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Tárgy: VP/HR - Az EU és Törökország közötti kapcsolatok 

Az uniós tagjelölt Törökországnak meg kell felelnie az EU-hoz való csatlakozás kritériumainak. 
Törökország azonban rendszerszerűen megsérti az emberi jogokat és a jogállamiságot1. Az elmúlt 
években a végrehajtó hatalom egyre nagyobb mértékben ellenőrzése alá vonta a bírói kart és az 
ügyészséget, jellemzővé vált a bírák és ügyészek széles körű letartóztatása, elbocsátása és önkényes 
áthelyezése, továbbá állandóvá váltak az ügyvédek elleni támadások2. Sok politikust, polgárt és 
újságírót törvényellenesen bebörtönöztek, a véleménynyilvánítás szabadsága pedig nyilvánvalóan 
sérül3. Ezenkívül Törökország előcsatlakozási támogatása sem hozta meg a várt pozitív 
eredményeket4. 

Ezenkívül Törökország rendszeresen vitatja és megsérti az uniós határokat. Csak 2017-ben a török 
légierő 3317 alkalommal sértette meg a görög nemzeti légteret5, török hadihajók pedig 1998 
alkalommal sértették meg Görögország területi vizeit6. Jelzés értékű, hogy 2018. február 15-én egy 
török járőrhajó görög vizeken szándékosan nekiütközött a görög parti őrség egyik hajójának7, 2018. 
március 1-jén pedig a török katonai hatóságok a görög-török határt képező Évrosz folyónál 
letartóztattak két görög tisztet, akiket azóta is – vádemelés vagy tárgyalás nélkül – fogva tartanak8. 
Ezenkívül Törökország hátráltatja a ciprusi kizárólagos gazdasági övezetben tervezett kutatásokat és 
fúrásokat9. Ezen túlmenően a – főként uniós országokból beszerzett fegyverzettel felszerelt – török 
csapatok önkényesen behatoltak a szíriai Afrín régióba, ahol nagyszámú polgári lakost megöltek, 
fosztogattak és vallási és kulturális emlékeket romboltak le10. Ezenkívül az sem felejthető el, hogy 
1974 óta mintegy 30 000 török katona jogellenes módon uniós területen – nevezetesen a Ciprusi 
Köztársaság elfoglalt északi részén – állomásozik11. 

Kérjük, hogy a főképviselő adjon választ a következő kérdésekre: 
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1. Milyen választ tervez az EU adni arra a tényre, hogy Törökország nem megfelelően használta fel 
az uniós csatlakozás kritériumainak való megfelelést célzó előcsatlakozási támogatást? 

2. Milyen lépéseket kíván az EU tenni annak érdekében, hogy ténylegesen megvédje az uniós 
határokat és egyértelműen jelezze Törökországnak, hogy tiszteletben kell tartania a nemzetközi 
és az uniós jogot? 
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