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Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την καταστολή της αντιπολίτευσης 
στην Τουρκία, και συγκεκριμένα του Λαϊκού Δημοκρατικού Κόμματος (HDP)
(2021/2788(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την Τουρκία, ιδίως εκείνα της 19ης 
Μαΐου 2021 σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής 2019-2020 για την Τουρκία1, της 
20ής Ιανουαρίου 2021 σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην 
Τουρκία, και ιδίως την περίπτωση του Selahattin Demirtaş και άλλων κρατουμένων 
συνείδησης2, και της 19ης Σεπτεμβρίου 2019 σχετικά με την κατάσταση στην Τουρκία, 
και ιδίως την απομάκρυνση των εκλεγμένων δημάρχων3,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 6ης Οκτωβρίου 2020, σχετικά με 
την πολιτική διεύρυνσης της ΕΕ (COM(2020)0660), και τη συνοδευτική έκθεση του 
2020 για την Τουρκία (SWD(2020)0355),

– έχοντας υπόψη το διαπραγματευτικό πλαίσιο της 3ης Οκτωβρίου 2005 για την Τουρκία 
και το γεγονός ότι, όπως και στην περίπτωση όλων των υποψηφίων χωρών, η ένταξη 
της Τουρκίας στην ΕΕ εξαρτάται από την πλήρη συμμόρφωση με τα κριτήρια της 
Κοπεγχάγης,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2021 σχετικά με τις 
εξωτερικές σχέσεις, και άλλα σχετικά συμπεράσματα του Συμβουλίου και του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με την Τουρκία,

– έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και του Ύπατου Εκπροσώπου της 
Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας της 22ας 
Μαρτίου 2021 σχετικά με την κατάσταση των πολιτικών, οικονομικών και εμπορικών 
σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας (JOIN(2021)0008),

– έχοντας υπόψη τη δήλωση του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής 
Δράσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, της 19ης 
Αυγούστου 2019, σχετικά με τις παύσεις εκλεγμένων δημάρχων και την κράτηση 
εκατοντάδων ανθρώπων στη Νοτιοανατολική Τουρκία, καθώς και εκείνα της 21ης και 
25ης Δεκεμβρίου 2020,

– έχοντας υπόψη την από 18ης Μαρτίου 2021 κοινή δήλωση του Αντιπροέδρου της 
Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και 
Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) Josep Borrell και του Ευρωπαίου Επιτρόπου Γειτονίας 
και Διεύρυνσης Olivér Várhelyi με θέμα τις πλέον πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με το 
Λαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 46 της Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 

1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2021)0234.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2021)0028.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0017.
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(ΕΣΔΑ), που ορίζει ότι τα υψηλά συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση 
να συμμορφώνονται προς τις οριστικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) επί των διαφορών στις οποίες είναι διάδικοι, 

– έχοντας υπόψη την απόφαση του τμήματος ευρείας σύνθεσης του ΕΔΔΑ της 22ας 
Δεκεμβρίου 2020 στην υπόθεση Demirtaş κατά Τουρκίας (14305/17),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα 2347 της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου 
της Ευρώπης (ΚΣΣΕ), της 23ης Οκτωβρίου 2020, με θέμα «Νέα καταστολή της 
αντιπολίτευσης και των αντιφρονούντων στην Τουρκία: είναι επειγόντως ανάγκη να 
προασπίσουμε τις αρχές του Συμβουλίου της Ευρώπης», και το ψήφισμα 2260 της 
ΚΣΣΕ, της 24ης Ιανουαρίου 2019, με θέμα «Η επιδείνωση της κατάστασης που 
αντιμετωπίζουν οι πολιτικοί της αντιπολίτευσης στην Τουρκία: τι μπορεί να γίνει για να 
προστατευθούν τα θεμελιώδη δικαιώματά τους σε ένα κράτος μέλος του Συμβουλίου 
της Ευρώπης;»,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο μιας γενικής οπισθοδρόμησης που επηρεάζει τις 
θεμελιώδεις ελευθερίες και το κράτος δικαίου, τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην 
Τουρκία – και ιδίως το Λαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα (HDP) – στοχοποιούνται συνεχώς 
και όλο και περισσότερο από τις τουρκικές αρχές·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 17 Μαρτίου 2021, ο Γενικός Εισαγγελέας του Ανώτατου 
Ακυρωτικού Δικαστηρίου της Τουρκίας προσέφυγε στο Συνταγματικό Δικαστήριο για 
πρώτη φορά με αίτημα το κλείσιμο του HDP, του τρίτου σε μέγεθος πολιτικού 
κόμματος της Τουρκίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 31 Μαρτίου 2021, η Γενική 
Συνέλευση του Συνταγματικού Δικαστηρίου διαπίστωσε διαδικαστικές ελλείψεις σε 
αυτό το κατηγορητήριο και αποφάσισε να το επιστρέψει στη Γενική Εισαγγελία· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 7 Ιουνίου 2021, κατατέθηκε αναθεωρημένο 
κατηγορητήριο με το οποίο ζητείται, πέραν του κλεισίματος του κόμματος, απαγόρευση 
άσκησης πολιτικών δραστηριοτήτων για περίπου 500 πολιτικά στελέχη του HDP και 
πάγωμα των τραπεζικών λογαριασμών του κόμματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γενική 
Συνέλευση του Συνταγματικού Δικαστηρίου ενέκρινε ομοφώνως το αναθεωρημένο 
κατηγορητήριο στις 21 Ιουνίου 2021·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γενικός Εισαγγελέας βάσισε τις περισσότερες κατηγορίες 
του κατά του HDP στις διαδηλώσεις για το Κομπάνι, για τις οποίες εκκρεμεί δικαστική 
διαδικασία κατά πολιτικών του HDP, συμπεριλαμβανομένων των πρώην συμπροέδρων 
Selahattin Demirtaş και Figen Yüksekdağ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κατηγορίες αυτές 
βασίστηκαν κυρίως σε ένα tweet που αναρτήθηκε από την κεντρική εκτελεστική 
επιτροπή του HDP (με ημερομηνία 6 Οκτωβρίου 2014) και το οποίο καλούσε τους 
πολίτες να διαμαρτυρηθούν, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τον λαό του Κομπάνι, κατά 
του ISIS και κατά του εμπάργκο που επέβαλε η Τουρκία στο Κομπάνι· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι κατά τις διαδηλώσεις αυτές περισσότεροι από 50 άνθρωποι, στη συντριπτική 
πλειονότητά τους μέλη ή οπαδοί του HDP, έχασαν τη ζωή τους σε συγκρούσεις με την 
τουρκική αστυνομία·
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Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στη λεγόμενη δίκη του Κομπάνι υπάρχουν 108 
κατηγορούμενοι από το HDP· ότι 28 εξ αυτών έχουν συλληφθεί εν αναμονή της δίκης· 
ότι έχουν επιβληθεί δικαστικοί περιορισμοί σε έξι άτομα και έχουν εκδοθεί εντάλματα 
σύλληψης σε βάρος 75 ατόμων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο θα συνεχίσει 
να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τη δίκη του Κομπάνι και άλλες σχετικές υποθέσεις·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συνταγματικό Δικαστήριο έχει απαγορεύσει στο παρελθόν 
έξι φιλοκουρδικά πολιτικά κόμματα·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΕΔΔΑ έχει επανειλημμένα αποφανθεί ότι το κλείσιμο 
πολιτικών κομμάτων παραβιάζει το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι σύμφωνα με το 
άρθρο 11 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, στα συμπεράσματά του της 24 Ιουνίου 2021, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
αναφέρει ότι η στοχοποίηση πολιτικών κομμάτων αποτελεί σημαντική οπισθοδρόμηση 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα και αντιβαίνει στις υποχρεώσεις της Τουρκίας για 
σεβασμό της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου και ότι ο διάλογος για το θέμα αυτό 
παραμένει αναπόσπαστο μέρος των σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 17 Ιουνίου 2021, η Deniz Poyraz, υπάλληλος και μέλος 
του HDP, δολοφονήθηκε στα γραφεία του κόμματος στη Σμύρνη· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι σύμφωνα με αναφορές ακρωτηριάστηκε μετά τον θάνατό της· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι το 2015 και το 2016, εκατοντάδες κομματικά γραφεία του HDP, 
συμπεριλαμβανομένης της έδρας του στην Άγκυρα, δέχθηκαν επίθεση και πολλά εξ 
αυτών πυρπολήθηκαν·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου 4 000 μέλη και στελέχη του HDP εξακολουθούν να 
βρίσκονται στη φυλακή, μεταξύ των οποίων και βουλευτές·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τρεις βουλευτές του HDP έχουν στερηθεί τις βουλευτικές τους 
έδρες και τη βουλευτική ασυλία τους και στη συνέχεια έχουν συλληφθεί·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 30 Ιουνίου 2021, οι εισαγγελείς του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης υπέβαλαν στη Μεικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συνταγματικών 
Υποθέσεων και Δικαιοσύνης της Μεγάλης Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης περιλήψεις των 
δικαστικών διαδικασιών που είχαν κινηθεί για την άρση της βουλευτικής ασυλίας 20 
βουλευτών της αντιπολίτευσης από έξι διαφορετικά κόμματα της αντιπολίτευσης· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαδικασίες αυτές έχουν ως στόχο 15 βουλευτές του HDP, 
τον ηγέτη του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) Kemal Kılıçdaroğlu και 
έναν βουλευτή από κάθε άλλο κόμμα της αντιπολίτευσης, συγκεκριμένα το 
Δημοκρατικό Κόμμα των Περιφερειών (DBP), το Καλό Κόμμα (İYİ), το Κόμμα των 
Εργατών της Τουρκίας (TİP) και το Δημοκρατικό Κόμμα (DP)·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κ. Kılıçdaroğlu, ως ηγέτης του κύριου κόμματος της 
αντιπολίτευσης, διώκεται για εικαζόμενη προσβολή του Προέδρου της Τουρκίας, που 
επισύρει ποινή φυλάκισης έως και τεσσάρων ετών· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
αντιμετωπίζει επίσης αγωγή που ασκήθηκε από τον Πρόεδρο Recep Tayyip Erdoğan 
στις 11 Ιανουαρίου 2021 με την οποία του ζητείται να καταβάλει 1 εκατομμύριο TRY 
ως αποζημίωση·
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ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κ. Demirtaş, πρώην συμπρόεδρος του HDP και υποψήφιος 
για την προεδρία κατά τις εκλογές του 2014 και του 2018, βρίσκεται υπό κράτηση για 
πάνω από τέσσερα χρόνια, με αβάσιμες κατηγορίες, παρά τις δύο αποφάσεις του ΕΔΔΑ 
υπέρ της αποφυλάκισής του·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, με την ίδια απόφαση, το ΕΔΔΑ έκρινε ότι η έκκληση για 
αλληλεγγύη προς τον λαό του Κομπάνι που απηύθυνε η ηγεσία του HDP δεν 
υπερβαίνει τα όρια του πολιτικού λόγου, στον βαθμό που δεν μπορεί να εκληφθεί ως 
υποκίνηση βίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το δικαστήριο, οι πράξεις βίας 
που έλαβαν χώρα μεταξύ 6 και 8 Οκτωβρίου 2014, όσο κατακριτέες και αν είναι, δεν 
μπορούν να θεωρηθούν άμεση συνέπεια των tweet της ηγεσίας του HDP·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά τις τοπικές εκλογές που διεξήχθησαν στις 31 Μαρτίου 
2019, 59 από τους 65 δημοκρατικά εκλεγμένους δημάρχους του HDP στη 
Νοτιοανατολική Τουρκία αντικαταστάθηκαν από επαρχιακούς κυβερνήτες ή 
εντολοδόχους που υποδείχθηκαν από την κυβέρνηση, με την αιτιολογία ότι τελούσαν 
υπό ποινική έρευνα για εικαζόμενες σχέσεις με την τρομοκρατία· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι από τους 36 συλληφθέντες, οι 32 αφέθηκαν ελεύθεροι κατά τη διάρκεια της 
δικαστικής διαδικασίας, αλλά ότι έξι εκλεγμένοι συνδήμαρχοι παραμένουν ακόμα στη 
φυλακή·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα επιδεινούμενα διαρθρωτικά προβλήματα που οδηγούν σε 
έλλειψη θεσμικής ανεξαρτησίας στο δικαστικό σώμα εξακολουθούν να έχουν 
αντίκτυπο στα δικαιώματα των κομμάτων της αντιπολίτευσης·

1. εξακολουθεί να ανησυχεί βαθύτατα για τις συνεχείς επιθέσεις και πιέσεις στα κόμματα 
της αντιπολίτευσης στην Τουρκία, και ιδίως για τον τρόπο με τον οποίο το HDP, 
συμπεριλαμβανομένης της οργάνωσης νεολαίας του, στοχοποιείται ειδικά και όλο και 
περισσότερο από τις τουρκικές αρχές· καταδικάζει αυτή την καταστολή εις βάρος του 
HDP και κάθε άλλου τουρκικού κόμματος της αντιπολίτευσης, η οποία υπονομεύει την 
ορθή λειτουργία του δημοκρατικού συστήματος· παροτρύνει την τουρκική κυβέρνηση 
να θέσει τέλος στην κατάσταση αυτή και να διασφαλίσει ότι όλα τα πολιτικά κόμματα 
της χώρας μπορούν να ασκούν ελεύθερα και πλήρως τις νόμιμες δραστηριότητές τους 
σύμφωνα με τις βασικές αρχές ενός πλουραλιστικού και δημοκρατικού συστήματος·

2. καταδικάζει σθεναρά το κατηγορητήριο που επανακατατέθηκε στο Συνταγματικό 
Δικαστήριο από τον Γενικό Εισαγγελέα της Τουρκίας, με το οποίο ζητείται η διάλυση 
του HDP και η στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων για σχεδόν 500 μέλη του HDP, 
συμπεριλαμβανομένου του μεγαλύτερου μέρους της σημερινής ηγεσίας του, γεγονός 
που θα τα εμπόδιζε να ασκήσουν οποιαδήποτε πολιτική δραστηριότητα κατά την 
επόμενη πενταετία· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την απόφαση του 
Συνταγματικού Δικαστηρίου να δεχθεί την υπόθεση αυτή, η οποία ήταν ομόφωνη· 
σημειώνει με μεγάλη ανησυχία ότι η υπόθεση της διάλυσης του HDP είναι το 
αποκορύφωμα μιας μακροχρόνιας καταστολής εις βάρος του κόμματος που βρίσκεται 
σε εξέλιξη εδώ και αρκετά χρόνια, και στην οποία έχουν δικασθεί χιλιάδες μέλη του 
κόμματος, στελέχη, βουλευτές, τοπικοί σύμβουλοι και συνδήμαρχοι, κυρίως με 
κατηγορίες που σχετίζονται με την τρομοκρατία·
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3. πιστεύει ακράδαντα ότι η μη παρεμπόδιση της συμμετοχής του HDP στους 
δημοκρατικούς θεσμούς της Τουρκίας αποτελεί βασικό τρόπο για να καταστεί η 
τουρκική κοινωνία πιο συμμετοχική και να δημιουργηθεί μια θετική προοπτική που θα 
οδηγήσει σε ειρηνική διευθέτηση του κουρδικού ζητήματος· επαναλαμβάνει, στο 
πλαίσιο αυτό, ότι, δεδομένης της σταθερής δέσμευσης του HDP να εργαστεί μέσω 
δημοκρατικών θεσμών, η απαγόρευση του κόμματος θα αποτελούσε σοβαρό πολιτικό 
σφάλμα μεσοπρόθεσμα και θα αντιπροσώπευε ένα μη αναστρέψιμο πλήγμα για τον 
πλουραλισμό και τις δημοκρατικές αρχές, αφήνοντας εκατομμύρια ψηφοφόρους στην 
Τουρκία χωρίς εκπροσώπηση·

4. καταδικάζει απερίφραστα την αποτρόπαιη δολοφονία της Deniz Poyraz, μέλους και 
εργαζομένης του HDP, και την επίθεση στα γραφεία του κόμματος στη Σμύρνη· 
εκφράζει τα συλλυπητήριά του στους συγγενείς και τους οικείους της· ζητεί από τις 
αρχές να διερευνήσουν ενδελεχώς τη συγκεκριμένη υπόθεση και να προσαγάγουν τους 
υπευθύνους στη δικαιοσύνη·

5. καλεί τις τουρκικές αρχές να απέχουν από την υποκίνηση εναντίον του HDP και να 
λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των γραφείων και των αξιωματούχων του 
κόμματος, συμπεριλαμβανομένων των βουλευτών και των εκλεγμένων τοπικών 
συμβούλων και συνδημάρχων·

6. καταδικάζει την αυθαίρετη εφαρμογή του κράτους δικαίου κατά τη διάρκεια της εν 
εξελίξει δίκης για το Κομπάνι, η οποία οδήγησε στο εκ νέου άνοιγμα της υπόθεσης, και 
κατά τη διάρκεια των διαδικασιών της, ιδίως την έλλειψη δικαστικής ανεξαρτησίας, 
αμεροληψίας, πλήρους ευθυκρισίας και δικονομικών εγγυήσεων· εκφράζει τη βαθιά 
ανησυχία του για την κατάχρηση της ευρείας αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας· 
επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τις τουρκικές αρχές να ευθυγραμμίσουν την 
αντιτρομοκρατική νομοθεσία τους με τα διεθνή πρότυπα, προκειμένου να διασφαλιστεί 
η αποτελεσματική προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών και η 
αναλογικότητα και ισότητα έναντι του νόμου·

7. καταδικάζει την απόφαση να στερηθούν οι βουλευτές του HDP Leyla Güven, Ömer 
Faruk Gergerlioğlu και Musa Farisoğulları τις βουλευτικές τους έδρες και την ασυλία 
τους, καθώς και τις επακόλουθες συλλήψεις τους· χαιρετίζει την πρόσφατη απόφαση 
του Συνταγματικού Δικαστηρίου της 1ης Ιουλίου 2021, στην οποία αποφάνθηκε 
ομόφωνα ότι παραβιάστηκαν τα δικαιώματα του βουλευτή Gergerlioğlu να εκλέγεται 
και να συμμετέχει σε πολιτικές δραστηριότητες, καθώς και το δικαίωμά του στην 
προσωπική ελευθερία και ασφάλεια· χαιρετίζει την απελευθέρωσή του και προτρέπει 
τις τουρκικές αρχές και τα κατώτερα δικαστήρια να εφαρμόσουν την απόφαση του 
Συνταγματικού Δικαστηρίου και να αποκαταστήσουν επειγόντως το κοινοβουλευτικό 
καθεστώς του· ζητεί την άμεση απελευθέρωση των άλλων δύο βουλευτών του HDP και 
την απόσυρση όλων των κατηγοριών εναντίον τους· καταδικάζει την 
επαναλαμβανόμενη προσφυγή στην ανάκληση της βουλευτικής ιδιότητας βουλευτών 
της αντιπολίτευσης, η οποία βλάπτει σοβαρά την εικόνα του τουρκικού Κοινοβουλίου 
ως δημοκρατικού θεσμού·

8. καταδικάζει απερίφραστα τη συνεχιζόμενη κράτηση από τον Νοέμβριο 2016 των 
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πρώην συμπροέδρων του HDP Figen Yüksekdağ και Selahattin Demirtaș, ηγέτη της 
αντιπολίτευσης και πρώην υποψηφίου για την προεδρία· υπενθυμίζει την απόφαση του 
ΕΔΔΑ της 20ής Νοεμβρίου 2018 στην υπόθεση Selahattin Demirtaş κατά Τουρκίας, 
που επικυρώθηκε με την απόφαση του τμήματος ευρείας συνθέσεως του ΕΔΔΑ της 
22ας Δεκεμβρίου 2020, και η οποία καλεί τις τουρκικές αρχές να αποφυλακίσουν 
αμέσως τον κ. Demirtaş· εκφράζει τον αποτροπιασμό του για τη συνεχή περιφρόνηση 
και τη μη εφαρμογή των αποφάσεων του ΕΔΔΑ από τις τουρκικές αρχές, μεταξύ άλλων 
και σε άλλες υποθέσεις, όπως αυτή του Osman Kavala, για τις οποίες η Επιτροπή 
Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης θα μπορούσε να κινήσει διαδικασίες επί 
παραβάσει κατά της Τουρκίας· προτρέπει σε πλήρη συνεργασία με το Συμβούλιο της 
Ευρώπης με σκοπό την ενίσχυση του κράτους δικαίου, των δικαιωμάτων των 
μειονοτήτων, της δημοκρατίας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

9. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τη σταδιακά αυξανόμενη πίεση στο κυριότερο 
κόμμα της αντιπολίτευσης (το CHP) και τον αρχηγό του, Kemal Kılıçdaroğlu, 
συμπεριλαμβανομένης της κατάσχεσης φυλλαδίων του κόμματος με δικαστική 
απόφαση, των απειλών που εξαπολύθηκαν δημοσίως εναντίον του αρχηγού του και των 
σωματικών επιθέσεων εναντίον του· καταδικάζει την αίτηση άρσης της ασυλίας του κ. 
Kılıçdaroğlu με βάση τις πολιτικές δηλώσεις του, συμπεριλαμβανομένης της δίωξής 
του για εικαζόμενη προσβολή του Προέδρου της Τουρκίας, που επισύρει ποινή 
φυλάκισης έως και τεσσάρων ετών· επαναλαμβάνει τη σοβαρή ανησυχία του για τη 
συνεχή πολιτική και δικαστική παρενόχληση του Canan Kaftancıoğlu, επαρχιακού 
προέδρου του CHP στην Κωνσταντινούπολη·

10. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την αυξανόμενη πίεση που ασκείται σε όλα τα 
κόμματα της αντιπολίτευσης και για την πρόσφατη απόφαση των εισαγγελέων του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης να υποβάλουν στη Μεικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Συνταγματικών Υποθέσεων και Δικαιοσύνης της Μεγάλης Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης 
περιλήψεις των δικαστικών διαδικασιών που αποσκοπούν στην άρση της νομοθετικής 
ασυλίας 20 βουλευτών της αντιπολίτευσης από έξι διαφορετικά κόμματα της 
αντιπολίτευσης· επισημαίνει ότι το γενικά εχθρικό περιβάλλον πλήττει άλλους ηγέτες 
της αντιπολίτευσης, όπως τον πρόεδρος του κόμματος İYİ, τον Meral Akşener, ο οποίος 
πρόσφατα δέχτηκε φραστική επίθεση από υποστηρικτές του κυβερνώντος κόμματος 
ενώ πραγματοποιούσε επίσκεψη στη Rize·

11. καταδικάζει την απόφαση που έλαβαν οι τουρκικές αρχές να απομακρύνουν 
δημοκρατικά εκλεγμένους δημάρχους από τα καθήκοντά τους βάσει αμφιλεγόμενων 
αποδεικτικών στοιχείων και να τους αντικαταστήσουν με μη εκλεγμένους 
εντολοδόχους, κάτι που υπονομεύει την τοπική δημοκρατία· σημειώνει τα πολιτικά, 
νομοθετικά και διοικητικά μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση για να οδηγήσει στην 
παράλυση δήμους στην Κωνσταντινούπολη, στην Άγκυρα και στη Σμύρνη τους 
οποίους διευθύνουν δήμαρχοι που πρόσκεινται σε κόμματα της αντιπολίτευσης· 
εκφράζει τη λύπη διότι η εν ενεργεία κυβέρνηση καταχράται τους οικονομικούς πόρους 
και τις διοικητικές εξουσίες του κράτους για να αποδυναμώσει ή για να φιμώσει την 
αντιπολίτευση·

12. τονίζει ότι οι ενέργειες αυτές εξακολουθούν να υπονομεύουν την ικανότητα της 
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αντιπολίτευσης να ασκεί τα δικαιώματά της και να εκπληρώνει τον δημοκρατικό της 
ρόλο· εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τη σοβαρή οπισθοδρόμηση στο θέμα της 
ελευθερίας των κομμάτων της αντιπολίτευσης να λειτουργούν, που αποκαλύπτει τη 
δεινή κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία και τη συνεχή διάβρωση 
της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, κατά παράβαση των κριτηρίων της 
Κοπεγχάγης·

13. θεωρεί ότι η διάβρωση του κράτους δικαίου και η συστημική έλλειψη ανεξαρτησίας της 
δικαιοσύνης εξακολουθούν να συνδέονται με δικαστικές αποφάσεις που αφορούν την 
ικανότητα λειτουργίας των κομμάτων της αντιπολίτευσης· καλεί την Τουρκία να 
διασφαλίσει τον πλουραλισμό και να σεβαστεί τις ελευθερίες του συνεταιρίζεσθαι και 
της έκφρασης σύμφωνα με τις διατάξεις προστασίας που κατοχυρώνονται στο τουρκικό 
Σύνταγμα και με τις διεθνείς υποχρεώσεις της Τουρκίας·

14. καλεί την Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Τουρκία να συνεχίσει να παρακολουθεί την 
κατάσταση της πολιτικής αντιπολίτευσης, μεταξύ άλλων αποστέλλοντας παρατηρητές 
στις δίκες, συμπεριλαμβανομένης της «δίκης του Κομπάνι», προβαίνοντας σε δημόσιες 
δηλώσεις και ζητώντας άδεια για επισκέψεις στις φυλακές·

15. πιστεύει ότι, εκτός από τις βελτιώσεις σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, η πρόοδος σε 
κάθε θετικό θεματολόγιο που θα μπορούσε να προσφερθεί στην Τουρκία θα πρέπει 
επίσης να εξαρτάται από βελτιώσεις στην κατάσταση των ατομικών και ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου στη χώρα, συμπεριλαμβανομένων των 
δικαιωμάτων των γυναικών, όπως αυτά κατοχυρώνονται από τη Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης, της θρησκευτικής ελευθερίας και των δικαιωμάτων των 
εθνοτικών μειονοτήτων και της κοινότητας των ΛΟΑΔΜ·

16. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στον Πρόεδρο του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το Συμβούλιο, την Επιτροπή, τον Αντιπρόεδρο της 
Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της ΕΕ για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής 
Ασφαλείας, καθώς και στην Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της 
Τουρκίας.


