
RC\1236092ET.docx PE695.990v01-00 }
PE695.991v01-00 }
PE695.993v01-00 }
PE695.994v01-00 }
PE695.995v01-00 } RC1

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

Euroopa Parlament
2019-2024

Istungidokument

B9-0406/2021 } 
B9-0407/2021 } 
B9-0409/2021 } 
B9-0410/2021 } 
B9-0411/2021 } RC1

7.7.2021

RESOLUTSIOONI 
ÜHISETTEPANEK
vastavalt kodukorra artikli 132 lõigetele 2 ja 4,

millega asendatakse järgmised resolutsiooni ettepanekud:
B9-0406/2021 (S&D)
B9-0407/2021 (The Left)
B9-0409/2021 (Verts/ALE)
B9-0410/2021 (Renew)
B9-0411/2021 (PPE)

opositsiooni, eelkõige Rahvaste Demokraatliku Partei (HDP) mahasurumise 
kohta Türgis
(2021/2788(RSP))

Michael Gahler, Gheorghe-Vlad Nistor, Željana Zovko
fraktsiooni PPE nimel
Nacho Sánchez Amor, Pedro Marques, Tonino Picula
fraktsiooni S&D nimel
Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao 
Barandica, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nathalie Loiseau, Karen 
Melchior, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu



RC\1236092ET.docx 2/8 PE695.990v01-00 }
PE695.991v01-00 }
PE695.993v01-00 }
PE695.994v01-00 }
PE695.995v01-00 } RC1

ET

fraktsiooni Renew nimel
Sergey Lagodinsky
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Özlem Demirel, Nikolaj Villumsen, Giorgos Georgiou, Manu Pineda
fraktsiooni The Left nimel
Assita Kanko, Angel Dzhambazki, Emmanouil Fragkos, Ladislav Ilčić, 
Fabio Massimo Castaldo



RC\1236092ET.docx 3/8 PE695.990v01-00 }
PE695.991v01-00 }
PE695.993v01-00 }
PE695.994v01-00 }
PE695.995v01-00 } RC1

ET

Euroopa Parlamendi resolutsioon opositsiooni, eelkõige Rahvaste Demokraatliku Partei 
(HDP) mahasurumise kohta Türgis
(2021/2788(RSP))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Türgi kohta, eelkõige 19. mai 2021. aasta 
resolutsiooni komisjoni 2019. ja 2020. aasta Türgit käsitlevate aruannete kohta1, 20. 
jaanuari 2021. aasta resolutsiooni inimõiguste olukorra kohta Türgis ning eelkõige 
Selahattin Demirtaşi ja teiste meelsusvangide juhtumi kohta2 ning 19. septembri 2019. 
aasta resolutsiooni olukorra kohta Türgis ja eelkõige valitud linnapeade ametist 
tagandamise kohta3,

– võttes arvesse komisjoni 6. oktoobri 2020. aasta teatist ELi laienemispoliitika kohta 
(COM(2020)0660) ja sellele lisatud 2020. aasta aruannet Türgi kohta 
(SWD(2020)0355),

– võttes arvesse Türgiga peetavate läbirääkimiste raamistikku, mis võeti vastu 3. oktoobril 
2005. aastal, ja asjaolu, et Türgi (nagu kõigi kandidaatriikide) ühinemine ELiga sõltub 
Kopenhaageni kriteeriumide täielikust täitmisest,

– võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 24. juuni 2021. aasta järeldusi välissuhete kohta ning 
nõukogu ja Euroopa Ülemkogu muid asjakohaseid järeldusi Türgi kohta,

– võttes arvesse komisjoni ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 
22. märtsi 2021. aasta ühisteatist ELi ja Türgi vaheliste poliitiliste ning majandus- ja 
kaubandussuhete olukorra kohta (JOIN(2021)0008),

– võttes arvesse Euroopa välisteenistuse välisasjade ja julgeolekupoliitika pressiesindaja 
19. augusti 2019. aasta avaldust valitud linnapeade ametist tagandamise ja sadade 
inimeste kinnipidamise kohta Türgi kaguosas, ning tema 21. ja 25. detsembri 2020. 
aasta avaldusi,

– võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrge esindaja Josep Borrelli ning Euroopa Komisjoni naabruspoliitika ja 
laienemisläbirääkimiste voliniku Olivér Várhelyi 18. märtsi 2021. aasta ühisavaldust 
viimaste Rahvaste Demokraatlikku Parteid puudutavate meetmete kohta,

– võttes arvesse Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artiklit 46, 
milles on sätestatud, et kõrged lepinguosalised kohustuvad järgima Euroopa 
Inimõiguste Kohtu lõplikke otsuseid kõigis nende osalusega kohtuasjades, 

– võttes arvesse Euroopa Inimõiguste Kohtu suurkoja 22. detsembri 2020. aasta otsust 
kohtuasjas Demirtaș vs. Türgi (14305/17),

1 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2021)0243.
2 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2021)0028.
3 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2019)0017.
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– võttes arvesse Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (PACE) 23. oktoobri 2020. 
aasta resolutsiooni 2347 pealkirjaga „Uued meetmed poliitilise opositsiooni ja kodanike 
rahulolematuse mahasurumiseks Türgis: tungiv vajadus kaitsta Euroopa Nõukogu 
standardeid“ ning PACE 24. jaanuari 2019. aasta resolutsiooni 2260 pealkirjaga 
„Opositsioonipoliitikute halvenev olukord Türgis: mida saab teha nende põhiõiguste 
kaitsmiseks ühes Euroopa Nõukogu liikmesriigis?“,

– võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõikeid 2 ja 4,

A. arvestades, et põhivabadusi ja õigusriiki mõjutava üldise tagasimineku taustal on Türgi 
võimud pidevalt ja üha enam rünnanud Türgi opositsioonierakondi, eriti Rahvaste 
Demokraatlikku Parteid (HDP);

B. arvestades, et Türgi kassatsioonikohtu peaprokurör esitas 17. märtsil 2021 esimest 
korda konstitutsioonikohtule taotluse, milles ta nõudis Türgi suuruselt kolmanda 
parlamendierakonna HDP tegevuse lõpetamist; arvestades, et 31. märtsil 2021 leidis 
konstitutsioonikohtu üldkogu selles süüdistusaktis menetluslikke puudusi ning otsustas 
selle peaprokuratuurile tagasi saata; arvestades, et 7. juunil 2021 esitati muudetud 
süüdistusakt, milles nõutakse lisaks HDP tegevuse lõpetamisele ligi 500 HDPsse 
kuuluva poliitiku poliitilise tegevuse keelustamist ja erakonna pangaarvete külmutamist; 
arvestades, et 21. juunil 2021 kiitis konstitutsioonikohtu üldkogu muudetud 
süüdistusakti ühehäälselt heaks;

C. arvestades, et peaprokurör rajas enamiku HDP vastu esitatud süüdistustest Kobanî 
meeleavaldustele, millega seoses on käimas kohtumenetlus HDP poliitikute, sealhulgas 
erakonna endiste kaasesimeeste Selahattin Demirtaşi ja Figen Yüksekdaği vastu; 
arvestades, et need süüdistused põhinesid peamiselt HDP keskjuhatuse twitterisäutsul 6. 
oktoobrist 2014, milles kutsuti inimesi üles protesteerima, et näidata üles solidaarsust 
Kobanî elanikega nende vastuseisus ISISele ja Türgi poolt Kobanî suhtes kehtestatud 
embargole; arvestades, et meeleavalduste käigus tapeti kokkupõrgetes Türgi politseiga 
üle 50 inimese, kellest valdav enamik olid HDP liikmed või toetajad;

D. arvestades, et nn Kobanî kohtuasja süüalustest 108 on HDP liikmed; arvestades, et neist 
28 on kohtumõistmiseni vahi alla võetud; arvestades, et kuuele inimesele on kehtestatud 
kohtulikud piirangud ja 75 inimese kohta on välja antud vahistamismäärus; arvestades, 
et Euroopa Parlament jälgib jätkuvalt tähelepanelikult Kobanî kohtuprotsessi ja muid 
sarnaseid juhtumeid;

E. arvestades, et konstitutsioonikohus on varem keelustanud kuus kurdimeelset erakonda;

F. arvestades, et Euroopa Inimõiguste Kohus on korduvalt leidnud, et erakondade 
keelustamine rikub Euroopa inimõiguste konventsiooni artiklis 11 sätestatud õigust 
ühinemisvabadusele; arvestades, et Euroopa Ülemkogu märkis oma 24. juuni 2021. 
aasta järeldustes, et erakondade sihikule võtmine kujutab endast suurt tagasilööki 
inimõigustele ja on vastuolus Türgi kohustusega austada demokraatiat ja õigusriigi 
põhimõtet ning et dialoog selles küsimuses jääb ELi ja Türgi suhete lahutamatuks 
osaks;



RC\1236092ET.docx 5/8 PE695.990v01-00 }
PE695.991v01-00 }
PE695.993v01-00 }
PE695.994v01-00 }
PE695.995v01-00 } RC1

ET

G. arvestades, et 17. juunil 2021 mõrvati HDP İzmiri büroos erakonna töötaja ja liige 
Deniz Poyraz; arvestades, et väidetavalt moonutati ja vigastati seejärel tema surnukeha; 
arvestades, et 2015. ja 2016. aastal rünnati sadu HDP büroosid, sealhulgas Ankaras 
asuvat peakorterit, ning paljud neist põletati maha;

H. arvestades, et endiselt on vangistatud umbes 4000 HDP liiget ja funktsionääri, 
sealhulgas mitmed parlamendiliikmed;

I. arvestades, et kolm HDPsse kuuluvat parlamendiliiget jäeti ilma parlamendikohast ja 
parlamendiliikme puutumatusest ning võeti seejärel vahi alla;

J. arvestades, et justiitsministeeriumi prokurörid esitasid 30. juunil 2021 Türgi Suure 
Rahvuskogu ühisele parlamentaarsele konstitutsiooni- ja õiguskomisjonile kokkuvõtted 
menetlustest, mille eesmärk on võtta parlamendiliikme puutumatus kuut 
opositsioonierakonda esindavalt 20 seadusandjalt; arvestades, et nende menetluste 
sihtmärgiks on 15 HDPsse kuuluvat parlamendiliiget, Vabariikliku Rahvapartei (CHP) 
esimees Kemal Kılıçdaroğlu ja üks seadusandja igast ülejäänud opositsioonierakonnast 
– Demokraatlikust Regioonide Parteist (DBP), İYİst (Hea erakond), Türgi Töölisparteist 
(TİP) ja Demokraatide Parteist (DP);

K. arvestades, et peamise opositsioonierakonna juht hr Kılıçdaroğlu on antud kohtu alla 
Türgi presidendi väidetava solvamise pärast, mille eest teda ähvardab kuni nelja aasta 
pikkune vanglakaristus; arvestades, et 11. jaanuaril 2021 esitas ka president Recep 
Tayyip Erdoğan tema vastu miljoni Türgi liiri suuruse kahjuhüvitisnõude;

L. arvestades, et HDP endist kaasesimeest ning 2014. ja 2018. aasta valimiste 
presidendikandidaati hr Demirtași on peetud üle nelja aasta vangistuses põhjendamatute 
süüdistuste alusel ja hoolimata kahest Euroopa Inimõiguste Kohtu otsusest tema 
vabastamiseks;

M. arvestades, et ühes neist kohtuotsustest märkis Euroopa Inimõiguste Kohus, et HDP 
peakorteri üleskutse solidaarsusele Kobanî rahvaga jäi poliitiliste avalduste piiridesse, 
kuna seda ei saa käsitada üleskutsena vägivallale; arvestades, et kohus märkis, et 6.–8. 
oktoobril 2014 toimunud vägivallaakte, mis olid küll kahetsusväärsed, ei saa pidada 
HDP peakorteri säutsude vahetuks tagajärjeks;

N. arvestades, et 31. märtsil 2019 toimunud kohalike valimiste järel on 65st Türgi 
kaguosas demokraatlikult valitud HDP linnapeast 59 asendatud valitsuse poolt ametisse 
nimetatud provintsikuberneride või usaldusisikutega põhjendusel, et nende suhtes on 
käimas kriminaaluurimine väidetavate sidemete tõttu terrorismiga; arvestades, et 
kohtumenetluse käigus vabastati 36st vahistatust 32, kuus valitud kaaslinnapead on aga 
endiselt vangistuses;

O. arvestades, et süvenevad struktuursed probleemid, mis viivad kohtusüsteemi 
institutsioonilise sõltumatuse kadumiseni, mõjutavad jätkuvalt opositsioonierakondade 
õigusi;

1. tunneb endiselt suurt muret Türgi opositsioonierakondade vastu suunatud pidevate 
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rünnakute ja surve pärast ning eelkõige selle pärast, kuidas Türgi võimud on võtnud 
konkreetselt ja järjest teravamalt sihikule HDP, sealhulgas selle noorteorganisatsiooni; 
mõistab hukka HDP ja kõigi teiste opositsioonierakondade vastased repressioonid, mis 
takistavad demokraatliku süsteemi nõuetekohast toimimist; nõuab tungivalt, et Türgi 
valitsus teeks sellisele olukorrale lõpu ja tagaks, et kõik riigi erakonnad saaksid jätkata 
seaduslikku tegevust vabalt ja täielikus kooskõlas pluralistliku ja demokraatliku 
süsteemi aluspõhimõtetega;

2. mõistab teravalt hukka Türgi peaprokuröri poolt konstitutsioonikohtus uuesti esitatud 
süüdistusakti, milles taotletakse HDP laialisaatmist ja peaaegu 500 HDP liikme, 
sealhulgas enamiku selle praeguste juhtide poliitilise tegevuse täielikku keelamist 
järgmiseks viieks aastaks; on tõsiselt mures konstitutsioonikohtu ühehäälse otsuse 
pärast see juhtum menetlusse võtta; märgib sügava murega, et HDP laialisaatmist 
puudutava juhtumiga tipnevad mitu aastat väldanud repressioonid erakonna vastu, mille 
käigus on peamiselt terrorismiga seotud süüdistuste alusel kohtu alla antud tuhandeid 
erakonna liikmeid, juhte, parlamendiliikmeid, kohalike volikogude liikmeid ja 
kaaslinnapäid;

3. on kindlalt veendunud, et HDP takistamatu osalemise võimaldamine Türgi 
demokraatlikes institutsioonides on peamine viis muuta Türgi ühiskond kaasavamaks ja 
luua positiivne väljavaade kurdi küsimuse rahumeelseks lahendamiseks; kordab sellega 
seoses, et arvestades HDP kindlat pühendumust töötada demokraatlike institutsioonide 
kaudu, oleks erakonna keelustamine keskmises perspektiivis tõsine poliitiline viga ning 
annaks pöördumatu löögi pluralismile ja demokraatlikele põhimõtetele, jättes miljonid 
Türgi valijad esindajata;

4. mõistab teravalt hukka HDP liikme ja töötaja Deniz Poyrazi kohutava tapmise ning 
erakonna İzmiri büroo ründamise; avaldab kaastunnet tema sugulastele ja sõpradele; 
nõuab, et võimud uuriksid seda juhtumit põhjalikult ja annaksid süüdlased kohtu alla;

5. kutsub Türgi võime üles hoiduma HDP vastasest kihutustegevusest ning võtma 
vajalikke meetmeid HDP büroode ja ametnike, samuti parlamendiliikmete ning valitud 
kohalike volikogude liikmete ja kaaslinnapeade kaitseks;

6. mõistab hukka õigusriigi põhimõtete meelevaldse kohaldamise käimasoleva Kobanî 
kohtuprotsessi ajal, mis viis kohtuasja taasavamiseni, ja selle menetlemisel, eelkõige 
kohtusüsteemi sõltumatuse, erapooletuse, täieliku õigluse ja menetluslike tagatiste 
puudumise; tunneb tõsist muret laiaulatuslike terrorismivastaste õigusaktide 
väärkasutamise pärast; kordab oma üleskutset, et Türgi ametivõimud viiksid 
terrorismivastased õigusaktid vastavusse rahvusvaheliste normidega, tagamaks, et 
põhiõigused ja -vabadused, proportsionaalsus ja võrdsus seaduse ees oleksid mõjusalt 
kaitstud;

7. mõistab hukka otsuse jätta HDP liikmed Leyla Güven, Ömer Faruk Gergerlioğlu ja 
Musa Farisoğulları parlamendikohast ja puutumatusest ilma ning mõistab hukka nende 
vahistamise pärast seda otsust; väljendab heameelt selle üle, et hiljuti, 1. juulil 2021 
otsustas konstitutsioonikohus ühehäälselt, et on rikutud parlamendiliikme Gergerlioğlu 
õigust olla valitud ja osaleda poliitilises tegevuses ning tema õigust isikuvabadusele ja 



RC\1236092ET.docx 7/8 PE695.990v01-00 }
PE695.991v01-00 }
PE695.993v01-00 }
PE695.994v01-00 }
PE695.995v01-00 } RC1

ET

turvalisusele; väljendab heameelt Gergerlioğlu vabastamise üle ja nõuab tungivalt, et 
Türgi võimud ja madalama astme kohtud täidaksid konstitutsioonikohtu otsust ja 
taastaksid viivitamata tema staatuse parlamendiliikmena; nõuab kahe teise HDPd 
esindava parlamendiliikme viivitamatut vabastamist ja kõigist nende vastu esitatud 
süüdistustest loobumist; taunib opositsiooniliste parlamendiliikmete parlamentaarse 
staatuse korduvat tühistamist, mis kahjustab tõsiselt Türgi parlamendi kui 
demokraatliku institutsiooni mainet;

8. mõistab teravalt hukka HDP endiste kaasesimeeste Figen Yüksekdaği ja Selahattin 
Demirtaşi (viimane on ka opositsioonijuht ja endine presidendikandidaat) jätkuva 
kinnipidamise alates 2016. aasta novembrist; tuletab meelde Euroopa Inimõiguste 
Kohtu 20. novembri 2018. aasta otsust kohtuasjas Selahattin Demirtaş vs. Türgi, mida 
kinnitati Euroopa Inimõiguste Kohtu suurkoja 22. detsembri 2020. aasta otsusega ja 
milles kutsutakse Türgi ametivõime üles Demirtaşi viivitamata vabastama; on 
šokeeritud, et Türgi võimud eiravad ka muudel juhtudel jätkuvalt Euroopa Inimõiguste 
Kohtu otsuseid ega kohalda neid, näiteks Osman Kavala kohtuasjas, mille puhul 
Euroopa Nõukogu ministrite komitee võiks algatada Türgi vastu rikkumismenetluse; 
nõuab Euroopa Nõukoguga igakülgse koostöö tegemist õigusriigi, vähemuste õiguste, 
demokraatia ja põhiõiguste tugevdamiseks;

9. peab äärmiselt murettekitavaks järjest suurenevat survet peamisele 
opositsioonierakonnale (CHP) ja selle juhile Kemal Kılıçdaroğlule, sealhulgas erakonna 
brošüüride konfiskeerimist kohtumääruse alusel ning avalikke ähvardusi ja füüsilisi 
rünnakuid tema vastu; mõistab hukka taotluse võtta hr Kılıçdaroğlult puutumatus tema 
tehtud poliitiliste avalduste pärast ning tema kohtu alla andmise Türgi presidendi 
väidetava solvamise pärast, mille eest teda ähvardab kuni nelja aasta pikkune 
vanglakaristus; rõhutab taas oma tõsist muret CHP Istanbuli provintsiorganisatsiooni 
esimehe Canan Kaftancıoğlu jätkuva poliitilise ja kohtuliku ahistamise pärast;

10. peab väga murettekitavaks, et kõigile opositsioonierakondadele avaldatakse järjest 
rohkem survet ning et justiitsministeeriumi prokurörid otsustasid hiljuti esitada Türgi 
Suure Rahvuskogu ühisele parlamentaarsele konstitutsioonilisele ja õiguskomisjonile 
kokkuvõtted menetlustest, mille eesmärk on võtta kuude eri opositsioonierakonda 
kuuluvatelt 20 opositsiooniaktivistilt parlamentaarne puutumatus; rõhutab, et üldiselt 
vaenulik keskkond mõjutab ka teisi opositsioonijuhte, näiteks erakonna İYİ esimeest 
Meral Akşeneri, keda hiljutisel visiidil Rizesse tabas valitseva erakonna toetajate 
verbaalne rünnak;

11. mõistab hukka Türgi võimude otsuse tagandada kaheldavate tõendite alusel ametist 
demokraatlikult valitud linnapead ja asendada nad valimisteta ametisse nimetatud 
usaldusisikutega, õõnestades sellega kohalikku demokraatiat; võtab teadmiseks Türgi 
valitsuse poliitilised, seadusandlikud ja haldusmeetmed opositsioonierakondade 
liikmetest linnapeade juhitud omavalitsuste tegevuse halvamiseks İstanbulis, Ankaras ja 
İzmiris; peab kahetsusväärseks, et praegune valitsus kuritarvitab riigi rahalisi vahendeid 
ja haldusvõimu opositsiooni nõrgestamiseks või vaikimasundimiseks;

12. rõhutab, et sellised meetmed kahjustavad jätkuvalt poliitilise opositsiooni võimet 
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teostada oma õigusi ja täita oma demokraatlikku rolli; on sügavalt mures 
opositsioonierakondade tegevusvabaduse sellise tõsise piiramise pärast, mis näitab 
inimõiguste äärmiselt halba olukorda Türgis ning demokraatia ja õigusriigi põhimõtte 
jätkuvat õõnestamist, millega rikutakse Kopenhaageni kriteeriume;

13. on seisukohal, et õigusriigi lagunemine ja kohtusüsteemi sõltumatuse süsteemne 
puudumine on jätkuvalt seotud opositsioonierakondade tegevusvabadust puudutavate 
kohtuotsustega; kutsub Türgit üles tagama pluralismi ning austama ühinemis- ja 
väljendusvabadust kooskõlas Türgi põhiseaduses sätestatud kaitsemeetmetega ja Türgi 
rahvusvaheliste kohustustega;

14. kutsub ELi delegatsiooni Türgis üles jätkuvalt jälgima poliitilise opositsiooni olukorda, 
sealhulgas kohtuistungeid, kaasa arvatud nn Kobanî kohtuprotsess, tegema avaldusi ja 
nõudma luba vangide külastamiseks;

15. on veendunud, et lisaks paranemisele välispoliitilistes küsimustes peaks edasiliikumine 
Türgile positiivse tegevuskava pakkumisel sõltuma ka kodaniku- ja inimõiguste ning 
õigusriigi olukorra paranemisest riigis, kaasa arvatud naiste õigused, nagu need, mis on 
tagatud Istanbuli konventsiooniga, samuti usuvabadusest ning etniliste vähemuste ja 
LGBTI-kogukonna õigustest;

16. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon Euroopa Ülemkogu 
eesistujale, nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ning Türgi Vabariigi valitsusele ja parlamendile.


