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Έκθεση A8-0091/2019
Kati Piri
Έκθεση του 2018 για την Τουρκία
(2018/2150(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. εκφράζει την ανησυχία του για την 
κυριαρχία και τη σκληρότητα της βίας 
κατά των γυναικών στην τουρκική 
κοινωνία, συμπεριλαμβανομένων των 
εγκλημάτων τιμής, των μη νόμιμων 
γάμων παιδιών και της σεξουαλικής 
κακοποίησης, καθώς και για την 
απροθυμία των τουρκικών αρχών να 
τιμωρήσουν τους δράστες έμφυλης βίας· 
τονίζει ότι η ενδοοικογενειακή βία είχε ως 
αποτέλεσμα τον θάνατο 440 γυναικών το 
2018 –αύξηση σε σχέση με τα 
προηγούμενα χρόνια– και ότι οι ποινικές 
διαδικασίες είναι συχνά μακροχρόνιες και 
δυσκίνητες· καλεί την τουρκική 
κυβέρνηση να υιοθετήσει και να 
εφαρμόσει πολιτική μηδενικής ανοχής 
στο θέμα αυτό·
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. λαμβάνοντας όλα τα ανωτέρω 
υπόψη, συνιστά στην Επιτροπή και στο 
Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
σύμφωνα με το διαπραγματευτικό 
πλαίσιο, να αναστείλουν επισήμως τις 
ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την 
Τουρκία· παραμένει, ωστόσο, 
προσηλωμένο στον δημοκρατικό και 
πολιτικό διάλογο με την Τουρκία· ζητεί 
από την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τα 
κονδύλια που διατίθενται στο πλαίσιο του 
Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας 
(ΜΠΒ ΙΙ και του μελλοντικού ΜΠΒ ΙΙΙ) 
για να στηρίξει, μέσω ειδικού κονδυλίου 
που θα διαχειρίζεται άμεσα η ΕΕ, την 
κοινωνία των πολιτών της Τουρκίας, τους 
υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και τους δημοσιογράφους και 
να αυξήσει τις ευκαιρίες για 
διαπροσωπικές επαφές, ακαδημαϊκό 
διάλογο, εξασφάλιση της πρόσβασης των 
Τούρκων φοιτητών σε ευρωπαϊκά 
πανεπιστήμια και για τη δημιουργία 
πλατφορμών μέσων ενημέρωσης για 
δημοσιογράφους με σκοπό την προστασία 
και προώθηση των  δημοκρατικών αξιών 
και αρχών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και του κράτους δικαίου· με την επιφύλαξη 
του άρθρου 49 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, αναμένει ότι οι 
σχέσεις μεταξύ της Τουρκίας και της ΕΕ 

21. λαμβάνοντας όλα τα ανωτέρω 
υπόψη, συνιστά στην Επιτροπή και στο 
Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να 
σταματήσει τις ενταξιακές 
διαπραγματεύσεις με την Τουρκία· 
παραμένει, ωστόσο, προσηλωμένο στον 
δημοκρατικό και πολιτικό διάλογο με την 
Τουρκία· ζητεί από την Επιτροπή να 
χρησιμοποιήσει τα κονδύλια που 
διατίθενται στο πλαίσιο του Μηχανισμού 
Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙ και του 
μελλοντικού ΜΠΒ ΙΙΙ) για να στηρίξει, 
μέσω ειδικού κονδυλίου που θα 
διαχειρίζεται άμεσα η ΕΕ, την κοινωνία 
των πολιτών της Τουρκίας, τους 
υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και τους δημοσιογράφους και 
να αυξήσει τις ευκαιρίες για 
διαπροσωπικές επαφές, ακαδημαϊκό 
διάλογο, εξασφάλιση της πρόσβασης των 
Τούρκων φοιτητών σε ευρωπαϊκά 
πανεπιστήμια και για τη δημιουργία 
πλατφορμών μέσων ενημέρωσης για 
δημοσιογράφους με σκοπό την προστασία 
και προώθηση των  δημοκρατικών αξιών 
και αρχών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και του κράτους δικαίου· με την επιφύλαξη 
του άρθρου 49 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, αναμένει ότι οι 
σχέσεις μεταξύ της Τουρκίας και της ΕΕ 
θα επαναπροσδιοριστούν με γνώμονα μια 
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θα επαναπροσδιοριστούν με γνώμονα μια 
αποτελεσματική εταιρική σχέση· 
υπογραμμίζει ότι οιαδήποτε πολιτική 
δέσμευση μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας θα 
πρέπει να οικοδομηθεί σε διατάξεις που 
επιβάλλουν προϋποθέσεις σχετικές με τον 
σεβασμό της δημοκρατίας, του κράτους 
δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

αποτελεσματική εταιρική σχέση· 
υπογραμμίζει ότι οιαδήποτε πολιτική 
δέσμευση μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας θα 
πρέπει να οικοδομηθεί σε διατάξεις που 
επιβάλλουν προϋποθέσεις σχετικές με τον 
σεβασμό της δημοκρατίας, του κράτους 
δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων·
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22. σημειώνει ότι, ενώ η διαδικασία 
προσχώρησης στην ΕΕ ήταν, όταν 
ξεκίνησε, ισχυρό κίνητρο για 
μεταρρυθμίσεις στην Τουρκία, σημειώθηκε 
έντονη οπισθοδρόμηση στους τομείς του 
κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια των 
τελευταίων ετών· υπενθυμίζει ότι το 
Κοινοβούλιο ζήτησε επανειλημμένα να 
ανοίξει το κεφάλαιο 23 για τη δικαστική 
εξουσία και τα θεμελιώδη δικαιώματα 
και το κεφάλαιο 24 για τη δικαιοσύνη, 
την ελευθερία και την ασφάλεια σε μια 
περίοδο κατά την οποία η τουρκική 
κυβέρνηση είχε δεσμευτεί να προβεί σε 
σοβαρές μεταρρυθμίσεις· εκφράζει τη 
βαθιά του λύπη για το γεγονός ότι τα 
προενταξιακά μέσα δεν μπόρεσαν να 
χρησιμοποιηθούν στο έπακρο λόγω των 
εμποδίων που εξακολουθεί να 
παρεμβάλλει το Συμβούλιο·

22. σημειώνει ότι, ενώ η διαδικασία 
προσχώρησης στην ΕΕ ήταν, όταν 
ξεκίνησε, ισχυρό κίνητρο για 
μεταρρυθμίσεις στην Τουρκία, σημειώθηκε 
εντονότατη οπισθοδρόμηση στους τομείς 
του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια των 
τελευταίων ετών· επισημαίνει ότι η 
Τουρκία απομακρύνεται όλο και 
περισσότερο από την ΕΕ· εκφράζει τη 
βαθιά του λύπη για την αντιευρωπαϊκή 
ρητορική του τούρκου Προέδρου, η οποία 
έχει σκιάσει τις αμοιβαίες σχέσεις και 
έχει, συνεπώς, οδηγήσει στο σημερινό 
πάγωμα οποιασδήποτε διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης·
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