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28.6.2017 A8-0234/17 

Módosítás  17 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa, Rina 

Ronja Kari, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios 

Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Josu Juaristi Abaunz, Nikolaos Chountis, Jiří 

Maštálka, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Sabine Lösing 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0234/2017 

Kati Piri 

2016. évi jelentés Törökországról 

2016/2308(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

21 bevezető hivatkozás 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

– tekintettel a szíriai orosz 

beavatkozásra, többek között a szíriai 

hadsereg számára vegyi fegyverek 

alkalmazásához nyújtott támogatásra, ami 

az ország további destabilizációjához, 

valamint a Törökországban és az EU-ban 

védelmet kereső menekültek számának 

növekedéséhez vezet, 

– tekintettel a Szíriában uralkodó 

destabilizált helyzetre, a Törökországban 

és az EU-ban védelmet kereső menekültek 

számának növekedéséhez vezet; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/18 

Módosítás  18 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa, Rina 

Ronja Kari, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios 

Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Josu Juaristi Abaunz, Nikolaos Chountis, Jiří 

Maštálka, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Sabine Lösing 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0234/2017 

Kati Piri 

2016. évi jelentés Törökországról 

2016/2308(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

13 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

13. súlyos aggodalmának ad hangot a 

délkelet-törökországi helyzet folyamatos 

rosszabbodása miatt, különösen ott, ahol 

kijárási tilalmat vezettek be, aránytalanul 

nagy erőket vetettek be és kollektív 

büntetést alkalmaztak a lakossággal 

szemben, ahol a jelentések szerint a 

biztonsági műveletek során mintegy 2000 

embert megöltek, és a becslések szerint 

félmillió embert lakóhelyük elhagyására 

kényszerítettek 2015 júliusa és 2016 

decembere között; megállapítja, hogy a 

helyi ügyészek következetesen elutasították 

a jelentett gyilkosságok kivizsgálásának 

elindítását, és hogy nem engedélyezték, 

hogy független megfigyelők lépjenek a 

területre; emlékeztet arra, hogy a török 

kormány felelőssége, hogy megvédje 

minden állampolgárát, függetlenül 

kulturális vagy vallási vagy hitbeli 

hátterüktől; elítéli a kisajátítások elterjedt 

gyakorlatát, beleértve az 

önkormányzatokhoz tartozó vagyon és az 

egyházi vagyon elkobzását is, ami a vallási 

kisebbségek jogainak megsértését jelenti; 

meggyőződése, hogy az adott térség és 

Törökország egésze számára csak a kurd 

13. súlyos aggodalmának ad hangot a 

délkelet-törökországi helyzet folyamatos 

rosszabbodása miatt, különösen ott, ahol 

kijárási tilalmat vezettek be, aránytalanul 

nagy erőket vetettek be és kollektív 

büntetést alkalmaztak a lakossággal 

szemben, ahol a jelentések szerint a 

biztonsági műveletek során mintegy 2000 

embert megöltek, és a becslések szerint 

félmillió embert lakóhelyük elhagyására 

kényszerítettek 2015 júliusa és 2016 

decembere között; elítéli Sur városa és 

Törökország délkeleti részén található 

más kisebb városok teljes lerombolását; 
megállapítja, hogy a helyi ügyészek 

következetesen elutasították a jelentett 

gyilkosságok kivizsgálásának elindítását, 

és hogy nem engedélyezték, hogy 

független megfigyelők lépjenek a területre; 

emlékeztet arra, hogy a török kormány 

felelőssége, hogy megvédje minden 

állampolgárát, függetlenül kulturális vagy 

vallási vagy hitbeli hátterüktől; elítéli a 

kisajátítások elterjedt gyakorlatát, beleértve 

az önkormányzatokhoz tartozó vagyon és 

az egyházi vagyon elkobzását is, ami a 

vallási kisebbségek jogainak megsértését 
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kérdés tisztességes politikai rendezése 

hozhat fenntartható stabilitást és 

fellendülést, ezért kéri, hogy mindkét fél 

térjen vissza a tárgyalóasztalhoz; 

megállapítja, hogy egy sor jogszabály, 

többek között a terrorista szervezetek elleni 

harcban részt vevő biztonsági erők jogi 

védelméről szóló, 2016-ban elfogadott 

6722. számú törvény, a biztonsági erők 

számára a „rendszerszerű büntetlenség” 

légkörét hozta létre; 

jelenti; meggyőződése, hogy az adott 

térség és Törökország egésze számára csak 

a kurd kérdés tisztességes politikai 

rendezése hozhat fenntartható stabilitást és 

fellendülést, ezért kéri, hogy mindkét fél 

térjen vissza a tárgyalóasztalhoz; 

megállapítja, hogy egy sor jogszabály, 

többek között a terrorista szervezetek elleni 

harcban részt vevő biztonsági erők jogi 

védelméről szóló, 2016-ban elfogadott 

6722. számú törvény, a biztonsági erők 

számára a „rendszerszerű büntetlenség” 

légkörét hozta létre; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/19 

Módosítás  19 

Takis Hadjigeorgiou, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Rina 

Ronja Kari, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios 

Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Josu Juaristi Abaunz, Nikolaos Chountis, Jiří 

Maštálka, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Sabine Lösing 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0234/2017 

Kati Piri 

2016. évi jelentés Törökországról 

2016/2308(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

18 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

18. felszólítja a török kormányt, hogy 

tartsa tiszteletben és teljes körűen hajtsa 

végre a kulturális örökség védelmével 

kapcsolatban vállalt jogi kötelezettségeit, 

és különösen állítson össze jóhiszeműen 

integrált leltárt az elmúlt évszázad során 

elpusztított vagy tönkretett görög, örmény, 

szír és egyéb kulturális örökségekről; 

felszólítja Törökországot, hogy ratifikálja a 

kulturális kifejezések sokszínűségének 

védelméről és előmozdításáról szóló, 2005-

ös UNESCO-egyezményt; felszólítja 

Törökországot, hogy működjön együtt az 

érintett nemzetközi szervezetekkel, 

különösen az Európa Tanáccsal a kulturális 

örökséggel való tiltott kereskedelemnek és 

a kulturális örökség szándékos 

lerombolásának megelőzése és leküzdése 

terén; 

18. felszólítja a török kormányt, hogy 

tartsa tiszteletben és teljes körűen hajtsa 

végre a kulturális örökség védelmével 

kapcsolatban vállalt jogi kötelezettségeit, 

és különösen állítson össze jóhiszeműen 

integrált leltárt az elmúlt évszázad során 

elpusztított vagy tönkretett görög, örmény, 

szír és egyéb kulturális örökségekről; 

felszólítja a török hatóságokat, hogy teljes 

mértékben tartsák tiszteletben a kulturális 

és vallási emlékművek és szimbólumok 

történelmi és kulturális jellegét, különös 

tekintettel az UNESCO által 

világörökségnek nyilvánított helyekre, és 

tartózkodjanak minden olyan 

tevékenységtől, amely ezen örökségek 

történelmi és vallási jellegének 

megváltoztatására irányul; elítéli azokat 

az ismétlődő, megosztó és provokatív 

gyakorlatokat, melyek célja az UNESCO 

világörökség részét képező Hagia Sophia 

történelmi, kulturális és vallási jellegének 

megváltoztatása és a hely mecsetté 

alakítása azáltal, hogy ott Korán-

felolvasásokat és imádságokat tartanak; 
felszólítja Törökországot, hogy ratifikálja a 

kulturális kifejezések sokszínűségének 



 

AM\1129583HU.docx  PE605.568v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

védelméről és előmozdításáról szóló, 2005-

ös UNESCO-egyezményt; felszólítja 

Törökországot, hogy működjön együtt az 

érintett nemzetközi szervezetekkel, 

különösen az Európa Tanáccsal a kulturális 

örökséggel való tiltott kereskedelemnek és 

a kulturális örökség szándékos 

lerombolásának megelőzése és leküzdése 

terén; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/20 

Módosítás  20 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa, Rina 

Ronja Kari, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas 

Chrysogonos, Josu Juaristi Abaunz, Nikolaos Chountis, Jiří Maštálka, Miguel Urbán 

Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, 

Tania González Peñas, Sabine Lösing 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0234/2017 

Kati Piri 

2016. évi jelentés Törökországról 

2016/2308(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

21 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

21. felszólítja Törökországot, hogy 

még jobban igazítsa hozzá külpolitikáját 

az Unióéhoz; felszólít az EU és 

Törökország közötti szorosabb 

együttműködésre és koordinációra a 

külpolitikai kihívások terén; úgy véli, 

hogy a török külügyminisztert eseti alapon 

– indokolt esetben – meg kellene hívni a 

Külügyek Tanácsának üléseire; javasolja, 

hogy a Tanács hívja meg a török 

kormányt egy csúcstalálkozóra az EU és 

Törökország közötti kapcsolatok 

megvitatása céljából; 

törölve 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/21 

Módosítás  21 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa, Rina 

Ronja Kari, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas 

Chrysogonos, Josu Juaristi Abaunz, Nikolaos Chountis, Miguel Urbán Crespo, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González 

Peñas, Sabine Lösing 

a GUE/NGL 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 

22. emlékeztet arra, hogy a vámunió 

korszerűsítésére irányuló tárgyalásokat 

csak akkor lehet megkezdeni, ha 

Törökország teljes mértékben végrehajtja 
a jelenlegi vámunióból fakadó valamennyi 

kötelezettségét; hangsúlyozza, hogy 

Törökország továbbra sem nyitotta meg 

kikötőit a ciprusi hajók előtt, és nem 

alkalmazza Ciprusra az Ankarai 

Megállapodás kiegészítő jegyzőkönyvét; 
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 vámunió létrejötte esetén 

egészítse ki azt az emberi jogokra és az 

alapvető szabadságokra vonatkozó 

záradékkal, amely kulcsfontosságú 

feltételekként határozza meg az emberi 

jogokat és az alapvető szabadságokat; 
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maradéktalanul végrehajtja a 

jegyzőkönyvet minden tagállam 

vonatkozásában; tudomásul veszi a 

Bizottság azon következtetését, hogy az 

Unióval való további kereskedelmi 

integrációt serkentené, ha Törökország 

megszüntetné a vámunió működésének 

akadályait; 

tudomásul veszi a 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 A8-0234/22 

Módosítás  22 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa, Rina 

Ronja Kari, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios 

Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Nikolaos Chountis, Miguel Urbán Crespo, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González 

Peñas, Sabine Lösing 

a GUE/NGL 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; 

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; 

hangsúlyozza, hogy a vízumliberalizáció 

csupán abban az esetben folytatódhat, ha 

Törökország teljes körűen és 

megkülönböztetéstől mentes módon 

minden uniós tagállam esetében teljesíti a 

vízumliberalizációs ütemtervben 

meghatározott valamennyi feltételt;  

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/23 

Módosítás  23 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa, Rina 

Ronja Kari, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios 

Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Nikolaos Chountis, Jiří Maštálka, Miguel Urbán 

Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, 

Tania González Peñas, Sabine Lösing 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0234/2017 

Kati Piri 

2016. évi jelentés Törökországról 

2016/2308(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

27 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  27a. aggodalmának ad hangot amiatt, 

hogy az elmúlt két évben az EU–

Törökország Parlamenti Vegyes Bizottság 

a török elnökségi tagok 

együttműködésének hiányából fakadóan 

nem eljárási szabályzatának megfelelően 

működött; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/24 

Módosítás  24 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa, Rina 

Ronja Kari, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios 

Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Nikolaos Chountis, Miguel Urbán Crespo, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González 

Peñas, Sabine Lösing 

a GUE/NGL 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 

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; elítéli 

az erőszak minden formáját és 

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;  
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probléma átfogó és fenntartható megoldása 

érdekében; felkéri a tagállamokat, hogy 

hajtsák végre azokat a jogszabályokat, 

amelyek tiltják a terrorista szervezetek 

uniós jegyzékben szereplő szervezetek 

jeleit és szimbólumait; 

Or. en 
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33. ismételten felhívja Törökországot, 

hogy haladéktalanul kezdje meg 

csapatainak kivonását Ciprusról, adja át 

Famagusta lezárt körzetét az ENSZ-nek az 

ENSZ Biztonsági Tanácsa 1984. évi 550. 

számú határozatának megfelelően, továbbá 

tartózkodjon minden olyan fellépéstől, 

amely a jogellenes telepekkel kapcsolatos 

politikája révén megbontja a sziget 

demográfiai egyensúlyát; megjegyzi, hogy 

a rendezésről szóló megállapodás 

hatálybalépésének idejére jól elő kell 

készíteni a jövőbeli ciprusi török 

tagállamban az uniós vívmányok 

végrehajtását; elismeri e tekintetben, hogy 

az uniós integráció előkészítéséért felelős, 

két közösségen alapuló eseti bizottságnak 

zavartalanul kell folytatnia munkáját; 

kötelezettséget vállal arra, hogy fokozza 

arra irányuló erőfeszítéseit, hogy bevonja 

a ciprusi török közösséget teljes uniós 

integrációjuk előkészítésébe, és erre kéri a 

Bizottságot is; elismerését fejezi ki az 

eltűnt személyekkel foglalkozó bizottság 

(CMP) mind a török ciprusi, mind a görög 

ciprusi eltűnt személyek felkutatására 

irányuló tevékenysége tekintetében, és 

33. ismételten felhívja Törökországot, 

hogy haladéktalanul kezdje meg 

csapatainak kivonását Ciprusról, adja át 

Famagusta lezárt körzetét az ENSZ-nek az 

ENSZ Biztonsági Tanácsa 1984. évi 550. 

számú határozatának megfelelően, továbbá 

tartózkodjon minden olyan fellépéstől, 

amely a jogellenes telepekkel kapcsolatos 

politikája révén megbontja a sziget 

demográfiai egyensúlyát; megjegyzi, hogy 

a rendezésről szóló megállapodás 

hatálybalépésének idejére jól elő kell 

készíteni a jövőbeli ciprusi török 

tagállamban az uniós vívmányok 

végrehajtását; elismeri e tekintetben, hogy 

az uniós integráció előkészítéséért felelős, 

két közösségen alapuló eseti bizottságnak 

folytatnia kell munkáját; elismerését fejezi 

ki az eltűnt személyekkel foglalkozó 

bizottság (CMP) mind a török ciprusi, 

mind a görög ciprusi eltűnt személyek 

felkutatására irányuló tevékenysége 

tekintetében, és elégedettségének ad hangot 

amiatt, hogy biztosították a fokozott 

hozzáférést valamennyi érintett 

helyszínhez, a katonai területeket is 

beleértve; felszólítja Törökországot, hogy a 
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elégedettségének ad hangot amiatt, hogy 

biztosították a fokozott hozzáférést 

valamennyi érintett helyszínhez, a katonai 

területeket is beleértve; felszólítja 

Törökországot, hogy a katonai irattáraiból 

származó információk átadásával segítse a 

CMP-t; kéri, hogy fordítsanak különös 

figyelmet a CMP által végzett munkára, és 

ezzel kapcsolatban üdvözli, hogy az 

Európai Parlament az eltűnt személyekkel 

foglalkozó állandó előadót jelölt ki; 

katonai irattáraiból származó információk 

átadásával segítse a CMP-t; kéri, hogy 

fordítsanak különös figyelmet a CMP által 

végzett munkára, és ezzel kapcsolatban 

üdvözli, hogy az Európai Parlament az 

eltűnt személyekkel foglalkozó állandó 

előadót jelölt ki; 

Or. en 

 

 


