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Θέμα: Μέτρα για την εξτρεμιστική συμπεριφορά της Τουρκίας – Επιβολή

εμπάργκο στα αγροτικά προϊόντα και εισαγωγικούς δασμούς στα προϊόντα

μηχανημάτων και στον εξοπλισμό μεταφοράς που εξάγει η Τουρκία στην ΕΕ.

Προς την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Κα Ursula Von der Leyen;

Προς τον Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και
ασφάλειας

Κ. Josep Borell Fontelles;

Προς τον Επίτροπο της ΕΕ για το εμπόριο

Κ. Phil Hogan;

Αξιότιμη Πρόεδρε,

Αξιότιμε Ύπατε Εκπρόσωπε,

Αξιότιμε Επίτροπε,

Γράφουμε αυτήν την επιστολή για να εκφράσουμε τη βαθιά ανησυχία μας για

το γεγονός ότι η Τουρκία, παρά τη συνεχή παραβίαση του Ευρωπαϊκού και του

Διεθνούς Δικαίου και τη μετατροπή της ιστορικής εκκλησίας της Αγίας Σοφίας σε

τζαμί, παραμένει υποψήφια χώρα που δικαιούται προενταξιακή οικονομική βοήθεια

και λαμβάνει σημαντικά ποσά και υποστήριξη από την ΕΕ1.

Η ΕΕ παραμένει μακράν ο νούμερο ένα εταίρος εισαγωγών και εξαγωγών της

Τουρκίας, παρά το γεγονός ότι στις 12 Δεκεμβρίου 2019 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

ενέκρινε συμπεράσματα που δηλώνουν ότι «το μνημόνιο συμφωνίας Τουρκίας-Λιβύης

σχετικά με την οριοθέτηση των θαλάσσιων δικαιοδοσιών στη Μεσόγειο Θάλασσα

παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών, δεν συμμορφώνεται με το

δίκαιο της θάλασσας και δεν μπορεί να έχει νομικές συνέπειες για τρίτα κράτη». Το

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαίωσε επίσης τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά

με τις παράνομες γεωτρήσεις στην Τουρκία στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της

Κύπρου και επιβεβαίωσε κατηγορηματικά την αλληλεγγύη της προς την Ελλάδα και

την Κύπρο2.

Οι εισαγωγές από την Τουρκία αυξήθηκαν το 2019 κατά 4,4% στα 69,8 δισ.

Ευρώ3, παρά το γεγονός ότι η Τουρκία έχει απομακρυνθεί κατά πολύ από τη

δημοκρατία, παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου,

1 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-000168-ASW_EN.html
2 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2019-004211-ASW_EN.html
3 https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/turkey/
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καθώς και τις διεθνείς συμφωνίες (εμπάργκο όπλων στη Λιβύη κ.λπ.), διαταράσσει τις

σχέσεις καλής γειτονίας, επιβάλλει τον ισλαμικό φονταμενταλισμό στην πρωτεύουσα

και, όταν απειλείται, ενεργεί ως ιμπεριαλιστής (όπως στη Συρία ή το Ιράκ) ή ως  λαθρο-

διακινητής (όπως στα σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας).

Η πρόσφατη απόφαση μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε τζαμί όχι μόνο

παραβιάζει το νόμο και την περιφερειακή σταθερότητα, αλλά επίσης παραβιάζει το

δικαίωμά μας να τιμήσουμε τον πολιτισμό και τις πεποιθήσεις μας, παραβιάζει την

ιστορία μας και το σύμβολο του Χριστιανισμού. Αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει να

επιτρέψουμε.

Για τους λόγους αυτούς, πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να

ενεργήσει αποφασιστικά και αποτελεσματικά κατά της αλαζονείας και της

εξτρεμιστικής συμπεριφοράς της Τουρκίας. Με βάση τα παραπάνω, καλούμε τους

εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λάβουν υπόψη:

- την επιβολή εμπάργκο σε όλα τα γεωργικά προϊόντα που εξάγει η Τουρκία

στην ΕΕ, έως ότου η Τουρκία αποκαταστήσει πλήρως τη φυσιογνωμία του μνημείου

της Αγίας Σοφίας

- την επιβολή κυρώσεων κατά την εισαγωγή στα προϊόντα μηχανημάτων και

στον εξοπλισμό μεταφοράς που εξάγει η Τουρκία στην ΕΕ, έως ότου η Τουρκία

σεβαστεί πλήρως το Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να βοηθήσει τα κράτη μέλη της να

προστατεύσουν την κυριαρχία τους και, κατά συνέπεια, το ευρωπαϊκό κοινό

συμφέρον. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να δείξει την πραγματική της αλληλεγγύη.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να παραμένει όμηρος της απρόβλεπτης, προκλητικής

και παράνομης συμπεριφοράς της Τουρκίας.

Με εκτίμηση,

MEP FRAGKOS Emmanouil

MEP LEBRETON Gilles

MEP ŠTEFANEC Ivan

MEP DREOSTO Marco

MEP MARIANI Thierry

MEP HUHTASAARI Laura
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MEP DA RE Gianantonio

MEP LACAPELLE Jean-Lin

MEP BUXADÉ VILLALBA Jorge

MEP AGUILAR Mazaly

MEP Tertsch Hermann

MEP DE LA PISA CARRIÓN Margarita


