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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

23.11.2016  B8-1276/2016 }  

 B8-1277/2016 }  

 B8-1278/2016 }  

 B8-1281/2016 }  

 B8-1282/2016 }  

 B8-1283/2016 } RC1/Τροπ. 2 

Τροπολογία  2 

Mario Borghezio, Harald Vilimsky 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  E a. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία 

έχει λάβει συνολικά σχεδόν 10 

δισεκατομμύρια EUR στο πλαίσιο της 

προενταξιακής βοήθειας μεταξύ 2005 και 

2016· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

23.11.2016  B8-1276/2016 }  

 B8-1277/2016 }  

 B8-1278/2016 }  

 B8-1281/2016 }  

 B8-1282/2016 }  

 B8-1283/2016 } RC1/Τροπ. 3 

Τροπολογία  3 

Mario Borghezio, Harald Vilimsky 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  Ζ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολυάριθμες 

δημοσκοπήσεις στα περισσότερα κράτη 

μέλη δείχνουν ότι η συντριπτική 

πλειοψηφία των πολιτών είναι αντίθετη 

προς την ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

23.11.2016  B8-1276/2016 }  

 B8-1277/2016 }  

 B8-1278/2016 }  

 B8-1281/2016 }  

 B8-1282/2016 }  

 B8-1283/2016 } RC1/Τροπ. 4 

Τροπολογία  4 

Mario Borghezio, Harald Vilimsky 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. καταδικάζει απερίφραστα τα 

δυσανάλογα μέτρα καταστολής που 

εφαρμόζονται στην Τουρκία μετά το 

αποτυχημένο στρατιωτικό πραξικόπημα 

του Ιουλίου 2016· διατηρεί τη δέσμευση 

να παραμείνει η Τουρκία προσδεδεμένη 

στην ΕΕ· καλεί, ωστόσο, την Επιτροπή 

και τα κράτη μέλη να προχωρήσουν σε 

προσωρινή αναστολή των εν εξελίξει 

ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την 

Τουρκία· 

1. καλεί το Συμβούλιο να θέσει τέλος στις 

διαπραγματεύσεις για την προσχώρηση 

της Τουρκίας στην ΕΕ· 

Or. en 
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 B8-1277/2016 }  

 B8-1278/2016 }  

 B8-1281/2016 }  

 B8-1282/2016 }  

 B8-1283/2016 } RC1/Τροπ. 5 

Τροπολογία  5 

Mario Borghezio, Harald Vilimsky 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

6. καλεί την Επιτροπή να μελετήσει, στο 

πλαίσιο της ενδιάμεσης έκθεσης 

επισκόπησης του MΠB που έχει 

προγραμματιστεί για το 2017, τις 

πρόσφατες εξελίξεις στην Τουρκία· ζητεί 

από την Επιτροπή να εξετάσει το 

ενδεχόμενο να αυξήσει τη βοήθεια από το 

Ευρωπαϊκό μέσο για τη δημοκρατία και 

τα δικαιώματα του ανθρώπου προς την 

τουρκική κοινωνία των πολιτών· 

6. καλεί το Συμβούλιο να θέσει άμεσα 

τέλος σε όλες τις πληρωμές προς την 

Τουρκία στο πλαίσιο του μηχανισμού 

προενταξιακής βοήθειας· 

Or. en 
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Τροπολογία  6 

Mario Borghezio, Harald Vilimsky 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

8. υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία 

που έχουν οι σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας και για 

τις δύο πλευρές· αναγνωρίζει ότι, παρότι 

η Τουρκία αποτελεί σημαντικό εταίρο της 

ΕΕ, στο πλαίσιο μιας εταιρικής σχέσης 

πρέπει να υπάρχει εκατέρωθεν πολιτική 

βούληση για συνεργασία· εκτιμά ότι η 

Τουρκία δεν επιδεικνύει αυτή την 

πολιτική βούληση, δεδομένου ότι οι 

ενέργειες της κυβέρνησης εκτρέπουν 

ακόμη περισσότερο την Τουρκία από την 

ευρωπαϊκή της πορεία· 

8. καλεί τα κράτη μέλη να καθορίσουν τα 

ίδια τις σχέσεις που θα έχουν μελλοντικά 

με την Τουρκία· 

Or. en 

 

 


