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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

28.6.2017 A8-0234/1 

Módosítás  1 

James Carver, David Coburn, Peter Lundgren, Beatrix von Storch, Kristina Winberg 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0234/2017 

Kati Piri 

2016. évi jelentés Törökországról 

2016/2308(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

3 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

3. hangsúlyozza az EU és 

Törökország közötti jó kapcsolatok 

stratégiai jelentőségét és a két fél előtt álló 

kihívások megoldásával kapcsolatos 

együttműködés magas hozzáadott értékét; 

elismeri, hogy a csatlakozási tárgyalások 

2004-es elindulása óta mind Törökország, 

mind az EU végigment saját belső 

átalakulási folyamatain; sajnálja, hogy a 

csatlakozási eszközöket nem használták ki 

teljes mértékben, valamint hogy 

visszalépés történt a jogállamiság és az 

emberi jogok terén, amelyek a 

koppenhágai kritériumok lényegét 

képezik, továbbá hogy az évek során 

mindkét oldalon meggyengült Törökország 

teljes uniós integrációjának nyilvánosság 

általi támogatottsága; továbbra is 

elkötelezett híve a török kormánnyal való 

együttműködésnek és a konstruktív és 

nyitott párbeszéd fenntartásának a közös 

kihívások és közös prioritások ‒ például a 

regionális stabilitás, a szíriai helyzet, a 

migráció és a biztonság ‒ kezelése 

érdekében; 

3. hangsúlyozza az EU és 

Törökország közötti jó kapcsolatok 

stratégiai jelentőségét és a két fél előtt álló 

kihívások megoldásával kapcsolatos 

együttműködés magas hozzáadott értékét; 

elismeri, hogy a csatlakozási tárgyalások 

2004-es elindulása óta mind Törökország, 

mind az EU végigment saját belső 

átalakulási folyamatain; megállapítja, hogy 

visszalépés történt a jogállamiság és az 

emberi jogok terén; hangsúlyozza, hogy az 

évek során mindkét oldalon meggyengült 

Törökország teljes uniós integrációjának 

nyilvánosság általi támogatottsága; 

továbbra is elkötelezett híve a török 

kormánnyal való együttműködésnek és a 

konstruktív és nyitott párbeszéd 

fenntartásának a közös kihívások és közös 

prioritások ‒ például a regionális stabilitás, 

a szíriai helyzet, a migráció és a biztonság 

‒ kezelése érdekében; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/2 

Módosítás  2 

James Carver, David Coburn, Peter Lundgren, Beatrix von Storch, Kristina Winberg 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0234/2017 

Kati Piri 

2016. évi jelentés Törökországról 

2016/2308(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

7 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

7. emlékeztet 2016. novemberi 

álláspontjára, hogy be kell fagyasztani 

Törökország csatlakozási folyamatát; 

7. emlékeztet 2016. novemberi 

álláspontjára, hogy be kell fagyasztani 

Törökország csatlakozási folyamatát; 

válaszként a törökországi helyzetre és 

arra, hogy mindkét oldalon gyengült a 

teljes integráció nyilvánosság általi 

támogatottsága, felszólít Törökország 

csatlakozási folyamatának végleges 

lezárására; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/3 

Módosítás  3 

James Carver, David Coburn, Peter Lundgren, Beatrix von Storch, Kristina Winberg 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0234/2017 

Kati Piri 

2016. évi jelentés Törökországról 

2016/2308(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

8 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

8. a tárgyalási kerettel összhangban 

felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat 
a Törökországgal zajló csatlakozási 

tárgyalások mielőbbi hivatalos 

felfüggesztésére abban az esetben, ha a az 

alkotmányos csomagot változatlanul 

hajtják végre; hangsúlyozza tekintetbe 

véve a Velencei Bizottság alkotmányos 

reformra vonatkozó észrevételeit, hogy a 

javasolt alkotmányos módosítások nem 

tartják tiszteletben a hatalmi ágak 

szétválasztásának alapvető elveit és nem 

biztosítanak megfelelő fékeket és 

ellensúlyokat, továbbá nem állnak 

összhangban a koppenhágai 

kritériumokkal; felkéri a Bizottságot, a 

tagállamokat és Törökországot, hogy nyílt 

és őszinte vitát folytassanak a kölcsönös 

érdeklődésre számot tartó területekről, 

amelyek esetében lehetőség lenne a 

fokozott együttműködésre; hangsúlyozza, 

hogy az EU és Törökország közötti 

politikai kapcsolatoknak a demokrácia, a 

jogállamiság és az alapvető jogok 

tiszteletben tartására vonatkozó 

feltételeken kell alapulniuk; 

8. felszólít a Törökországgal zajló 

csatlakozási tárgyalások mielőbbi végleges 

felfüggesztésére; hangsúlyozza tekintetbe 

véve a Velencei Bizottság alkotmányos 

reformra vonatkozó észrevételeit, hogy a 

javasolt alkotmányos módosítások nem 

tartják tiszteletben a hatalmi ágak 

szétválasztásának alapvető elveit és nem 

biztosítanak megfelelő fékeket és 

ellensúlyokat; hangsúlyozza, hogy az EU 

és Törökország közötti politikai 

kapcsolatoknak a demokrácia, a 

jogállamiság és az alapvető jogok 

tiszteletben tartására vonatkozó 

feltételeken kell alapulniuk; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/4 

Módosítás  4 

James Carver, David Coburn, Peter Lundgren, Beatrix von Storch, Kristina Winberg 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0234/2017 

Kati Piri 

2016. évi jelentés Törökországról 

2016/2308(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

23 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

23. megállapítja, hogy a 

vízumliberalizáció nagy jelentőséggel bír a 

török lakosság, különösen az 

üzletemberek, valamint az Unióban élő 

több millió török származású polgár 

számára, és erősíteni fogja az emberek 

közötti kapcsolatokat; bátorítja a török 

kormányt, hogy maradéktalanul tegyen 

eleget a vízumliberalizációs ütemtervben 

meghatározott, még hátralévő végső 

kritériumokat; hangsúlyozza, hogy 

Törökország terrorizmusellenes 

jogszabályainak felülvizsgálata 

kulcsfontosságú feltétele az alapvető 

jogok és szabadságok biztosításának, 

valamint hogy a vízumliberalizáció csak 

valamennyi kritérium teljesülése esetén 

válhat valóra; 

23. felszólít a Törökországra 

vonatkozó vízumliberalizáció 

felfüggesztésére; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/5 

Módosítás  5 

James Carver, David Coburn, Peter Lundgren, Beatrix von Storch, Kristina Winberg 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0234/2017 

Kati Piri 

2016. évi jelentés Törökországról 

2016/2308(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

25 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

25. felszólítja a Bizottságot, hogy az 

Előcsatlakozási Támogatási Eszközből 

nyújtott támogatások 2017-es félidős 

felülvizsgálata során vegye figyelembe a 

legutóbbi törökországi fejleményeket, és 

függessze fel az előcsatlakozási alapokból 

nyújtott összes támogatást, amennyiben a 

csatlakozási tárgyalásokat felfüggesztik; 

felszólítja a Bizottságot, hogy amennyiben 

e forgatókönyv lép életbe, ezeket az 

összegeket a török civil társadalom és a 

Törökországban élő menekültek közvetlen 

támogatására használja fel, és áldozzon 

többet az olyan emberek közötti 

csereprogramokba, mint a diákoknak, 

tudományos dolgozóknak és újságíróknak 

szóló Erasmus+; 

25. felszólít  az előcsatlakozási 

alapokból nyújtott támogatások végleges 

felfüggesztésére; megerősíti, hogy a fenti 

támogatásokat vissza kell fizetni a 

tagállamok adófizetői számára; 

Or. en 

 

 


