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Europaparlamentets resolution om förbindelserna mellan EU och Turkiet
(2016/2993(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av sina tidigare resolutioner, särskilt av den 27 oktober 2016 om 
situationen för journalister i Turkiet1 och av den 14 april 2016 om 2015 års rapport om 
Turkiet2,

– med beaktande av årsrapporten 2016 om Turkiet, offentliggjord av kommissionen den 
9 november 2016 (SWD(2016)0366),

– med beaktande av EU:s förhandlingsram för Turkiet av den 3 oktober 2005, 

– med beaktande av rådets slutsatser om Turkiet av den 18 juli 2016,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 231/2014 av den 
11 mars 2014 om inrättande av ett instrument för stöd inför anslutningen (IPA II)3, 

– med beaktande av den rätt till yttrandefrihet som är förankrad i Europakonventionen om 
de mänskliga rättigheterna och den internationella konventionen om medborgerliga och 
politiska rättigheter, som Turkiet har anslutit sig till,

– med beaktande av memorandumen från Europarådets kommissarie för mänskliga 
rättigheter,

– med beaktande av uttalandet av den 26 juli 2016 från Europarådets kommissarie för 
mänskliga rättigheter om de åtgärder som vidtagits under undantagstillståndet i Turkiet,

– med beaktande av artikel 123.2 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Europeiska unionen och Europaparlamentet har skarpt fördömt den misslyckade 
militärkuppen i Turkiet och erkänt de turkiska myndigheternas legitima ansvar att 
lagföra alla som ansvarade för och deltog i detta kuppförsök.

B. Turkiet är ett viktigt partnerland och förväntas såsom kandidatland att upprätthålla de 
högsta standarderna avseende demokrati, däribland respekt för mänskliga rättigheter, 
rättsstatlighet, grundläggande friheter och allas rätt till en rättvis rättegång. Turkiet har 
varit medlem i Europarådet sedan 1950 och är därför bundet av Europakonventionen.

C. Den turkiska regeringens repressiva åtgärder under undantagstillståndet är 
oproportionerliga och strider mot de grundläggande rättigheter och friheter som skyddas 
genom Turkiets konstitution, mot de demokratiska värden på vilka Europeiska unionen 
vilar och mot den internationella konventionen om medborgerliga och politiska 

1 Antagna texter, P8_TA(2016)0423.
2 Antagna texter, P8_TA(2016)0133.
3 EUT L 77, 15.3.2014, s. 11.
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rättigheter. Sedan kuppförsöket har myndigheterna gripit tio ledamöter av den turkiska 
nationalförsamlingen från oppositionspartiet HDP och omkring 150 journalister (det 
största antalet sådana gripanden i världen). 2 386 domare och åklagare samt 
40 000 andra personer har frihetsberövats, av vilka fler än 31 000 sitter kvar i häkte. 
Enligt kommissionens rapport om Turkiet för 2016 har 129 000 offentliganställda 
antingen blivit avstängda (66 000) eller uppsagda (63 000), de flesta utan att ännu ha 
blivit anklagade för någonting.

D. President Erdogan och turkiska regeringsledamöter har gjort återkommande uttalanden 
om ett återinförande av dödsstraffet. I sina slutsatser om Turkiet av den 18 juli 2016 
påminde rådet om att ett tydligt avvisande av dödsstraffet är ett avgörande inslag i 
unionens regelverk.

E. Det har uttryckts allvarlig oro över förhållandena för dem som gripits och fängslats efter 
kuppförsöket och över de kraftiga inskränkningarna av yttrandefriheten och av press 
och media i Turkiet.

F. Om Turkiet allvarligt och ihållande åsidosätter principerna om frihet, demokrati och 
respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna samt 
rättsstatsprincipen, som EU bygger på, stipulerar punkt 5 i förhandlingsramen att 
kommissionen, på eget initiativ eller på begäran av en tredjedel av medlemsstaterna, ska 
rekommendera att förhandlingarna avbryts och föreslå villkor för ett eventuellt 
återupptagande.

G. Ett tillfälligt avbrott i förhandlingarna skulle innebära att de pågående samtalen läggs på 
is, att inga nya kapitel öppnas och att inga nya initiativ tas i fråga om 
Turkiets EU-förhandlingsram.

1. Europaparlamentet fördömer skarpt de oproportionerliga repressiva åtgärder som 
vidtagits i Turkiets sedan det misslyckade försöket till militärkupp i juli 2016. 
Parlamentet tror fortsatt på att Turkiet ska vara knutet till EU. Parlamentet uppmanar 
dock kommissionen och medlemsstaterna att inleda en tillfällig frysning av de pågående 
anslutningsförhandlingarna med Turkiet. 

2. Europaparlamentet förbinder sig att se över sin ståndpunkt när de oproportionerliga 
åtgärderna under undantagstillståndet i Turkiet väl har upphävts. Parlamentet kommer 
att basera sin översyn på om rättsstaten och de mänskliga rättigheterna har återinförts 
över hela landet. Parlamentet anser att en lämplig tidpunkt för en sådan översyn vore 
när undantagstillståndet har upphävts. 

3. Europaparlamentet upprepar att ett återinförande av dödsstraffet från den turkiska 
regeringens sida måste leda till att anslutningsprocessen formellt avbryts. 

4. Europaparlamentet konstaterar att Turkiet till dags dato inte har uppfyllt 7 av 
72 riktmärken i färdplanen för viseringsliberalisering, av vilka en del är av särskild 
betydelse. 
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5. Europaparlamentet konstaterar att en uppgradering av tullunionen är viktig för Turkiet. 
Parlamentet framhåller att en inställelse av arbetet med att uppgradera tullunionen 
skulle få allvarliga ekonomiska konsekvenser för landet.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att också reflektera över den senaste 
händelseutvecklingen i Turkiet i den halvtidsrapport inom ramen för 
föranslutningsinstrumentet som planeras till 2017. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att undersöka möjligheten att öka stödet till det turkiska civilsamhället 
från det europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter.

7. Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen, Europarådet och Venedigkommissionen 
att erbjuda de turkiska myndigheterna ytterligare juridiskt bistånd.

8. Europaparlamentet understryker att förbindelserna mellan EU och Turkiet är strategiskt 
viktiga för båda parter. Parlamentet medger att Turkiet är en viktig partner till EU, men 
anser att det måste finnas en politisk vilja till samarbete från båda sidor i ett 
partnerskap. Parlamentet anser att Turkiet inte visar denna politiska vilja, eftersom 
regeringens åtgärder tar landet allt längre bort från den europeiska vägen.

9. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till 
vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och 
säkerhetspolitik, rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament samt 
Turkiets regering och parlament. 


