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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

28.6.2017 A8-0234/6 

Τροπολογία  6 

Bodil Valero 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0234/2017 

Kati Piri 

Έκθεση του 2016 για την Τουρκία 

2016/2308(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 11 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  – έχοντας υπόψη πληροφορίες της 

ΕΕ και των υπηρεσιών πληροφοριών των 

κρατών μελών σύμφωνα με τις οποίες δεν 

υπάρχουν πειστικά αποδεικτικά στοιχεία 

ότι ο Φετουλάχ Γκιουλέν κατέστρωσε την 

αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος 

της 15ης Ιουλίου 2016, 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

28.6.2017 A8-0234/7 

Τροπολογία  7 

Bodil Valero 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0234/2017 

Kati Piri 

Έκθεση του 2016 για την Τουρκία 

2016/2308(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 12 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  – έχοντας υπόψη την παραπομπή 

της Τουρκίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας 

των Ηνωμένων Εθνών για παραβίαση του 

διεθνούς δικαίου στην περίπτωση του 

δικαστή Aydin Sefa Akay, ο οποίος 

συνελήφθη βάσει των νόμων έκτακτης 

ανάγκης παρά το γεγονός ότι απολαύει 

διπλωματικής ασυλίας όσο υπηρετεί ως 

μέλος των διεθνών ποινικών δικαστηρίων 

των Ηνωμένων Εθνών για την πρώην 

Γιουγκοσλαβία και τη Ρουάντα, 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

28.6.2017 A8-0234/8 

Τροπολογία  8 

Bodil Valero 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0234/2017 

Kati Piri 

Έκθεση του 2016 για την Τουρκία 

2016/2308(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

2. υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι τα 

μέτρα τα οποία ελήφθησαν στο πλαίσιο της 

κατάστασης έκτακτης ανάγκης είχαν 

εκτεταμένες, δυσανάλογες και 

μακροχρόνιες αρνητικές επιπτώσεις σε 

μεγάλο αριθμό πολιτών, καθώς και στην 

προστασία των θεμελιωδών ελευθεριών 

στη χώρα· καταδικάζει τις ομαδικές 

απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων και 

αστυνομικών, τη μαζική εκκαθάριση 

μέσων ενημέρωσης, τις συλλήψεις 

δημοσιογράφων, πανεπιστημιακών, 

δικαστών, υπερασπιστών των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, αιρετών και μη 

αξιωματούχων, μελών των υπηρεσιών 

ασφαλείας και απλών πολιτών και την 

κατάσχεση όλων των περιουσιακών τους 

στοιχείων και των διαβατηρίων, το 

κλείσιμο πολλών σχολείων και 

πανεπιστημίων και την ταξιδιωτική 

απαγόρευση που έχει επιβληθεί σε χιλιάδες 

τούρκους πολίτες βάσει των νόμων περί 

διαταγμάτων έκτακτης ανάγκης χωρίς 

εξατομικευμένες αποφάσεις και χωρίς 

δυνατότητα έγκαιρης δικαστικής 

επανεξέτασης· εκφράζει την ανησυχία του 

για τη δήμευση, ενίοτε δε εθνικοποίηση, 

τουρκικών ιδιωτικών εταιρειών και 

επιχειρήσεων· ζητεί την άμεση και άνευ 

όρων αποφυλάκιση όλων όσοι κρατούνται 

χωρίς να υπάρχουν αποδείξεις για τη 

2. υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι τα 

μέτρα τα οποία ελήφθησαν στο πλαίσιο της 

κατάστασης έκτακτης ανάγκης έχουν 

εκτεταμένες, δυσανάλογες και 

μακροχρόνιες αρνητικές επιπτώσεις σε 

μεγάλο αριθμό πολιτών, καθώς και στην 

προστασία των θεμελιωδών ελευθεριών 

στη χώρα· καταδικάζει τις ομαδικές 

απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων και 

αστυνομικών, τη μαζική εκκαθάριση 

μέσων ενημέρωσης, τις συλλήψεις 

δημοσιογράφων, πανεπιστημιακών, 

δικαστών, υπερασπιστών των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, αιρετών και μη 

αξιωματούχων, μελών των υπηρεσιών 

ασφαλείας και απλών πολιτών και την 

κατάσχεση όλων των περιουσιακών τους 

στοιχείων και των διαβατηρίων, το 

κλείσιμο πολλών σχολείων και 

πανεπιστημίων και την ταξιδιωτική 

απαγόρευση που έχει επιβληθεί σε χιλιάδες 

τούρκους πολίτες βάσει των νόμων περί 

διαταγμάτων έκτακτης ανάγκης χωρίς 

εξατομικευμένες αποφάσεις και χωρίς 

δυνατότητα έγκαιρης δικαστικής 

επανεξέτασης· εκφράζει την ανησυχία του 

για τη δήμευση, ενίοτε δε εθνικοποίηση, 

τουρκικών ιδιωτικών εταιρειών και 

επιχειρήσεων· ζητεί την άμεση και άνευ 

όρων αποφυλάκιση όλων όσοι κρατούνται 

χωρίς να υπάρχουν αποδείξεις για τη 
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συμμετοχή τους στην τέλεση αξιόποινης 

πράξης· εκφράζει τη λύπη του, στο πλαίσιο 

αυτό, για τη σοβαρή υπονόμευση των 

νομοθετικών εξουσιών του κοινοβουλίου· 

συμμετοχή τους στην τέλεση αξιόποινης 

πράξης· εκφράζει τη λύπη του, στο πλαίσιο 

αυτό, για τη σοβαρή υπονόμευση των 

νομοθετικών εξουσιών του κοινοβουλίου· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

28.6.2017 A8-0234/9 

Τροπολογία  9 

Bodil Valero 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0234/2017 

Kati Piri 

Έκθεση του 2016 για την Τουρκία 

2016/2308(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

9. σημειώνει με λύπη ότι στο 

στόχαστρο των δυσανάλογων μέτρων που 

ελήφθησαν μετά την κήρυξη κατάστασης 

έκτακτης ανάγκης, που περιλαμβάνουν 

συλλήψεις, κρατήσεις και δημεύσεις 

περιουσιών, βρίσκονται όχι μόνο χιλιάδες 

φερόμενα μέλη/υποστηρικτές του 

κινήματος Γκιουλέν, αλλά και 

αντιφρονούντες γενικότερα, καθώς και 

πολιτικά κόμματα της αντιπολίτευσης 

ειδικότερα· αναμένει ακόμη αδιάσειστα 

αποδεικτικά στοιχεία όσον αφορά τους 

δράστες της απόπειρας πραξικοπήματος· 

καταδικάζει έντονα τη φυλάκιση 11 

βουλευτών που ανήκουν στο Λαϊκό 

Δημοκρατικό Κόμμα (HDP), 

συμπεριλαμβανομένων των συμπροέδρων 

του Figen Yuksekdag και Selahattin 

Demirtas, ενός βουλευτή του 

Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος 

(CHP) και 85 κούρδων δημάρχων· καλεί 

την τουρκική κυβέρνηση να άρει αμέσως 

την κατάσταση έκτακτης ανάγκης· 

προειδοποιεί να μη γίνεται κατάχρηση 

αντιτρομοκρατικών μέτρων για να 

νομιμοποιείται η καταστολή των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων· 

9. θεωρεί θλιβερό το γεγονός ότι στο 

στόχαστρο των δυσανάλογων μέτρων που 

ελήφθησαν μετά την κήρυξη κατάστασης 

έκτακτης ανάγκης, που περιλαμβάνουν 

συλλήψεις, κρατήσεις και δημεύσεις 

περιουσιών, βρίσκονται εκατοντάδες 

χιλιάδες φερόμενα μέλη/υποστηρικτές του 

κινήματος Γκιουλέν, καθώς και 

αντιφρονούντες γενικότερα, καθώς και 

πολιτικά κόμματα της αντιπολίτευσης 

ειδικότερα· αναμένει ακόμη αδιάσειστα 

αποδεικτικά στοιχεία όσον αφορά τους 

δράστες της απόπειρας πραξικοπήματος· 

καταδικάζει έντονα τη φυλάκιση 11 

βουλευτών που ανήκουν στο Λαϊκό 

Δημοκρατικό Κόμμα (HDP), 

συμπεριλαμβανομένων των συμπροέδρων 

του Figen Yuksekdag και Selahattin 

Demirtas, ενός βουλευτή του 

Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος 

(CHP) και 85 κούρδων δημάρχων· καλεί 

την τουρκική κυβέρνηση να άρει αμέσως 

την κατάσταση έκτακτης ανάγκης· 

προειδοποιεί να μη γίνεται κατάχρηση 

αντιτρομοκρατικών μέτρων για να 

νομιμοποιείται η καταστολή των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

28.6.2017 A8-0234/10 

Τροπολογία  10 

Bodil Valero 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0234/2017 

Kati Piri 

Έκθεση του 2016 για την Τουρκία 

2016/2308(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

20. ζητεί εμβάθυνση των σχέσεων ΕΕ-

Τουρκίας σε βασικούς τομείς κοινού 

ενδιαφέροντος, όπως η καταπολέμηση 

της τρομοκρατίας, η μετανάστευση, η 

ενέργεια, η οικονομία και το εμπόριο, και 

επαναλαμβάνει ότι είναι αναγκαία η 

διαφύλαξη και η ενθάρρυνση του διαλόγου 

και της συνεργασίας· πιστεύει ότι η 

συνεργασία ΕΕ-Τουρκίας σε αυτούς τους 

τομείς αποτελεί επένδυση στη 

σταθερότητα και την ευημερία τόσο της 

Τουρκίας όσο και της ΕΕ, υπό τον όρο ότι 

βασίζεται στην τήρηση από όλα τα μέρη 

των δεσμεύσεών τους όσον αφορά τα 

θεμελιώδη δικαιώματα και τις βασικές 

ελευθερίες· πιστεύει ότι οι επαφές μεταξύ 

των μελών της κοινωνίας των πολιτών 

έχουν καίρια σημασία και ζητεί με έμφαση 

εντατικοποίηση των επαφών αυτών· 

20. ζητεί τη συνέχιση των σχέσεων 

ΕΕ-Τουρκίας σε βασικούς τομείς κοινού 

ενδιαφέροντος και επαναλαμβάνει ότι είναι 

αναγκαία η διαφύλαξη και η ενθάρρυνση 

του διαλόγου και της συνεργασίας· 

πιστεύει ότι η συνεργασία ΕΕ-Τουρκίας 

αποτελεί επένδυση στη σταθερότητα και 

την ευημερία τόσο της Τουρκίας όσο και 

της ΕΕ, υπό τον όρο ότι βασίζεται στην 

τήρηση από όλα τα μέρη των δεσμεύσεών 

τους όσον αφορά τα θεμελιώδη 

δικαιώματα και τις βασικές ελευθερίες· 

πιστεύει ότι οι επαφές μεταξύ των μελών 

της κοινωνίας των πολιτών έχουν καίρια 

σημασία και ζητεί με έμφαση 

εντατικοποίηση των επαφών αυτών· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

28.6.2017 A8-0234/11 

Τροπολογία  11 

Bodil Valero 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0234/2017 

Kati Piri 

Έκθεση του 2016 για την Τουρκία 

2016/2308(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 22 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

22. πιστεύει ότι η ενίσχυση των 

εμπορικών σχέσεων θα μπορούσε να 

αποφέρει απτά οφέλη στους πολίτες της 

Τουρκίας και της ΕΕ, και, ως εκ τούτου, 

δεδομένων των σημερινών 

δυσλειτουργιών της τελωνειακής ένωσης, 

υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής 

για την έναρξη διαπραγματεύσεων σχετικά 

με την αναβάθμιση της τελωνειακής 

ένωσης· επαναλαμβάνει ότι η ΕΕ είναι ο 

κύριος εμπορικός εταίρος της Τουρκίας και 

ότι τα δύο τρίτα των άμεσων ξένων 

επενδύσεων (ΑΞΕ) στην Τουρκία 

προέρχονται από κράτη μέλη της ΕΕ· 

υπογραμμίζει επίσης την οικονομική 

σημασία της Τουρκίας ως αγοράς 

ανάπτυξης για την ΕΕ· θεωρεί ζωτικής 

σημασίας τη συμμετοχή των κοινωνικών 

εταίρων στις διαπραγματεύσεις· καλεί την 

Επιτροπή να συμπεριλάβει στην 

αναβαθμισμένη τελωνειακή ένωση μεταξύ 

της Τουρκίας και της ΕΕ ρήτρα για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις 

ελευθερίες, έτσι ώστε τα ανθρώπινα 

δικαιώματα και οι θεμελιώδεις ελευθερίες 

να αποτελέσουν βασική προϋπόθεση· 

υπενθυμίζει ότι το πλήρες δυναμικό της 

τελωνειακής ένωσης θα επιτευχθεί μόνον 

όταν η Τουρκία εφαρμόσει στο ακέραιο το 

πρόσθετο πρωτόκολλο έναντι όλων των 

κρατών μελών· λαμβάνει υπό σημείωση το 

22. πιστεύει ότι η ενίσχυση των 

εμπορικών σχέσεων θα μπορούσε να 

αποφέρει απτά οφέλη στους πολίτες της 

Τουρκίας και της ΕΕ· αντιτίθεται, 

ωστόσο, στην πρόταση της Επιτροπής για 

την έναρξη διαπραγματεύσεων σχετικά με 

την αναβάθμιση της τελωνειακής ένωσης 

έως ότου επιτευχθεί σημαντική πρόοδος 

στους τομείς των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και των θεμελιωδών 

ελευθεριών στην Τουρκία· επαναλαμβάνει 

ότι η ΕΕ είναι ο κύριος εμπορικός εταίρος 

της Τουρκίας και ότι τα δύο τρίτα των 

άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) στην 

Τουρκία προέρχονται από κράτη μέλη της 

ΕΕ· υπογραμμίζει επίσης την οικονομική 

σημασία της Τουρκίας ως αγοράς 

ανάπτυξης για την ΕΕ· θεωρεί ζωτικής 

σημασίας τη συμμετοχή των κοινωνικών 

εταίρων· καλεί την Επιτροπή να 

συμπεριλάβει σε ενδεχόμενη 

αναβαθμισμένη μελλοντική τελωνειακή 

ένωση μεταξύ της Τουρκίας και της ΕΕ 

ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και 

τις θεμελιώδεις ελευθερίες, έτσι ώστε τα 

ανθρώπινα δικαιώματα και οι θεμελιώδεις 

ελευθερίες να αποτελέσουν βασική 

προϋπόθεση· υπενθυμίζει ότι το πλήρες 

δυναμικό της τελωνειακής ένωσης θα 

επιτευχθεί μόνον όταν η Τουρκία 

εφαρμόσει στο ακέραιο το πρόσθετο 
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συμπέρασμα της Επιτροπής σύμφωνα με 

το οποίο η εξάλειψη των εμποδίων στη 

λειτουργία της τελωνειακής ένωσης από 

την πλευρά της Τουρκίας θα ενίσχυε την 

περαιτέρω εμπορική της ολοκλήρωση με 

την ΕΕ· 

πρωτόκολλο έναντι όλων των κρατών 

μελών· λαμβάνει υπό σημείωση το 

συμπέρασμα της Επιτροπής σύμφωνα με 

το οποίο η εξάλειψη των εμποδίων στη 

λειτουργία της τελωνειακής ένωσης από 

την πλευρά της Τουρκίας θα ενίσχυε την 

περαιτέρω εμπορική της ολοκλήρωση με 

την ΕΕ· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

28.6.2017 A8-0234/12 

Τροπολογία  12 

Bodil Valero 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0234/2017 

Kati Piri 

Έκθεση του 2016 για την Τουρκία 

2016/2308(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 23 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

23. επισημαίνει ότι η ελευθέρωση του 

καθεστώτος των θεωρήσεων είναι πολύ 

σημαντική για τους τούρκους πολίτες, 

ιδίως τους επιχειρηματίες και τα άτομα 

τουρκικής καταγωγής στην ΕΕ, και ότι θα 

ενισχύσει τις επαφές μεταξύ των λαών· 

παροτρύνει την τουρκική κυβέρνηση να 

συμμορφωθεί πλήρως με τα τελευταία 

εναπομένοντα κριτήρια, όπως 

προσδιορίζονται στον χάρτη πορείας για 

την ελευθέρωση του καθεστώτος των 

θεωρήσεων· υπογραμμίζει ότι η 

αναθεώρηση της αντιτρομοκρατικής 

νομοθεσίας αποτελεί βασική προϋπόθεση 

για τη διασφάλιση των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων και ελευθεριών και ότι η 

ελευθέρωση του καθεστώτος των 

θεωρήσεων θα καταστεί δυνατή μόνον 

όταν θα πληρούνται όλα τα κριτήρια· 

23. επισημαίνει ότι η ελευθέρωση του 

καθεστώτος των θεωρήσεων είναι πολύ 

σημαντική για τους τούρκους πολίτες, 

ιδίως τους επιχειρηματίες και τα άτομα 

τουρκικής καταγωγής στην ΕΕ, και ότι θα 

ενισχύσει τις επαφές μεταξύ των λαών· 

παροτρύνει την τουρκική κυβέρνηση να 

συμμορφωθεί πλήρως με τα τελευταία 

εναπομένοντα κριτήρια, όπως 

προσδιορίζονται στον χάρτη πορείας για 

την ελευθέρωση του καθεστώτος των 

θεωρήσεων· υπογραμμίζει ότι η 

αναθεώρηση της αντιτρομοκρατικής 

νομοθεσίας αποτελεί βασική προϋπόθεση 

για τη διασφάλιση των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων και ελευθεριών και ότι η 

ελευθέρωση του καθεστώτος των 

θεωρήσεων θα καταστεί δυνατή μόνον 

όταν θα πληρούνται όλα τα κριτήρια·καλεί 

όλες τις χώρες, ιδίως δε όλα τα κράτη 

μέλη της ΕΕ, να μη δώσουν συνέχεια στις 

αιτήσεις έκδοσης που αφορούν άτομα τα 

οποία κατηγορούνται για δεσμούς με το 

κίνημα Γκιουλέν· 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/13 

Τροπολογία  13 

Bodil Valero 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0234/2017 

Kati Piri 

Έκθεση του 2016 για την Τουρκία 

2016/2308(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

26. καταδικάζει με τον πλέον 

κατηγορηματικό τρόπο όλες τις 

τρομοκρατικές επιθέσεις που 

διαπράχθηκαν στην Τουρκία και 

συμπαραστέκεται με αποφασιστικότητα 

στον πληθυσμό της Τουρκίας στον κοινό 

αγώνα μας κατά της τρομοκρατίας· 

σημειώνει τις διμερείς σχέσεις μεταξύ των 

κρατών μελών της ΕΕ και της Τουρκίας 

στον τομέα της αντιτρομοκρατικής 

συνεργασίας για τους «ξένους μαχητές»· 

υπογραμμίζει ότι η ισχυρή συνεργασία 

μεταξύ της Ευρωπόλ και των τουρκικών 

υπηρεσιών επιβολής του νόμου είναι 

καθοριστικής σημασίας για την 

αποτελεσματική πάταξη της τρομοκρατίας· 

επαναλαμβάνει ότι καταδικάζει την 

επιστροφή στη βία του Εργατικού 

Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK), το 

οποίο συμπεριλαμβάνεται από το 2002 

στον κατάλογο της ΕΕ με τις 

τρομοκρατικές οργανώσεις, και το 

προτρέπει να καταθέσει τα όπλα και να 

χρησιμοποιήσει ειρηνικά και νόμιμα μέσα 

για να εκφράσει τις προσδοκίες του· 

υπογραμμίζει ότι μια ειρηνική λύση στο 

κουρδικό ζήτημα είναι επίσης αναγκαία 

για το δημοκρατικό μέλλον της Τουρκίας 

και θα επιτευχθεί μόνο με τη συμμετοχή 

όλων των ενδιαφερόμενων μερών και των 

δημοκρατικών δυνάμεων· ζητεί 

26. καταδικάζει με τον πλέον 

κατηγορηματικό τρόπο όλες τις 

τρομοκρατικές επιθέσεις που 

διαπράχθηκαν στην Τουρκία και 

συμπαραστέκεται με αποφασιστικότητα 

στον πληθυσμό της Τουρκίας στον κοινό 

αγώνα μας κατά της τρομοκρατίας· 

σημειώνει τις διμερείς σχέσεις μεταξύ των 

κρατών μελών της ΕΕ και της Τουρκίας 

στον τομέα της αντιτρομοκρατικής 

συνεργασίας για τους «ξένους μαχητές»· 

υπογραμμίζει ότι η ισχυρή συνεργασία 

μεταξύ της Ευρωπόλ και των τουρκικών 

υπηρεσιών επιβολής του νόμου είναι 

καθοριστικής σημασίας για την 

αποτελεσματική πάταξη της τρομοκρατίας· 

εκφράζει τη βαθιά του απογοήτευση και 

επαναλαμβάνει ότι καταδικάζει την 

επιστροφή στη βία στο νοτιοανατολικό 

τμήμα της χώρας και προτρέπει το 

Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK) 

να καταθέσει τα όπλα και να 

χρησιμοποιήσει ειρηνικά και νόμιμα μέσα 

για να εκφράσει τις προσδοκίες του· 

υπογραμμίζει ότι μια ειρηνική λύση στο 

κουρδικό ζήτημα είναι επίσης αναγκαία 

για το δημοκρατικό μέλλον της Τουρκίας 

και θα επιτευχθεί μόνο με τη συμμετοχή 

όλων των ενδιαφερόμενων μερών και των 

δημοκρατικών δυνάμεων· ζητεί 

επανάληψη των διαπραγματεύσεων με 
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επανάληψη των διαπραγματεύσεων με 

στόχο την επίτευξη συνολικής και 

βιώσιμης λύσης στο κουρδικό ζήτημα· 

καλεί τα κράτη μέλη να επιβάλουν τη 

νομοθεσία για την απαγόρευση της χρήσης 

σημάτων και συμβόλων οργανώσεων που 

βρίσκονται στον ενωσιακό κατάλογο των 

τρομοκρατικών οργανώσεων· 

στόχο την επίτευξη συνολικής και 

βιώσιμης λύσης στο κουρδικό ζήτημα· 

καλεί τα κράτη μέλη να επιβάλουν τη 

νομοθεσία για την απαγόρευση της χρήσης 

σημάτων και συμβόλων οργανώσεων που 

βρίσκονται στον ενωσιακό κατάλογο των 

τρομοκρατικών οργανώσεων· 

Or. en 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

17. καλεί την Τουρκία να προστατεύσει 

τα δικαιώματα των πλέον ευάλωτων 

ομάδων και των ατόμων που ανήκουν σε 

μειονότητες· εκφράζει τη λύπη του για το 

γεγονός ότι οι πορείες των ΛΟΑΔΜ στην 

Άγκυρα και την Κωνσταντινούπολη 

απαγορεύτηκαν για δεύτερο κατά σειρά 

έτος· εκφράζει σοβαρή ανησυχία για τη βία 

με βάση το φύλο, τις διακρίσεις, τη 

ρητορική του μίσους κατά των 

μειονοτήτων, τα εγκλήματα μίσους και τις 

παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

των ΛΟΑΔΜ· καλεί την Τουρκία να λάβει 

κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη και την 

τιμωρία της ρητορικής του μίσους και των 

εγκλημάτων που στρέφονται εναντίον 

μειονοτήτων· καλεί την Τουρκία να 

εναρμονίσει την εθνική νομοθεσία της με 

τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης του 

Συμβουλίου της Ευρώπης, την οποία 

κύρωσε το 2014· εκφράζει την 

ικανοποίησή του για την εθνική 

στρατηγική και το σχέδιο δράσης της 

κυβέρνησης για τους Ρομά και καλεί την 

τουρκική κυβέρνηση να αρχίσει να 

εφαρμόζει τη στρατηγική και να 

συγκροτήσει μηχανισμό παρακολούθησης 

και αξιολόγησης· παροτρύνει τις αρχές να 

αντιμετωπίσουν τα βασικά εμπόδια για την 

κοινωνική ένταξη των Ρομά· καλεί την 

Τουρκία να εξασφαλίσει πλήρη ισότητα σε 

17. καλεί την Τουρκία να προστατεύσει 

τα δικαιώματα των πλέον ευάλωτων 

ομάδων και των ατόμων που ανήκουν σε 

μειονότητες· εκφράζει τη λύπη του για το 

γεγονός ότι οι πορείες των ΛΟΑΔΜ στην 

Άγκυρα και την Κωνσταντινούπολη 

απαγορεύτηκαν για τρίτο κατά σειρά έτος 

και ήρθαν αντιμέτωπες με την 

αστυνομική βία και καταστολή· εκφράζει 

σοβαρή ανησυχία για τη βία με βάση το 

φύλο, τις διακρίσεις, τη ρητορική του 

μίσους κατά των μειονοτήτων, τα 

εγκλήματα μίσους και τις παραβιάσεις των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜ· 

καλεί την Τουρκία να λάβει κατάλληλα 

μέτρα για την πρόληψη και την τιμωρία 

της ρητορικής του μίσους και των 

εγκλημάτων που στρέφονται εναντίον 

μειονοτήτων· καλεί την Τουρκία να 

εναρμονίσει την εθνική νομοθεσία της με 

τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης του 

Συμβουλίου της Ευρώπης, την οποία 

κύρωσε το 2014· εκφράζει την 

ικανοποίησή του για την εθνική 

στρατηγική και το σχέδιο δράσης της 

κυβέρνησης για τους Ρομά και καλεί την 

τουρκική κυβέρνηση να αρχίσει να 

εφαρμόζει τη στρατηγική και να 

συγκροτήσει μηχανισμό παρακολούθησης 

και αξιολόγησης· παροτρύνει τις αρχές να 

αντιμετωπίσουν τα βασικά εμπόδια για την 
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όλους τους πολίτες και να αντιμετωπίσει 

τα προβλήματα των μελών των 

μειονοτήτων, ιδίως σε σχέση με την 

εκπαίδευση και τα δικαιώματα 

ιδιοκτησίας· σημειώνει ότι, σύμφωνα με τα 

κριτήρια της Κοπεγχάγης, οι μειονότητες 

πρέπει να έχουν επίσης το δικαίωμα να 

εκπαιδεύονται στη μητρική τους γλώσσα 

σε δημόσια σχολεία· υπενθυμίζει τη 

σημασία που έχει η εφαρμογή του 

ψηφίσματος της Κοινοβουλευτικής 

Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης 

σχετικά με την Ίμβρο και την Τένεδο και 

καλεί την Τουρκία να βοηθήσει στον 

επαναπατρισμό οικογενειών της 

μειονότητας που επιθυμούν να 

επιστρέψουν στα νησιά· χαιρετίζει το 

άνοιγμα του σχολείου της ελληνικής 

μειονότητας στο νησί της Ίμβρου, το οποίο 

αποτελεί θετικό βήμα· 

κοινωνική ένταξη των Ρομά· καλεί την 

Τουρκία να εξασφαλίσει πλήρη ισότητα σε 

όλους τους πολίτες και να αντιμετωπίσει 

τα προβλήματα των μελών των 

μειονοτήτων, ιδίως σε σχέση με την 

εκπαίδευση και τα δικαιώματα 

ιδιοκτησίας· σημειώνει ότι, σύμφωνα με τα 

κριτήρια της Κοπεγχάγης, οι μειονότητες 

πρέπει να έχουν επίσης το δικαίωμα να 

εκπαιδεύονται στη μητρική τους γλώσσα 

σε δημόσια σχολεία· υπενθυμίζει τη 

σημασία που έχει η εφαρμογή του 

ψηφίσματος της Κοινοβουλευτικής 

Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης 

σχετικά με την Ίμβρο και την Τένεδο και 

καλεί την Τουρκία να βοηθήσει στον 

επαναπατρισμό οικογενειών της 

μειονότητας που επιθυμούν να 

επιστρέψουν στα νησιά· χαιρετίζει το 

άνοιγμα του σχολείου της ελληνικής 

μειονότητας στο νησί της Ίμβρου, το οποίο 

αποτελεί θετικό βήμα· 

Or. en 

 

 


