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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

28.6.2017 A8-0234/26 

Módosítás  26 

Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff 

az ENF 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. felhívja a Bizottságot és a 

tagállamokat, hogy véglegesen állítsák le a 

Törökországgal folytatott csatlakozási 

tárgyalásokat; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/27 

Módosítás  27 

Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff 

az ENF 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.  kéri a Bizottságot, hogy az 

Előcsatlakozási Támogatási Eszközből 

nyújtott támogatások 2017-es félidős 

felülvizsgálata során vegye figyelembe a 

legutóbbi törökországi fejleményeket, és 

véglegesen állítsa le az összes 

előcsatlakozási támogatást; 

 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/28 

Módosítás  28 

Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0234/2017 

Kati Piri 

2016. évi jelentés Törökországról 

2016/2308(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

28 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

28. határozottan elítéli Erdoğan elnök 

azon kijelentéseit, amelyekben egyes uniós 

vezetőket „náci módszerekkel” vádolt, és 

polgáraikat „náciknak” nevezte; arra 

figyelmeztet, hogy az ilyen 

megalapozatlan kijelentések folytatása 

aláássa Törökország mint politikai 

partner hitelességét, belső konfliktusainak 

exportálása pedig veszélyt jelent a 

társadalmon belüli békés együttélésre 

nézve a jelentős török származású 

közösséggel rendelkező uniós tagállamban; 

hangsúlyozza, hogy a török kormánynak 

tartózkodnia kell attól a rendszerszintű 

törekvéstől, hogy saját céljaira próbálja 

mozgósítani a tagállamokban élő török 

diaszpórát; aggodalommal veszi tudomásul 

az arról szóló jelentéseket, hogy állítólag 

nyomást gyakorolnak a tagállamokban élő 

török diaszpóra tagjaira, és elítéli a 

külföldön élő, kettős állampolgárságú 

polgárok török hatóságok általi 

megfigyelését; aggodalmának ad hangot 

amiatt, hogy nagyszámú útlevelet 

bevontak, és így embereket hontalanná 

tettek, ezzel megsértve a hontalan 

személyek jogállásáról szóló 1954. évi 

egyezményt, valamint a hontalanság 

eseteinek csökkentéséről szóló 1961. évi 

ENSZ-egyezményt, továbbá hogy 

beszámolók szerint török konzulátusok 

28. határozottan elítéli Erdoğan elnök 

azon kijelentéseit, amelyekben egyes uniós 

vezetőket „náci módszerekkel” vádolt, és 

polgáraikat „náciknak” nevezte; 

figyelmezteti Törökországot, hogy tartsa 

tiszteletben a tagállamok szuverenitását és 

területi integritását; arra figyelmeztet, 

hogy belső konfliktusainak exportálása 

veszélyt jelent a társadalmon belüli békés 

együttélésre nézve a jelentős török 

származású közösséggel rendelkező uniós 

tagállamban; hangsúlyozza, hogy a török 

kormánynak tartózkodnia kell attól a 

rendszerszintű törekvéstől, hogy saját 

céljaira próbálja mozgósítani a 

tagállamokban élő török diaszpórát; 

aggodalommal veszi tudomásul az arról 

szóló jelentéseket, hogy állítólag nyomást 

gyakorolnak a tagállamokban élő török 

diaszpóra tagjaira, és elítéli a külföldön 

élő, kettős állampolgárságú polgárok török 

hatóságok általi megfigyelését; 

aggodalmának ad hangot amiatt, hogy 

nagyszámú útlevelet bevontak, és így 

embereket hontalanná tettek, ezzel 

megsértve a hontalan személyek 

jogállásáról szóló 1954. évi egyezményt, 

valamint a hontalanság eseteinek 

csökkentéséről szóló 1961. évi ENSZ-

egyezményt, továbbá hogy beszámolók 

szerint török konzulátusok számos 
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számos polgártól megtagadták 

szolgáltatásaikat; 

polgártól megtagadták szolgáltatásaikat; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/29 

Módosítás  29 

Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0234/2017 

Kati Piri 

2016. évi jelentés Törökországról 

2016/2308(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

30 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 30a. nyomatékosan kéri a török 

kormányt, hogy ismerje el az örmény 

népirtást; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/30 

Módosítás  30 

Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0234/2017 

Kati Piri 

2016. évi jelentés Törökországról 

2016/2308(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

31 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 31a. elítéli a Hagia Sophia 

átalakítására vonatkozó kísérleteket, 

nevezetesen, hogy 2016 októberében egy 

állandó imámot neveztek ki, és 2017. 

június 21-én a televízió által közvetített 

muszlim imádságot tartottak ott, melyen 

kormányzati tisztviselők is részt vettek; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/31 

Módosítás  31 

Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0234/2017 

Kati Piri 

2016. évi jelentés Törökországról 

2016/2308(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

31 b bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 31b. határozottan felszólítja a török 

kormányt, hogy tartózkodjon a keresztény 

vagyon elkobzásától, ami mintegy hatvan 

templomot, temetőt és egyéb ingatlant 

érintett a közelmúltban az ország délkeleti 

részén; nyomatékosan kéri a kormányt, 

hogy adja vissza ezeket az ingatlanokat 

jogos tulajdonosaiknak; 

Or. en 

 

 


