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28.6.2017 A8-0234/6 

Módosítás  6 

Bodil Valero 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0234/2017 

Kati Piri 

2016. évi jelentés Törökországról 

2016/2308(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

11 a bevezető hivatkozás (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  – tekintettel arra az uniós és 

tagállami hírszerző szolgálatoktól 

származó információra, amely szerint 

nincsenek meggyőző bizonyítékok arra 

vonatkozóan, hogy a 2016. július 15-i, 

meghiúsult puccskísérletet Fethullah 

Gülen tervelte ki; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/7 

Módosítás  7 

Bodil Valero 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0234/2017 

Kati Piri 

2016. évi jelentés Törökországról 

2016/2308(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

12 a bevezető hivatkozás (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  – tekintettel arra, hogy a Biztonsági 

Tanács elé utalták Törökország ügyét a 

nemzetközi jog megsértése miatt, mivel 

Aydin Sefa Akay bírót a szükségállapot 

alatt letartóztatták, miközben a volt 

Jugoszláviával és Ruandával foglalkozó 

nemzetközi ENSZ-büntetőtörvényszékek 

tagjaként diplomáciai mentességet élvez; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/8 

Módosítás  8 

Bodil Valero 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0234/2017 

Kati Piri 

2016. évi jelentés Törökországról 

2016/2308(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

2 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

2. hangsúlyozza ugyanakkor, hogy a 

szükségállapot idején hozott intézkedések 

széles körű, aránytalan és tartós 

kedvezőtlen hatásokat fejtettek ki az 

országban számos állampolgár, valamint az 

alapvető szabadságok védelme 

tekintetében; elítéli a köztisztviselők és 

rendőrtisztek kollektív elbocsátását, a 

médiaorgánumok tömeges felszámolását, 

az újságírók, tudósok, bírák, emberijog-

védők, választott és nem megválasztott 

tisztviselők, a biztonsági szolgálatok tagjai 

és egyszerű állampolgárok letartóztatását, 

tulajdonuk, vagyonuk és útlevelük 

elkobzását, számos iskola és egyetem 

bezárását, valamint a több ezer török 

állampolgárral szembeni utazási tilalmat 

sürgősségi törvényerejű rendeletek alapján 

egyénekre szabott határozatok nélkül, 

valamint anélkül, hogy megfelelő időben 

lehetőség lenne bírósági felülvizsgálatra; 

aggódik a török magáncégek és -

vállalkozások elkobzása és néhány esetben 

államosítása miatt; felhív az összes olyan 

fogoly azonnali és feltétel nélküli szabadon 

bocsátására, akiket bűncselekményben való 

személyes részvételre vonatkozó 

bizonyíték nélkül tartanak fogva; ezzel 

összefüggésben sajnálja, hogy a parlament 

jogalkotási előjogait súlyosan 

megnyirbálták; 

2. hangsúlyozza ugyanakkor, hogy a 

szükségállapot idején hozott intézkedések 

széles körű, aránytalan és tartós 

kedvezőtlen hatásokat fejtenek ki az 

országban számos állampolgár, valamint az 

alapvető szabadságok védelme 

tekintetében; elítéli a köztisztviselők és 

rendőrtisztek kollektív elbocsátását, a 

médiaorgánumok tömeges felszámolását, 

az újságírók, tudósok, bírák, emberijog-

védők, választott és nem megválasztott 

tisztviselők, a biztonsági szolgálatok tagjai 

és egyszerű állampolgárok letartóztatását, 

tulajdonuk, vagyonuk és útlevelük 

elkobzását, számos iskola és egyetem 

bezárását, valamint a több ezer török 

állampolgárral szembeni utazási tilalmat 

sürgősségi törvényerejű rendeletek alapján 

egyénekre szabott határozatok nélkül, 

valamint anélkül, hogy megfelelő időben 

lehetőség lenne bírósági felülvizsgálatra; 

aggódik a török magáncégek és -

vállalkozások elkobzása és néhány esetben 

államosítása miatt; felhív az összes olyan 

fogoly azonnali és feltétel nélküli szabadon 

bocsátására, akiket bűncselekményben való 

személyes részvételre vonatkozó 

bizonyíték nélkül tartanak fogva; ezzel 

összefüggésben sajnálja, hogy a parlament 

jogalkotási előjogait súlyosan 

megnyirbálták; 
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28.6.2017 A8-0234/9 

Módosítás  9 

Bodil Valero 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0234/2017 

Kati Piri 

2016. évi jelentés Törökországról 

2016/2308(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

9 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

9. sajnálattal állapítja meg, hogy a 

szükségállapot kihirdetését követően hozott 

aránytalan intézkedések – fogva tartások, 

letartóztatások és vagyonelkobzások – nem 

csak a Gülen-mozgalom több ezer 

állítólagos tagját/támogatóját vették célba, 

hanem általában a másként gondolkodókat 

és különösen az ellenzéki politikai 

pártokat; továbbra is várja a puccskísérlet 

elkövetőire vonatkozó egyértelmű 

bizonyítékokat; határozottan elítéli a 

Demokratikus Néppárt (HDP) 11 

parlamenti képviselőjének, köztük 

társelnökeinek, Figen Yuksekdagnak és 

Selahattin Demirtasnak, a Köztársasági 

Néppárt (CHP) egyik parlamenti 

képviselőjének, valamint 85 kurd 

polgármesternek a bebörtönzését; sürgeti a 

török kormányt, hogy haladéktalanul 

vessen véget a szükségállapotnak; óva int 

attól, hogy az emberi jogok eltiprását a 

terrorizmus elleni intézkedésekkel 

visszaélve legitimálják; 

9. fájlalja, hogy a szükségállapot 

kihirdetését követően hozott aránytalan 

intézkedések – fogva tartások, 

letartóztatások és vagyonelkobzások – a 

Gülen-mozgalom több százezer állítólagos 

tagját/támogatóját, valamint általában a 

másként gondolkodókat és különösen az 

ellenzéki politikai pártokat vették célba; 

továbbra is várja a puccskísérlet 

elkövetőire vonatkozó egyértelmű 

bizonyítékokat; határozottan elítéli a 

Demokratikus Néppárt (HDP) 11 

parlamenti képviselőjének, köztük 

társelnökeinek, Figen Yuksekdagnak és 

Selahattin Demirtasnak, a Köztársasági 

Néppárt (CHP) egyik parlamenti 

képviselőjének, valamint 85 kurd 

polgármesternek a bebörtönzését; sürgeti a 

török kormányt, hogy haladéktalanul 

vessen véget a szükségállapotnak; óva int 

attól, hogy az emberi jogok eltiprását a 

terrorizmus elleni intézkedésekkel 

visszaélve legitimálják; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/10 

Módosítás  10 

Bodil Valero 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0234/2017 

Kati Piri 

2016. évi jelentés Törökországról 

2016/2308(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

20 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

20. felszólít az EU és Törökország 

közötti kapcsolatok elmélyítésére az olyan 

közös érdeklődésre számot tartó 

területeken, mint a terrorizmus elleni 

küzdelem, a migráció, az energiaügy, a 

gazdaság és a kereskedelem, és ismételten 

hangsúlyozza, hogy a párbeszédet és az 

együttműködést fenn kell tartani és 

ösztönözni kell; úgy véli, hogy e 

területeken az EU és Törökország közötti 

együttműködés Törökország és az EU 

stabilitásába és jólétébe való befektetést 

jelent, amennyiben az alapvető jogokra és 

az alapszabadságokra vonatkozó 

kötelezettségvállalásaik mindkét fél általi 

tiszteletben tartásán alapul; úgy véli, hogy 

a civil társadalom képviselői közötti 

együttműködés kulcsfontosságú, és 

szorgalmazza e kapcsolatok elmélyítését; 

20. felszólít az EU és Törökország 

közötti kapcsolatok fenntartására a közös 

érdeklődésre számot tartó területeken, és 

ismételten hangsúlyozza, hogy a 

párbeszédet és az együttműködést fenn kell 

tartani és ösztönözni kell; úgy véli, hogy az 

EU és Törökország közötti együttműködés 

Törökország és az EU stabilitásába és 

jólétébe való befektetést jelent, 

amennyiben az alapvető jogokra és az 

alapszabadságokra vonatkozó 

kötelezettségvállalásaik mindkét fél általi 

tiszteletben tartásán alapul; úgy véli, hogy 

a civil társadalom képviselői közötti 

együttműködés kulcsfontosságú, és 

szorgalmazza e kapcsolatok elmélyítését; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/11 

Módosítás  11 

Bodil Valero 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0234/2017 

Kati Piri 

2016. évi jelentés Törökországról 

2016/2308(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

22 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

22. úgy véli, hogy a  kereskedelmi 

kapcsolatok erősítése konkrét előnyökkel 

szolgálhat a török és az uniós polgárok 

számára, ezért a vámunió jelenlegi 

hiányosságaira való tekintettel támogatja 
a Bizottság arra irányuló javaslatát, hogy 

tárgyalások kezdődjenek a vámunió 

korszerűsítéséről; ismételten kijelenti, hogy 

az Unió Törökország fő kereskedelmi 

partnere, és hogy a törökországi közvetlen 

külföldi befektetések kétharmada az uniós 

tagállamokból származik; hangsúlyozza 

továbbá Törökországnak az Unió 

növekedési piacaként betöltött gazdasági 

jelentőségét; úgy véli, hogy döntő 

fontosságú a szociális partnerek bevonása a 

tárgyalásokba; felszólítja a Bizottságot, 

hogy a Törökország és az Unió közötti, 

korszerűsített vámunióba építsen be az 

emberi jogokra és az alapvető 

szabadságokra vonatkozó záradékot, amely 

kulcsfontosságú feltételekként határozza 

meg az emberi jogokat és az alapvető 

szabadságokat; emlékeztet arra, hogy a 

vámunió csak akkor tudja teljes mértékben 

kihasználni a benne rejlő lehetőségeket, ha 

Törökország maradéktalanul végrehajtja a 

jegyzőkönyvet minden tagállam 

vonatkozásában; tudomásul veszi a 

Bizottság azon következtetését, hogy az 

Unióval való további kereskedelmi 

22. úgy véli, hogy a kereskedelmi 

kapcsolatok erősítése konkrét előnyökkel 

szolgálhat a török és az uniós polgárok 

számára; mindazonáltal ellenzi a Bizottság 

arra irányuló javaslatát, hogy tárgyalások 

kezdődjenek a vámunió korszerűsítéséről, 

amíg jelentős előrelépés nem történik az 

emberi jogok és az alapvető szabadságok 

terén Törökországban; ismételten 

kijelenti, hogy az Unió Törökország fő 

kereskedelmi partnere, és hogy a 

törökországi közvetlen külföldi 

befektetések kétharmada az uniós 

tagállamokból származik; hangsúlyozza 

továbbá Törökországnak az Unió 

növekedési piacaként betöltött gazdasági 

jelentőségét; úgy véli, hogy döntő 

fontosságú a szociális partnerek bevonása; 

felszólítja a Bizottságot, hogy a 

Törökország és az Unió közötti bármely 

jövőbeli, korszerűsített vámunióba építsen 

be az emberi jogokra és az alapvető 

szabadságokra vonatkozó záradékot, amely 

kulcsfontosságú feltételekként határozza 

meg az emberi jogokat és az alapvető 

szabadságokat; emlékeztet arra, hogy a 

vámunió csak akkor tudja teljes mértékben 

kihasználni a benne rejlő lehetőségeket, ha 

Törökország maradéktalanul végrehajtja a 

jegyzőkönyvet minden tagállam 

vonatkozásában; tudomásul veszi a 
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integrációt serkentené, ha Törökország 

megszüntetné a vámunió működésének 

akadályait; 

Bizottság azon következtetését, hogy az 

Unióval való további kereskedelmi 

integrációt serkentené, ha Törökország 

megszüntetné a vámunió működésének 

akadályait; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/12 

Módosítás  12 

Bodil Valero 

a Verts/ALE 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. 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;felhívja ugyanakkor valamennyi 

országot és különösen az összes uniós 

tagállamot, hogy ne tegyen eleget a 

Gülen-mozgalomhoz fűződő 

kapcsolatokkal vádolt személyekre 

vonatkozó kiadatási kérelmeknek; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/13 

Módosítás  13 

Bodil Valero 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0234/2017 

Kati Piri 

2016. évi jelentés Törökországról 

2016/2308(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

26 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

26. a leghatározottabban elítél minden 

Törökországban végrehajtott 

terrortámadást, és szilárdan támogatja a 

török lakosságot a terrorizmus elleni közös 

harcunkban; tudomásul veszi az uniós 

tagállamok és Törökország közötti szoros 

kétoldalú kapcsolatokat a „külföldi 

harcosokkal” kapcsolatos, terrorizmus 

elleni együttműködés terén; hangsúlyozza, 

hogy az Europol és a török bűnüldöző 

hatóságok közötti szoros együttműködés 

kulcsfontosságú a terrorizmus elleni 

hatékony küzdelem szempontjából; 

ismételten elítéli, hogy a Kurd 

Munkáspárt (PKK), amely 2002 óta 

szerepel a terrorista szervezetek uniós 

jegyzékében, visszatért az erőszak 

alkalmazásához, és nyomatékosan 

felszólítja a pártot, hogy tegye le a 

fegyvert, és elvárásainak kinyilvánítására 

békés és jogszerű eszközöket használjon 

fel; hangsúlyozza, hogy a kurd kérdés 

békés megoldása Törökország 

demokratikus jövője szempontjából is 

szükséges, és csak az összes érintett fél és 

demokratikus erő bevonásával érhető el; 

kéri a tárgyalások újrafelvételét a kurd 

probléma átfogó és fenntartható megoldása 

érdekében; felkéri a tagállamokat, hogy 

hajtsák végre azokat a jogszabályokat, 

amelyek tiltják a terrorista szervezetek 

26. a leghatározottabban elítél minden 

Törökországban végrehajtott 

terrortámadást, és szilárdan támogatja a 

török lakosságot a terrorizmus elleni közös 

harcunkban; tudomásul veszi az uniós 

tagállamok és Törökország közötti szoros 

kétoldalú kapcsolatokat a „külföldi 

harcosokkal” kapcsolatos, terrorizmus 

elleni együttműködés terén; hangsúlyozza, 

hogy az Europol és a török bűnüldöző 

hatóságok közötti szoros együttműködés 

kulcsfontosságú a terrorizmus elleni 

hatékony küzdelem szempontjából; a 

legmélyebb csalódottságának ad hangot, 

és ismételten elítéli, hogy az ország 

délkeleti részére visszatért az erőszak, és 

nyomatékosan felszólítja a Kurd 

Munkáspártot (PKK), hogy tegye le a 

fegyvert, és elvárásainak kinyilvánítására 

békés és jogszerű eszközöket használjon 

fel; hangsúlyozza, hogy a kurd kérdés 

békés megoldása Törökország 

demokratikus jövője szempontjából is 

szükséges, és csak az összes érintett fél és 

demokratikus erő bevonásával érhető el; 

kéri a tárgyalások újrafelvételét a kurd 

probléma átfogó és fenntartható megoldása 

érdekében; felkéri a tagállamokat, hogy 

hajtsák végre azokat a jogszabályokat, 

amelyek tiltják a terrorista szervezetek 

uniós jegyzékben szereplő szervezetek 
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uniós jegyzékben szereplő szervezetek 

jeleit és szimbólumait; 

jeleit és szimbólumait; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/14 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány 

17 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

17. felszólítja Törökországot, hogy 

védje a leginkább kiszolgáltatott csoportok 

és a kisebbségekhez tartozó személyek 

jogait; sajnálja, hogy az ankarai és 

isztambuli LMBTI-felvonulásokat két 

egymást követő évben betiltották; súlyos 

aggodalmának ad hangot a nemi alapú 

erőszak, a megkülönböztetés, a 

kisebbségek ellen irányuló gyűlöletbeszéd 

és a gyűlölet-bűncselekmények, valamint 

az LMBTI-személyek emberi jogainak 

megsértése miatt; felszólítja 

Törökországot, hogy tegyen megfelelő 

intézkedéseket a kisebbségekre irányuló 

gyűlöletbeszéd és bűncselekmények 

megakadályozása és megbüntetése 

érdekében; felszólítja Törökországot, hogy 

hangolja össze belső jogszabályait az 

Európa Tanács Isztambuli Egyezményével, 

amelyet 2014-ben ratifikált; üdvözli a 

kormány romákra vonatkozó nemzeti 

stratégiáját és cselekvési tervét, és 

felszólítja a török kormányt, hogy kezdje el 

a stratégia végrehajtását és hozzon létre 

nyomonkövetési és értékelési 

mechanizmust; arra bátorítja a hatóságokat, 

hogy kezeljék a romák társadalmi 

befogadását nehezítő legfontosabb 

akadályokat; felhívja Törökországot, hogy 

biztosítsa valamennyi polgár teljes körű 

egyenlőségét, és foglalkozzon a 

17. felszólítja Törökországot, hogy 

védje a leginkább kiszolgáltatott csoportok 

és a kisebbségekhez tartozó személyek 

jogait; sajnálja, hogy az ankarai és 

isztambuli LMBTI-felvonulásokat már 

harmadik éve betiltották, és hogy azok 

elnyomással és rendőri erőszakkal 

szembesültek; súlyos aggodalmának ad 

hangot a nemi alapú erőszak, a 

megkülönböztetés, a kisebbségek ellen 

irányuló gyűlöletbeszéd és a gyűlölet-

bűncselekmények, valamint az LMBTI-

személyek emberi jogainak megsértése 

miatt; felszólítja Törökországot, hogy 

tegyen megfelelő intézkedéseket a 

kisebbségekre irányuló gyűlöletbeszéd és 

bűncselekmények megakadályozása és 

megbüntetése érdekében; felszólítja 

Törökországot, hogy hangolja össze belső 

jogszabályait az Európa Tanács Isztambuli 

Egyezményével, amelyet 2014-ben 

ratifikált; üdvözli a kormány romákra 

vonatkozó nemzeti stratégiáját és 

cselekvési tervét, és felszólítja a török 

kormányt, hogy kezdje el a stratégia 

végrehajtását és hozzon létre 

nyomonkövetési és értékelési 

mechanizmust; arra bátorítja a hatóságokat, 

hogy kezeljék a romák társadalmi 

befogadását nehezítő legfontosabb 

akadályokat; felhívja Törökországot, hogy 
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kisebbségek tagjai által különösen az 

oktatással és tulajdonjogaik kapcsolatban 

tapasztalt problémákkal; megállapítja, 

hogy a koppenhágai kritériumokkal 

összhangban a kisebbségeknek is 

biztosítani kell a jogot, hogy az állami 

iskolákban anyanyelvükön folyó 

oktatásban részesüljenek; emlékeztet arra, 

hogy végre kell hajtani az Európa Tanács 

Parlamenti Közgyűlésének Imbroszról és 

Tenedoszról szóló határozatát, és felszólítja 

Törökországot, hogy segítse a szigetekre 

visszatérni kívánó kisebbségi családok 

hazatérését; üdvözli, hogy Imbrosz 

szigetén görög kisebbségi iskola nyílt, amit 

pozitív lépésként értékel; 

biztosítsa valamennyi polgár teljes körű 

egyenlőségét, és foglalkozzon a 

kisebbségek tagjai által különösen az 

oktatással és tulajdonjogaik kapcsolatban 

tapasztalt problémákkal; megállapítja, 

hogy a koppenhágai kritériumokkal 

összhangban a kisebbségeknek is 

biztosítani kell a jogot, hogy az állami 

iskolákban anyanyelvükön folyó 

oktatásban részesüljenek; emlékeztet arra, 

hogy végre kell hajtani az Európa Tanács 

Parlamenti Közgyűlésének Imbroszról és 

Tenedoszról szóló határozatát, és felszólítja 

Törökországot, hogy segítse a szigetekre 

visszatérni kívánó kisebbségi családok 

hazatérését; üdvözli, hogy Imbrosz 

szigetén görög kisebbségi iskola nyílt, amit 

pozitív lépésként értékel; 

Or. en 

 

 


