί η Επιτροπή το γεγονός ότι προφανώς για τους τούρκους δικαστές οι διεθνείς 
δεσμεύσεις και οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι ήσσονος 
σημασίας κατά την έκδοσή των αποφάσεών τους και ότι οι περισσότεροι δικαστές απορρίπτουν την 
τροποποίηση νόμων που έχει ως στόχο την επιβεβλημένη ενίσχυση της δημοκρατίας και των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και κατά πάσα πιθανότητα δεν πρόκειται να τις εφαρμόσουν αφού 
θεσπιστούν;

3. Με ποιον τρόπο συμπεριλαμβάνονται αυτές οι πληροφορίες στη διαδικασία προετοιμασίας σχετικά 
με τη μελλοντική ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ και με την απαραίτητη προς τούτο εκπλήρωση των 
κριτηρίων της Κοπεγχάγης;

4. Ποιες ενέργειες πραγματοποιούνται για να επηρεαστεί η στάση όλων των δημοσίων λειτουργών 
που έχουν σχέση με νομικές υποθέσεις στην Τουρκία έτσι ώστε να διορθωθούν σε εύθετο χρόνο 
αυτές οι σοβαρές ελλείψεις;

Πηγή: Ολλανδική ημερήσια εφημερίδα «De Volkskrant» της 30.11.2007.


