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Τροπολογία 1
Laurence J.A.J. Stassen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την έκθεση προόδου για 
το 2013 που υποβλήθηκε από τον τούρκο 
υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και 
αρμόδιο για τις ενταξιακές 
διαπραγματεύσεις ως απάντηση στην 
έκθεση προόδου της Επιτροπής· έχοντας 
υπόψη το γεγονός ότι η εν λόγω έκθεση 
προόδου δεν είναι σε καμία περίπτωση 
αντικειμενική, δεν περιέχει καμία 
αναφορά σε θέματα που φέρνουν σε 
δύσκολη θέση τις τουρκικές αρχές και 
ισοδυναμεί με βαθμολόγηση του γραπτού 
του υποψηφίου από τον ίδιο τον 
υποψήφιο·

Or. nl

Τροπολογία 2
Raimon Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα 
ψηφίσματά του, και συγκεκριμένα το 
ψήφισμα της 10ης Φεβρουαρίου 2010 
σχετικά με την έκθεση προόδου της 
Τουρκίας για το 2009, το ψήφισμα της 9ης 
Μαρτίου 2011 σχετικά με την έκθεση 

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα 
ψηφίσματά του, και συγκεκριμένα το 
ψήφισμα της 10ης Φεβρουαρίου 2010 
σχετικά με την έκθεση προόδου της 
Τουρκίας για το 2009, το ψήφισμα της 9ης 
Μαρτίου 2011 σχετικά με την έκθεση 
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προόδου της Τουρκίας για το 20101, το 
ψήφισμα της 29ης Μαρτίου 2012 σχετικά 
με την έκθεση προόδου της Τουρκίας για 
το 20112 και το ψήφισμα της 18ης 
Απριλίου 2013 σχετικά με την έκθεση 
προόδου της Τουρκίας για το 20123,

προόδου της Τουρκίας για το 20101, το 
ψήφισμα της 29ης Μαρτίου 2012 σχετικά 
με την έκθεση προόδου της Τουρκίας για 
το 20112, το ψήφισμα της 18ης Απριλίου 
2013 σχετικά με την έκθεση προόδου της 
Τουρκίας για το 20123 και το ψήφισμα 
της 13ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την 
κατάσταση στην Τουρκία4,

__________________ __________________
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P7_TA(2011)0090.

1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P7_TA(2011)0090.

2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P7_TA(2012)0116.

2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P7_TA(2012)0116.

3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P7_TA(2013)0184.

3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P7_TA(2013)0184.
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P7_TA(2013)0277.

Or. en

Τροπολογία 3
Τάκης Χατζηγεωργίου

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το διαπραγματευτικό 
πλαίσιο για την Τουρκία, της 3ης 
Οκτωβρίου 2005,

– έχοντας υπόψη το διαπραγματευτικό 
πλαίσιο για την Τουρκία, της 3ης 
Οκτωβρίου 2005 και τη δήλωση της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών 
μελών της, της 21ης Σεπτεμβρίου 2005,

Or. en

Τροπολογία 4
Raimon Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 6
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του 
Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2010, 
της 5ης Δεκεμβρίου 2011 και της 11ης 
Δεκεμβρίου 2012,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του 
Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2010, 
της 5ης Δεκεμβρίου 2011, της 11ης 
Δεκεμβρίου 2012 και της 25ης Ιουνίου 
2013,

Or. en

Τροπολογία 5
Laurence J.A.J. Stassen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 6
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1/95 
του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΚ-Τουρκίας 
της 22ας Δεκεμβρίου 1995 για την 
υλοποίηση της τελικής φάσης της 
Τελωνειακής Ένωσης (απόφαση 1/95),

Or. en
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Τροπολογία 7
Laurence J.A.J. Stassen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το γεγονός ότι στις 3 
Οκτωβρίου 2005 άρχισαν οι ενταξιακές 
διαπραγματεύσεις με την Τουρκία και ότι 
η έναρξη των διαπραγματεύσεων αυτών 
αποτελεί την αφετηρία μιας μακρόχρονης 
και χωρίς προδιαγεγραμμένη ημερομηνία 
λήξης διαδικασίας, η οποία βασίζεται σε 
δίκαιες και αυστηρές προϋποθέσεις και 
στη δέσμευση για την υλοποίηση 
μεταρρυθμίσεων,

– έχοντας υπόψη το γεγονός ότι στις 3 
Οκτωβρίου 2005 άρχισαν οι ενταξιακές 
διαπραγματεύσεις - μια ατέρμονη 
διαδικασία - με την Τουρκία· έχοντας 
υπόψη ότι το χάσμα μεταξύ ΕΕ και
Τουρκίας, αντί να μικραίνει, διαρκώς 
διευρύνεται,

Or. nl

Τροπολογία 8
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το γεγονός ότι στις 3 
Οκτωβρίου 2005 άρχισαν οι ενταξιακές 
διαπραγματεύσεις με την Τουρκία και ότι 
η έναρξη των διαπραγματεύσεων αυτών 
αποτελεί την αφετηρία μιας μακρόχρονης 
και χωρίς προδιαγεγραμμένη ημερομηνία 
λήξης διαδικασίας, η οποία βασίζεται σε 
δίκαιες και αυστηρές προϋποθέσεις και 
στη δέσμευση για την υλοποίηση 
μεταρρυθμίσεων,

– έχοντας υπόψη το γεγονός ότι στις 3 
Οκτωβρίου 2005 άρχισαν οι ενταξιακές 
διαπραγματεύσεις με την Τουρκία, παρόλο 
που η Τουρκία δεν είναι ευρωπαϊκή χώρα 
και δεν μπορεί, ως εκ τούτου, να 
προσχωρήσει στην ΕΕ,

Or. de

Τροπολογία 9
Göran Färm, Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Jens 
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Nilsson, Ismail Ertug, Tanja Fajon, Jo Leinen, Richard Howitt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το γεγονός ότι στις 3 
Οκτωβρίου 2005 άρχισαν οι ενταξιακές 
διαπραγματεύσεις με την Τουρκία και ότι η 
έναρξη των διαπραγματεύσεων αυτών 
αποτελεί την αφετηρία μιας μακρόχρονης 
και χωρίς προδιαγεγραμμένη ημερομηνία 
λήξης διαδικασίας, η οποία βασίζεται σε 
δίκαιες και αυστηρές προϋποθέσεις και 
στη δέσμευση για την υλοποίηση 
μεταρρυθμίσεων,

– έχοντας υπόψη το γεγονός ότι στις 3 
Οκτωβρίου 2005 άρχισαν οι ενταξιακές 
διαπραγματεύσεις με την Τουρκία και ότι η 
έναρξη των διαπραγματεύσεων αυτών 
αποτελεί την αφετηρία μιας μακρόχρονης 
και χωρίς προδιαγεγραμμένη ημερομηνία 
λήξης διαδικασίας, η οποία βασίζεται σε 
δίκαιες και αυστηρές προϋποθέσεις και 
στη δέσμευση για την υλοποίηση 
μεταρρυθμίσεων, με κοινό στόχο την 
πλήρη ένταξη στην ΕΕ, μόλις πληρούνται 
όλα τα κριτήρια,

Or. en

Τροπολογία 10
Μαρία-Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το γεγονός ότι στις 3 
Οκτωβρίου 2005 άρχισαν οι ενταξιακές 
διαπραγματεύσεις με την Τουρκία και ότι η 
έναρξη των διαπραγματεύσεων αυτών 
αποτελεί την αφετηρία μιας μακρόχρονης 
και χωρίς προδιαγεγραμμένη ημερομηνία 
λήξης διαδικασίας, η οποία βασίζεται σε
δίκαιες και αυστηρές προϋποθέσεις και 
στη δέσμευση για την υλοποίηση 
μεταρρυθμίσεων,

– έχοντας υπόψη το γεγονός ότι στις 3 
Οκτωβρίου 2005 άρχισαν οι ενταξιακές 
διαπραγματεύσεις με την Τουρκία και ότι η 
έναρξη των διαπραγματεύσεων αυτών 
αποτελεί την αφετηρία μιας μακρόχρονης 
και χωρίς προδιαγεγραμμένη ημερομηνία 
λήξης διαδικασίας, η οποία βασίζεται στη
συμμόρφωση με δίκαιες και αυστηρές 
προϋποθέσεις και στη δέσμευση για την 
υλοποίηση μεταρρυθμίσεων,

Or. el
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Τροπολογία 11
Laurence J.A.J. Stassen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το γεγονός ότι η Τουρκία 
έχει αυτοδεσμευθεί ως προς την τήρηση 
των κριτηρίων της Κοπεγχάγης, την 
υλοποίηση κατάλληλων και ουσιαστικών 
μεταρρυθμίσεων, τη διατήρηση σχέσεων 
καλής γειτονίας και τη σταδιακή 
ευθυγράμμιση με την ΕΕ· έχοντας υπόψη 
ότι οι προσπάθειες αυτές πρέπει να 
θεωρούνται ως ευκαιρία προκειμένου η 
Τουρκία να συνεχίσει τη διεργασία 
εκσυγχρονισμού της,

– έχοντας υπόψη το γεγονός ότι η Τουρκία 
έχει αυτοδεσμευθεί ως προς την τήρηση
των κριτηρίων της Κοπεγχάγης, την 
υλοποίηση κατάλληλων και ουσιαστικών 
μεταρρυθμίσεων, τη διατήρηση σχέσεων 
καλής γειτονίας και τη σταδιακή 
ευθυγράμμιση με την ΕΕ· έχοντας υπόψη 
ότι η Τουρκία κάθε άλλο παρά τηρεί τη 
δέσμευση αυτή,

Or. nl

Τροπολογία 12
Μαρία-Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το γεγονός ότι η Τουρκία 
έχει αυτοδεσμευθεί ως προς την τήρηση 
των κριτηρίων της Κοπεγχάγης, την 
υλοποίηση κατάλληλων και ουσιαστικών 
μεταρρυθμίσεων, τη διατήρηση σχέσεων 
καλής γειτονίας και τη σταδιακή 
ευθυγράμμιση με την ΕΕ· έχοντας υπόψη 
ότι οι προσπάθειες αυτές πρέπει να 
θεωρούνται ως ευκαιρία προκειμένου η 
Τουρκία να συνεχίσει τη διεργασία 
εκσυγχρονισμού της,

– έχοντας υπόψη το γεγονός ότι η Τουρκία 
έχει αυτοδεσμευθεί ως προς την τήρηση 
των κριτηρίων της Κοπεγχάγης, την 
υλοποίηση κατάλληλων και ουσιαστικών 
μεταρρυθμίσεων, τη διατήρηση σχέσεων 
καλής γειτονίας και τη σταδιακή 
ευθυγράμμιση με την ΕΕ· έχοντας υπόψη 
ότι οι προσπάθειες αυτές πρέπει να 
θεωρούνται ως ευκαιρία προκειμένου η 
Τουρκία να συνεχίσει την απαραίτητη 
διεργασία εκσυγχρονισμού της,

Or. el
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Τροπολογία 13
Laurence J.A.J. Stassen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το γεγονός ότι η ΕΕ 
πρέπει να εξακολουθήσει να αποτελεί το 
σημείο αναφοράς για τις μεταρρυθμίσεις 
στην Τουρκία,

διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 14
Göran Färm, Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Jens 
Nilsson, Ismail Ertug, Tanja Fajon, Jo Leinen, Richard Howitt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το γεγονός ότι η πλήρης 
τήρηση των κριτηρίων της Κοπεγχάγης και 
η ικανότητα ενσωμάτωσης στην ΕΕ, 
σύμφωνα με τα συμπεράσματα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 
2006, εξακολουθούν να αποτελούν τη 
βάση για την προσχώρηση στην ΕΕ·

– έχοντας υπόψη το γεγονός ότι η πλήρης 
τήρηση των κριτηρίων της Κοπεγχάγης 
εξακολουθεί να αποτελεί τη βάση για την 
προσχώρηση στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 15
Raimon Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το γεγονός ότι η πλήρης 
τήρηση των κριτηρίων της Κοπεγχάγης και 

– έχοντας υπόψη το γεγονός ότι η πλήρης 
τήρηση των κριτηρίων της Κοπεγχάγης, 
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η ικανότητα ενσωμάτωσης στην ΕΕ, 
σύμφωνα με τα συμπεράσματα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 
2006, εξακολουθούν να αποτελούν τη 
βάση για την προσχώρηση στην ΕΕ·

σύμφωνα με τα συμπεράσματα του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 
2006, εξακολουθεί να αποτελεί τη βάση 
για την προσχώρηση στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 16
Renate Sommer, Ελένη Θεοχάρους

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το γεγονός ότι ο αριθμός 
των δημοσιογράφων που κρατούνται 
στην Τουρκία είναι ο υψηλότερος στον 
κόσμο και ότι αυτός ο περιορισμός της 
ελευθερίας της έκφρασης και των μέσων 
ενημέρωσης συνιστά παραβίαση μιας 
βασικής αρχής των κριτηρίων της 
Κοπεγχάγης,

Or. en

Τροπολογία 17
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το γεγονός ότι το 
Συμβούλιο, στα συμπεράσματά του της 
11ης Δεκεμβρίου 2012, υιοθέτησε τη νέα 
προσέγγιση της Επιτροπής να τεθεί το 
κράτος δικαίου στο επίκεντρο της 
πολιτικής για τη διεύρυνση και 
επιβεβαίωσε τον κεντρικό ρόλο στη 
διαδικασία διαπραγματεύσεων του 

διαγράφεται
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κεφαλαίου 23 (δικαστικός τομέας και 
θεμελιώδη δικαιώματα) και του 
κεφαλαίου 24 (δικαιοσύνη, ελευθερία και 
ασφάλεια), τα οποία πρέπει να 
εξετασθούν σε αρχική φάση των 
διαπραγματεύσεων προκειμένου να 
δοθούν σαφή σημεία αναφοράς και 
επαρκής χρόνος για τη θέσπιση των 
απαραίτητων αλλαγών στη νομοθεσία, τις 
θεσμικές μεταρρυθμίσεις, καθώς και για 
σταθερές επιδόσεις υλοποίησης,

Or. de

Τροπολογία 18
Renate Sommer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το γεγονός ότι το 
Συμβούλιο, στα συμπεράσματά του της 
11ης Δεκεμβρίου 2012, υιοθέτησε τη νέα 
προσέγγιση της Επιτροπής να τεθεί το 
κράτος δικαίου στο επίκεντρο της 
πολιτικής για τη διεύρυνση και 
επιβεβαίωσε τον κεντρικό ρόλο στη 
διαδικασία διαπραγματεύσεων του 
κεφαλαίου 23 (δικαστικός τομέας και 
θεμελιώδη δικαιώματα) και του κεφαλαίου 
24 (δικαιοσύνη, ελευθερία και ασφάλεια),
τα οποία πρέπει να εξετασθούν σε αρχική 
φάση των διαπραγματεύσεων 
προκειμένου να δοθούν σαφή σημεία 
αναφοράς και επαρκής χρόνος για τη 
θέσπιση των απαραίτητων αλλαγών στη 
νομοθεσία, τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις, 
καθώς και για σταθερές επιδόσεις 
υλοποίησης,

– έχοντας υπόψη το γεγονός ότι το 
Συμβούλιο, στα συμπεράσματά του της 
11ης Δεκεμβρίου 2012, υιοθέτησε τη νέα 
προσέγγιση της Επιτροπής να τεθεί το 
κράτος δικαίου στο επίκεντρο της 
πολιτικής για τη διεύρυνση και 
επιβεβαίωσε τον κεντρικό ρόλο στη 
διαδικασία διαπραγματεύσεων του 
κεφαλαίου 23 (δικαστικός τομέας και 
θεμελιώδη δικαιώματα) και του κεφαλαίου 
24 (δικαιοσύνη, ελευθερία και ασφάλεια),

Or. en
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Τροπολογία 19
Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Angelika Werthmann, Charles Tannock

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το γεγονός ότι το 
Συμβούλιο, στα συμπεράσματά του της 
11ης Δεκεμβρίου 2012, υιοθέτησε τη νέα 
προσέγγιση της Επιτροπής να τεθεί το 
κράτος δικαίου στο επίκεντρο της 
πολιτικής για τη διεύρυνση και 
επιβεβαίωσε τον κεντρικό ρόλο στη 
διαδικασία διαπραγματεύσεων του 
κεφαλαίου 23 (δικαστικός τομέας και 
θεμελιώδη δικαιώματα) και του κεφαλαίου 
24 (δικαιοσύνη, ελευθερία και ασφάλεια), 
τα οποία πρέπει να εξετασθούν σε αρχική 
φάση των διαπραγματεύσεων προκειμένου 
να δοθούν σαφή σημεία αναφοράς και 
επαρκής χρόνος για τη θέσπιση των 
απαραίτητων αλλαγών στη νομοθεσία, τις 
θεσμικές μεταρρυθμίσεις, καθώς και για 
σταθερές επιδόσεις υλοποίησης,

έχοντας υπόψη το γεγονός ότι το 
Συμβούλιο, στα συμπεράσματά του της 
11ης Δεκεμβρίου 2012, υιοθέτησε τη νέα 
προσέγγιση της Επιτροπής, η οποία 
ωστόσο δεν έχει εφαρμογή στην Τουρκία,
να τεθεί το κράτος δικαίου στο επίκεντρο 
της πολιτικής για τη διεύρυνση και 
επιβεβαίωσε τον κεντρικό ρόλο στη 
διαδικασία διαπραγματεύσεων του 
κεφαλαίου 23 (δικαστικός τομέας και 
θεμελιώδη δικαιώματα) και του κεφαλαίου 
24 (δικαιοσύνη, ελευθερία και ασφάλεια), 
τα οποία πρέπει να εξετασθούν σε αρχική 
φάση των διαπραγματεύσεων προκειμένου 
να δοθούν σαφή σημεία αναφοράς και 
επαρκής χρόνος για τη θέσπιση των 
απαραίτητων αλλαγών στη νομοθεσία, τις 
θεσμικές μεταρρυθμίσεις, καθώς και για 
σταθερές επιδόσεις υλοποίησης,

Or. en

Τροπολογία 20
Ελένη Θεοχάρους

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το γεγονός ότι το 
Συμβούλιο, στα συμπεράσματά του της 
11ης Δεκεμβρίου 2012, υιοθέτησε τη νέα 
προσέγγιση της Επιτροπής να τεθεί το 
κράτος δικαίου στο επίκεντρο της 
πολιτικής για τη διεύρυνση και 
επιβεβαίωσε τον κεντρικό ρόλο στη 
διαδικασία διαπραγματεύσεων του 

έχοντας υπόψη το γεγονός ότι το 
Συμβούλιο, στα συμπεράσματά του της 
11ης Δεκεμβρίου 2012, υιοθέτησε τη νέα 
προσέγγιση της Επιτροπής σχετικά με το 
διαπραγματευτικό πλαίσιο για τα νέα 
υποψήφια κράτη, να τεθεί το κράτος 
δικαίου στο επίκεντρο της πολιτικής για τη 
διεύρυνση και επιβεβαίωσε τον κεντρικό 
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κεφαλαίου 23 (δικαστικός τομέας και 
θεμελιώδη δικαιώματα) και του κεφαλαίου 
24 (δικαιοσύνη, ελευθερία και ασφάλεια), 
τα οποία πρέπει να εξετασθούν σε αρχική 
φάση των διαπραγματεύσεων προκειμένου 
να δοθούν σαφή σημεία αναφοράς και 
επαρκής χρόνος για τη θέσπιση των 
απαραίτητων αλλαγών στη νομοθεσία, τις 
θεσμικές μεταρρυθμίσεις, καθώς και για 
σταθερές επιδόσεις υλοποίησης,

ρόλο στη διαδικασία διαπραγματεύσεων 
του κεφαλαίου 23 (δικαστικός τομέας και 
θεμελιώδη δικαιώματα) και του κεφαλαίου 
24 (δικαιοσύνη, ελευθερία και ασφάλεια), 
τα οποία πρέπει να εξετασθούν σε αρχική 
φάση των διαπραγματεύσεων προκειμένου 
να δοθούν σαφή σημεία αναφοράς και 
επαρκής χρόνος για τη θέσπιση των 
απαραίτητων αλλαγών στη νομοθεσία, τις 
θεσμικές μεταρρυθμίσεις, καθώς και για
σταθερές επιδόσεις υλοποίησης,

Or. en

Τροπολογία 21
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τον διάλογο μεταξύ ΕΕ 
και Τουρκίας σχετικά με το καθεστώς 
των θεωρήσεων, ο οποίος εγκαινιάστηκε 
τον Δεκέμβριο του 2013 και προετοιμάζει 
το έδαφος ώστε οι τούρκοι πολίτες να 
έχουν δυνατότητα να ταξιδεύουν χωρίς 
υποχρέωση θεώρησης,

Or. en

Τροπολογία 22
Renate Sommer, Ελένη Θεοχάρους

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το γεγονός ότι η ωμή 
χρήση βίας από την αστυνομία κατά 
ειρηνικών διαδηλωτών στο πλαίσιο των 
διαδηλώσεων στην πλατεία Ταξίμ 
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αποτελεί παραβίαση αυτής της βασικής 
αρχής του κράτους δικαίου,

Or. en

Τροπολογία 23
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το γεγονός ότι, στο 
πλαίσιο της στρατηγικής για τη διεύρυνση 
του 2013, η Επιτροπή κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι, λόγω της οικονομίας, της 
στρατηγικής θέσης και του σημαντικού 
ρόλου της σε περιφερειακό επίπεδο, η 
Τουρκία είναι στρατηγικός εταίρος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολύτιμη 
συνιστώσα της οικονομικής 
ανταγωνιστικότητας της ΕΕ και ότι 
υλοποιήθηκε σημαντική πρόοδος στις 
μεταρρυθμίσεις το τελευταίο 
δωδεκάμηνο· έχοντας υπόψη το γεγονός 
ότι η Επιτροπή ζήτησε περαιτέρω 
μεταρρυθμίσεις και την προαγωγή του 
διαλόγου σε ολόκληρο το πολιτικό φάσμα 
στην Τουρκία και στην τουρκική 
κοινωνία στο σύνολό της·

– έχοντας υπόψη το γεγονός ότι, στο 
πλαίσιο της στρατηγικής για τη διεύρυνση 
του 2013, η Επιτροπή κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι, λόγω της οικονομίας, της 
στρατηγικής θέσης και του σημαντικού 
ρόλου της σε περιφερειακό επίπεδο, η 
Τουρκία είναι στρατηγικός εταίρος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολύτιμη 
συνιστώσα της οικονομικής 
ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, και ότι, για 
τον λόγο αυτό, θα πρέπει να παραχωρηθεί 
στην Τουρκία καθεστώς προνομιακής 
εταιρικής σχέσης·

Or. de

Τροπολογία 24
Laurence J.A.J. Stassen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το γεγονός ότι, στο 
πλαίσιο της στρατηγικής για τη διεύρυνση 

– έχοντας υπόψη το γεγονός ότι, στο 
πλαίσιο της στρατηγικής για τη διεύρυνση 
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του 2013, η Επιτροπή κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι, λόγω της οικονομίας, της 
στρατηγικής θέσης και του σημαντικού 
ρόλου της σε περιφερειακό επίπεδο, η 
Τουρκία είναι στρατηγικός εταίρος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολύτιμη 
συνιστώσα της οικονομικής 
ανταγωνιστικότητας της ΕΕ και ότι 
υλοποιήθηκε σημαντική πρόοδος στις 
μεταρρυθμίσεις το τελευταίο 
δωδεκάμηνο· έχοντας υπόψη το γεγονός 
ότι η Επιτροπή ζήτησε περαιτέρω 
μεταρρυθμίσεις και την προαγωγή του 
διαλόγου σε ολόκληρο το πολιτικό φάσμα 
στην Τουρκία και στην τουρκική κοινωνία 
στο σύνολό της·

του 2013, η Επιτροπή κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι, λόγω της οικονομίας, της 
στρατηγικής θέσης και του σημαντικού 
ρόλου της σε περιφερειακό επίπεδο, η 
Τουρκία είναι στρατηγικός εταίρος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολύτιμη 
συνιστώσα της οικονομικής 
ανταγωνιστικότητας της ΕΕ· έχοντας 
υπόψη το γεγονός ότι η Επιτροπή ζήτησε 
περαιτέρω μεταρρυθμίσεις και την 
προαγωγή του διαλόγου σε ολόκληρο το 
πολιτικό φάσμα στην Τουρκία και στην 
τουρκική κοινωνία στο σύνολό της·

Or. nl

Τροπολογία 25
Renate Sommer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το γεγονός ότι, στο 
πλαίσιο της στρατηγικής για τη διεύρυνση 
του 2013, η Επιτροπή κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι, λόγω της οικονομίας, της 
στρατηγικής θέσης και του σημαντικού 
ρόλου της σε περιφερειακό επίπεδο, η 
Τουρκία είναι στρατηγικός εταίρος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολύτιμη 
συνιστώσα της οικονομικής 
ανταγωνιστικότητας της ΕΕ και ότι 
υλοποιήθηκε σημαντική πρόοδος στις 
μεταρρυθμίσεις το τελευταίο 
δωδεκάμηνο· έχοντας υπόψη το γεγονός 
ότι η Επιτροπή ζήτησε περαιτέρω 
μεταρρυθμίσεις και την προαγωγή του 
διαλόγου σε ολόκληρο το πολιτικό φάσμα 
στην Τουρκία και στην τουρκική κοινωνία 
στο σύνολό της·

έχοντας υπόψη το γεγονός ότι, στο πλαίσιο 
της στρατηγικής για τη διεύρυνση του 
2013, η Επιτροπή κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι, λόγω της οικονομίας, της 
στρατηγικής θέσης και του σημαντικού 
ρόλου της σε περιφερειακό επίπεδο, η 
Τουρκία είναι στρατηγικός εταίρος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολύτιμη 
συνιστώσα της οικονομικής 
ανταγωνιστικότητας της ΕΕ· έχοντας 
υπόψη το γεγονός ότι η Επιτροπή ζήτησε 
περαιτέρω μεταρρυθμίσεις και την 
προαγωγή του διαλόγου σε ολόκληρο το 
πολιτικό φάσμα στην Τουρκία και στην 
τουρκική κοινωνία στο σύνολό της·
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Or. de

Τροπολογία 26
Raimon Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το γεγονός ότι στην 
Τουρκία υπήρξε μια σειρά από 
δικαστικές, νομοθετικές, θεσμικές και 
πρακτικές μεταρρυθμίσεις· ωστόσο, 
διάφορα μακροχρόνια προβλήματα, ιδίως 
όσον αφορά την απονομή της 
δικαιοσύνης στην Τουρκία, εξακολουθούν 
να έχουν έντονα αρνητικό αντίκτυπο στην 
άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και της ελευθερίας έκφρασης, καθώς και 
στη δημόσια αντίληψη για την 
ανεξαρτησία και την αμεροληψία του 
δικαστικού συστήματος· έχοντας υπόψη 
ότι, λόγω των προβλημάτων αυτών, έχουν 
κινηθεί πολλές δικαστικές διαδικασίες 
κατά δημοσιογράφων, ακτιβιστών και 
διανοουμένων,

Or. en

Τροπολογία 27
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το γεγονός ότι η Τουρκία, 
για όγδοη συνεχή χρονιά, δεν έχει 
εφαρμόσει ακόμη τις διατάξεις που 
απορρέουν από τη συμφωνία σύνδεσης 
ΕΚ-Τουρκίας και το πρόσθετο 
πρωτόκολλό της,

– έχοντας υπόψη το γεγονός ότι η Τουρκία, 
για όγδοη συνεχή χρονιά, δεν έχει 
εφαρμόσει ακόμη τις διατάξεις που 
απορρέουν από τη συμφωνία σύνδεσης 
ΕΚ-Τουρκίας και το πρόσθετο 
πρωτόκολλό της, καθώς επίσης την 
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αδυναμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να 
άρει την απομόνωση της 
τουρκοκυπριακής κοινότητας, δέσμευση 
την οποία είχε αναλάβει στα 
συμπεράσματα του Συμβουλίου της ΕΕ 
της 26ης Απριλίου 2004,

Or. en

Τροπολογία 28
Geoffrey Van Orden

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το γεγονός ότι η Τουρκία, 
για όγδοη συνεχή χρονιά, δεν έχει 
εφαρμόσει ακόμη τις διατάξεις που 
απορρέουν από τη συμφωνία σύνδεσης 
ΕΚ-Τουρκίας και το πρόσθετο
πρωτόκολλό της,

– έχοντας υπόψη το γεγονός ότι η Τουρκία, 
για όγδοη συνεχή χρονιά, δεν έχει 
εφαρμόσει ακόμη τις διατάξεις που 
απορρέουν από τη συμφωνία σύνδεσης 
ΕΚ-Τουρκίας και το πρόσθετο 
πρωτόκολλό της, καθώς και ότι η 
Ευρωπαϊκή Ένωση, από την πλευρά της,
δεν έχει καταφέρει να άρει την 
απομόνωση της Βόρειας Κύπρου, όπως 
συμφωνήθηκε στο Συμβούλιο της ΕΕ της 
26ης Απριλίου 2004,

Or. en

Τροπολογία 29
Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το γεγονός ότι η Τουρκία, 
για όγδοη συνεχή χρονιά, δεν έχει 
εφαρμόσει ακόμη τις διατάξεις που 
απορρέουν από τη συμφωνία σύνδεσης 
ΕΚ-Τουρκίας και το πρόσθετο 

– έχοντας υπόψη το γεγονός ότι η Τουρκία, 
για όγδοη συνεχή χρονιά, δεν έχει 
εφαρμόσει ακόμη τις διατάξεις που 
απορρέουν από τη συμφωνία σύνδεσης 
ΕΚ-Τουρκίας και το πρόσθετο 
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πρωτόκολλό της, πρωτόκολλό της, καθώς επίσης ότι τα 
συμπεράσματα του Συμβουλίου της ΕΕ, 
της 26ης Απριλίου 2004 σχετικά με την 
Κύπρο δεν έχουν ακόμη εφαρμοσθεί,

Or. en

Τροπολογία 30
Raimon Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το γεγονός ότι η θετική 
ατζέντα εγκαινιάστηκε τον Μάιο του 
2012 με στόχο τη στήριξη και τη
συμπλήρωση των διαπραγματεύσεων 
μέσω της ενισχυμένης συνεργασίας σε μια 
σειρά τομέων κοινού ενδιαφέροντος, και 
ότι η εν λόγω πρωτοβουλία δεν 
αντικαθιστά τις ενταξιακές 
διαπραγματεύσεις αλλά τις συμπληρώνει,

Or. en

Τροπολογία 31
Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη ότι η Τουρκία, προς το 
δικό της συμφέρον και με στόχο την 
ενίσχυση της σταθερότητας και την 
προώθηση σχέσεων καλής γειτονίας, 
πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της για 
την επίλυση των ανοικτών διμερών 
προβλημάτων, συμπεριλαμβανομένων των 
εκκρεμών νομικών υποχρεώσεων και των 
διενέξεων, σχετικά με τα χερσαία και 

– έχοντας υπόψη ότι η Τουρκία, προς το 
δικό της συμφέρον και με στόχο την 
ενίσχυση της σταθερότητας και την 
προώθηση σχέσεων καλής γειτονίας και 
μιας θετικής πολιτικής και οικονομικής 
εταιρικής σχέσης, πρέπει να εντείνει τις 
προσπάθειες για την επίλυση των 
ανοικτών διμερών προβλημάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των εκκρεμών 
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θαλάσσια σύνορα καθώς και τον εναέριο 
χώρο με τους άμεσους γείτονές της, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Χάρτη των 
Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς 
δικαίου,

νομικών υποχρεώσεων και των διενέξεων, 
σχετικά με τα χερσαία και θαλάσσια 
σύνορα καθώς και τον εναέριο χώρο με 
τους άμεσους γείτονές της, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Χάρτη των Ηνωμένων 
Εθνών και του διεθνούς δικαίου,

Or. en

Τροπολογία 32
Ελένη Θεοχάρους, Renate Sommer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη ότι η Τουρκία, προς το 
δικό της συμφέρον και με στόχο την 
ενίσχυση της σταθερότητας και την 
προώθηση σχέσεων καλής γειτονίας, 
πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της για 
την επίλυση των ανοικτών διμερών 
προβλημάτων, συμπεριλαμβανομένων των 
εκκρεμών νομικών υποχρεώσεων και των 
διενέξεων, σχετικά με τα χερσαία και 
θαλάσσια σύνορα καθώς και τον εναέριο 
χώρο με τους άμεσους γείτονές της, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Χάρτη των 
Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς 
δικαίου,

– έχοντας υπόψη ότι η Τουρκία, προς το 
δικό της συμφέρον και με στόχο την 
ενίσχυση της σταθερότητας και την 
προώθηση σχέσεων καλής γειτονίας, 
πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της για 
την επίλυση των ανοικτών διμερών 
προβλημάτων, συμπεριλαμβανομένων των 
εκκρεμών νομικών υποχρεώσεων και των 
διενέξεων, σχετικά με τα χερσαία και 
θαλάσσια σύνορα καθώς και τον εναέριο 
χώρο με τους άμεσους γείτονές της, και να 
μην εκτοξεύει απειλές κατά κρατών 
μελών της ΕΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του 
διεθνούς δικαίου,

Or. en

Τροπολογία 33
Laurence J.A.J. Stassen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το γεγονός ότι η Τουρκία 
διαθέτει το δυναμικό ώστε να 

– έχοντας υπόψη το γεγονός ότι η Τουρκία 
διαθέτει το δυναμικό ώστε να 
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διαδραματίσει καίριο ρόλο στη 
διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών 
και διαύλους για τη διαμετακόμιση 
πετρελαίου, αερίου και ηλεκτρικής 
ενέργειας από τις γειτονικές χώρες προς 
την ΕΕ και ότι υπάρχουν οι δυνατότητες 
προκειμένου από τις πλούσιες 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να 
επωφεληθούν τόσο η Τουρκία όσο και η 
ΕΕ, για τη δημιουργία μιας βιώσιμης 
οικονομίας με χαμηλές εκπομπές 
άνθρακα,

διαδραματίσει καίριο ρόλο στη 
διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών 
και διαύλους για τη διαμετακόμιση 
πετρελαίου, αερίου και ηλεκτρικής 
ενέργειας από τις γειτονικές χώρες προς 
την ΕΕ,

Or. nl

Τροπολογία 34
Νικόλαος Σαλαβράκος, Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της 
Θάλασσας (UNCLOS), η οποία έχει 
υπογραφεί από την ΕΕ, τα κράτη μέλη 
της και όλες τις άλλες υποψήφιες χώρες 
και αποτελεί τμήμα του κοινοτικού 
κεκτημένου,

Or. el

Τροπολογία 35
Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη ότι η αντιμετώπιση της 
διαφθοράς σε όλα τα επίπεδα αποτελεί 
σημαντικό στοιχείο ενός λειτουργικού 
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κράτους δικαίου,

Or. en

Τροπολογία 36
Eduard Kukan

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη ότι η Τουρκία 
εξακολουθεί να εμπλέκεται ενεργά στα 
θέματα της ευρύτερης περιοχής της και 
αποτελεί σημαντικό περιφερειακό 
παράγοντα,

Or. en

Τροπολογία 37
Hélène Flautre, Franziska Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της 
έκθεσης του Επιτρόπου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της 
Ευρώπης της 26ης Νοεμβρίου 2013, όπου 
επισημαίνεται η ανάρμοστη συμπεριφορά 
που επέδειξαν οι δυνάμεις της τάξεως 
κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων στο 
Πάρκο Gezi,

Or. fr

Τροπολογία 38
Hélène Flautre, Franziska Keller
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 17 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το γεγονός ότι, ως 
αποτέλεσμα των διαδηλώσεων στο 
Πάρκο Gezi και της υπερβολικής χρήσης 
βίας από τις αστυνομικές αρχές, έξι 
άτομα, εκ των οποίων ένας αστυνομικός, 
σκοτώθηκαν και 8.041 άτομα 
τραυματίστηκαν, τουλάχιστον 3.500 
άτομα τέθηκαν υπό προσωρινή κράτηση, 
από τα οποία 112 - μεταξύ αυτών και 
μέλη ΜΚΟ που συμμετέχουν στην 
Πλατφόρμα Αλληλεγγύης Ταξίμ -
προφυλακίστηκαν κατόπιν δικαστικής 
απόφασης ενώ 108 εξ αυτών κρατούνται
με την κατηγορία της συμμετοχής σε 
τρομοκρατική οργάνωση, 

Or. fr

Τροπολογία 39
Hélène Flautre, Franziska Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 17 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τους λόγους που 
εκφώνησαν στις 16 Νοεμβρίου 2013 στο 
Diyarbakır ο πρωθυπουργός Erdoğan και 
ο πρόεδρος της Περιφερειακής 
Κυβέρνησης του Κουρδιστάν στο βόρειο 
Ιράκ Massoud Barzani, απευθύνοντας 
έκκληση για ειρηνική διευθέτηση του 
κουρδικού ζητήματος,

Or. fr

Τροπολογία 40
Hélène Flautre, Franziska Keller
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 17 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την 
Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών 
για τους Πρόσφυγες, τον Δεκέμβριο του 
2013 η Τουρκία δέχτηκε περισσότερους 
από 560.000 πρόσφυγες από τη Συρία,

Or. fr

Τροπολογία 41
Laurence J.A.J. Stassen

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αξιόπιστη δέσμευση και ισχυρά 
δημοκρατικά θεμέλια

Αποτυχία της Τουρκίας αριθ. 1:
αξιόπιστη δέσμευση και ισχυρά 
δημοκρατικά θεμέλια

Or. nl

Τροπολογία 42
Laurence J.A.J. Stassen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. χαιρετίζει την έκθεση προόδου του 2013 
για την Τουρκία και συντάσσεται με το 
συμπέρασμα της Επιτροπής ότι η Τουρκία 
αποτελεί στρατηγικό εταίρο για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι το τελευταίο 
δωδεκάμηνο υλοποιήθηκε σημαντική 
πρόοδος ως προς τις μεταρρυθμίσεις· 
υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα και την 

1. λαμβάνει υπό σημείωση την έκθεση 
προόδου του 2013 για την Τουρκία· τηρεί 
αποστάσεις από το συμπέρασμα της 
Επιτροπής ότι «το τελευταίο δωδεκάμηνο 
υλοποιήθηκε σημαντική πρόοδος ως προς 
τις μεταρρυθμίσεις στην Τουρκία»· 
υπογραμμίζει ότι οι επονομαζόμενες 
«μεταρρυθμίσεις» είναι φάρσα και ότι η 
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επείγουσα ανάγκη για περαιτέρω 
μεταρρυθμίσεις και προαγωγή του 
διαλόγου σε ολόκληρο το πολιτικό φάσμα 
και στην κοινωνία γενικότερα, καθώς και 
για έμπρακτο σεβασμό των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων·

Τουρκία, σε αντίθεση με την εντύπωση 
που δίνεται, οπισθοδρομεί διαρκώς·

Or. nl

Τροπολογία 43
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. χαιρετίζει την έκθεση προόδου του 2013 
για την Τουρκία και συντάσσεται με το 
συμπέρασμα της Επιτροπής ότι η Τουρκία 
αποτελεί στρατηγικό εταίρο για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι το τελευταίο 
δωδεκάμηνο υλοποιήθηκε σημαντική 
πρόοδος ως προς τις μεταρρυθμίσεις· 
υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα και την 
επείγουσα ανάγκη για περαιτέρω 
μεταρρυθμίσεις και προαγωγή του 
διαλόγου σε ολόκληρο το πολιτικό φάσμα 
και στην κοινωνία γενικότερα, καθώς και 
για έμπρακτο σεβασμό των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων·

1. λαμβάνει υπό σημείωση την έκθεση 
προόδου του 2013 για την Τουρκία και 
συντάσσεται με το συμπέρασμα της 
Επιτροπής ότι η Τουρκία αποτελεί 
στρατηγικό εταίρο για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση· αναγνωρίζει ότι, ως εκ τούτου, θα 
πρέπει να της παραχωρηθεί καθεστώς 
προνομιακής εταιρικής σχέσης· 
υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα και την 
επείγουσα ανάγκη για περαιτέρω 
μεταρρυθμίσεις και προαγωγή του 
διαλόγου σε ολόκληρο το πολιτικό φάσμα 
και στην κοινωνία γενικότερα, καθώς και 
για έμπρακτο σεβασμό των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων·

Or. de

Τροπολογία 44
Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. χαιρετίζει την έκθεση προόδου του 2013 
για την Τουρκία και συντάσσεται με το 

1. λαμβάνει υπό σημείωση την έκθεση 
προόδου του 2013 για την Τουρκία και 
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συμπέρασμα της Επιτροπής ότι η Τουρκία 
αποτελεί στρατηγικό εταίρο για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι το τελευταίο 
δωδεκάμηνο υλοποιήθηκε σημαντική 
πρόοδος ως προς τις μεταρρυθμίσεις· 
υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα και την 
επείγουσα ανάγκη για περαιτέρω 
μεταρρυθμίσεις και προαγωγή του 
διαλόγου σε ολόκληρο το πολιτικό φάσμα 
και στην κοινωνία γενικότερα, καθώς και 
για έμπρακτο σεβασμό των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων·

συντάσσεται με το συμπέρασμα της 
Επιτροπής ότι η Τουρκία αποτελεί 
στρατηγικό εταίρο για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και ότι το τελευταίο δωδεκάμηνο 
υλοποιήθηκε σημαντική πρόοδος ως προς 
τις μεταρρυθμίσεις· υπογραμμίζει τη 
σπουδαιότητα και την επείγουσα ανάγκη 
για περαιτέρω μεταρρυθμίσεις και 
προαγωγή του διαλόγου σε ολόκληρο το 
πολιτικό φάσμα και στην κοινωνία 
γενικότερα, καθώς και για έμπρακτο 
σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

Or. fr

Τροπολογία 45
Renate Sommer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. χαιρετίζει την έκθεση προόδου του 2013 
για την Τουρκία και συντάσσεται με το 
συμπέρασμα της Επιτροπής ότι η Τουρκία 
αποτελεί στρατηγικό εταίρο για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι το τελευταίο 
δωδεκάμηνο υλοποιήθηκε σημαντική 
πρόοδος ως προς τις μεταρρυθμίσεις· 
υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα και την 
επείγουσα ανάγκη για περαιτέρω 
μεταρρυθμίσεις και προαγωγή του 
διαλόγου σε ολόκληρο το πολιτικό φάσμα 
και στην κοινωνία γενικότερα, καθώς και 
για έμπρακτο σεβασμό των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων·

1. χαιρετίζει την έκθεση προόδου του 2013 
για την Τουρκία και συντάσσεται με το 
συμπέρασμα της Επιτροπής ότι η Τουρκία 
αποτελεί στρατηγικό εταίρο για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση· υπογραμμίζει τη 
σπουδαιότητα και την επείγουσα ανάγκη 
για περαιτέρω μεταρρυθμίσεις και 
προαγωγή του διαλόγου σε ολόκληρο το 
πολιτικό φάσμα και στην κοινωνία 
γενικότερα, καθώς και για έμπρακτο 
σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

Or. de

Τροπολογία 46
Raimon Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. χαιρετίζει την έκθεση προόδου του 2013 
για την Τουρκία και συντάσσεται με το 
συμπέρασμα της Επιτροπής ότι η Τουρκία 
αποτελεί στρατηγικό εταίρο για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι το τελευταίο 
δωδεκάμηνο υλοποιήθηκε σημαντική 
πρόοδος ως προς τις μεταρρυθμίσεις· 
υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα και την 
επείγουσα ανάγκη για περαιτέρω 
μεταρρυθμίσεις και προαγωγή του 
διαλόγου σε ολόκληρο το πολιτικό φάσμα 
και στην κοινωνία γενικότερα, καθώς και 
για έμπρακτο σεβασμό των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων·

1. χαιρετίζει την έκθεση προόδου του 2013 
για την Τουρκία και συντάσσεται με το 
συμπέρασμα της Επιτροπής ότι η Τουρκία 
αποτελεί στρατηγικό εταίρο για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι το τελευταίο 
δωδεκάμηνο υλοποιήθηκε σημαντική 
πρόοδος ως προς τις μεταρρυθμίσεις· 
υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα και την 
επείγουσα ανάγκη για περαιτέρω 
μεταρρυθμίσεις για περισσότερη
λογοδοσία και διαφάνεια στη διοίκηση,
προαγωγή του διαλόγου σε ολόκληρο το 
πολιτικό φάσμα και στην κοινωνία 
γενικότερα μέσω του σεβασμού και της 
ισχυροποίησης της κοινωνίας των 
πολιτών, καθώς και για έμπρακτο σεβασμό 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 47
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. χαιρετίζει την έκθεση προόδου του 2013 
για την Τουρκία και συντάσσεται με το 
συμπέρασμα της Επιτροπής ότι η Τουρκία 
αποτελεί στρατηγικό εταίρο για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι το τελευταίο 
δωδεκάμηνο υλοποιήθηκε σημαντική 
πρόοδος ως προς τις μεταρρυθμίσεις· 
υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα και την 
επείγουσα ανάγκη για περαιτέρω 
μεταρρυθμίσεις και προαγωγή του 
διαλόγου σε ολόκληρο το πολιτικό φάσμα 
και στην κοινωνία γενικότερα, καθώς και 
για έμπρακτο σεβασμό των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων·

1. χαιρετίζει την έκθεση προόδου του 2013 
για την Τουρκία και συντάσσεται με το 
συμπέρασμα της Επιτροπής ότι η Τουρκία 
αποτελεί στρατηγικό εταίρο για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι το τελευταίο 
δωδεκάμηνο υλοποιήθηκε σημαντική 
πρόοδος ως προς τις μεταρρυθμίσεις· 
υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα και την 
επείγουσα ανάγκη για περαιτέρω 
μεταρρυθμίσεις και προαγωγή του 
διαλόγου σε ολόκληρο το πολιτικό φάσμα 
και στην κοινωνία γενικότερα, καθώς και 
για έμπρακτο σεβασμό των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη 
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του για το γεγονός ότι τα συμβάντα στην 
περιοχή γύρω από το πάρκο Gezi και η 
σκληρή απάντηση των δυνάμεων 
ασφαλείας, μαζί με τις όλο και πιο 
αντιδραστικές και βίαιες δημόσιες 
δηλώσεις του πρωθυπουργού Erdoğan, 
εγείρουν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με 
τη δέσμευση της κυβέρνησης για 
σεβασμό των βασικών δημοκρατικών 
αξιών και ανεκτικότητα απέναντι σε 
διαφορετικές απόψεις και τρόπους ζωής·

Or. en

Τροπολογία 48
Ελένη Θεοχάρους, Renate Sommer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. χαιρετίζει την έκθεση προόδου του 2013 
για την Τουρκία και συντάσσεται με το 
συμπέρασμα της Επιτροπής ότι η Τουρκία 
αποτελεί στρατηγικό εταίρο για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι το τελευταίο 
δωδεκάμηνο υλοποιήθηκε σημαντική
πρόοδος ως προς τις μεταρρυθμίσεις· 
υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα και την 
επείγουσα ανάγκη για περαιτέρω 
μεταρρυθμίσεις και προαγωγή του 
διαλόγου σε ολόκληρο το πολιτικό φάσμα 
και στην κοινωνία γενικότερα, καθώς και 
για έμπρακτο σεβασμό των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων·

1. χαιρετίζει την έκθεση προόδου του 2013 
για την Τουρκία και συντάσσεται με το 
συμπέρασμα της Επιτροπής ότι η Τουρκία 
αποτελεί στρατηγικό εταίρο για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι το τελευταίο 
δωδεκάμηνο υλοποιήθηκε πρόοδος ως 
προς τις μεταρρυθμίσεις· υπογραμμίζει τη 
σπουδαιότητα και την επείγουσα ανάγκη 
για περαιτέρω μεταρρυθμίσεις και 
προαγωγή του διαλόγου σε ολόκληρο το 
πολιτικό φάσμα και στην κοινωνία 
γενικότερα, καθώς και για έμπρακτο 
σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων· 
καλεί την Τουρκία να λάβει περαιτέρω 
μέτρα προκειμένου να ενισχύσει και να 
αυξήσει την ανεξαρτησία της δικαστικής 
εξουσίας και να αποκαταστήσει την 
αξιοπιστία της έπειτα από το ισχυρό 
πλήγμα που δέχτηκε με την τρέχουσα
κοινωνική και πολιτική κρίση διαφθοράς·

Or. en
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Τροπολογία 49
Alojz Peterle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. χαιρετίζει την έκθεση προόδου του 2013 
για την Τουρκία και συντάσσεται με το 
συμπέρασμα της Επιτροπής ότι η Τουρκία 
αποτελεί στρατηγικό εταίρο για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι το τελευταίο 
δωδεκάμηνο υλοποιήθηκε σημαντική 
πρόοδος ως προς τις μεταρρυθμίσεις· 
υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα και την 
επείγουσα ανάγκη για περαιτέρω 
μεταρρυθμίσεις και προαγωγή του 
διαλόγου σε ολόκληρο το πολιτικό φάσμα 
και στην κοινωνία γενικότερα, καθώς και 
για έμπρακτο σεβασμό των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων·

1. χαιρετίζει την έκθεση προόδου του 2013 
για την Τουρκία και συντάσσεται με το 
συμπέρασμα της Επιτροπής ότι η Τουρκία 
αποτελεί στρατηγικό εταίρο για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι το τελευταίο 
δωδεκάμηνο υλοποιήθηκε σημαντική 
πρόοδος ως προς τις μεταρρυθμίσεις· 
υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα και την 
επείγουσα ανάγκη για περαιτέρω 
μεταρρυθμίσεις και προαγωγή του 
διαλόγου σε ολόκληρο το πολιτικό φάσμα 
και στην κοινωνία γενικότερα, μέσα από 
την αποδοχή, τον σεβασμό και την 
ισχυροποίηση της κοινωνίας των πολιτών 
με στόχο την εδραίωση της δημοκρατίας 
και τη διασφάλιση του έμπρακτου 
σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 50
Graham Watson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. χαιρετίζει την έκθεση προόδου του 2013 
για την Τουρκία και συντάσσεται με το 
συμπέρασμα της Επιτροπής ότι η Τουρκία 
αποτελεί στρατηγικό εταίρο για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι το τελευταίο 
δωδεκάμηνο υλοποιήθηκε σημαντική 
πρόοδος ως προς τις μεταρρυθμίσεις· 
υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα και την 
επείγουσα ανάγκη για περαιτέρω 
μεταρρυθμίσεις και προαγωγή του 

1. χαιρετίζει την έκθεση προόδου του 2013 
για την Τουρκία και συντάσσεται με το 
συμπέρασμα της Επιτροπής ότι η Τουρκία 
αποτελεί στρατηγικό εταίρο για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι το τελευταίο 
δωδεκάμηνο υλοποιήθηκε σημαντική 
πρόοδος ως προς τις μεταρρυθμίσεις· 
υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα και την 
επείγουσα ανάγκη για περαιτέρω 
μεταρρυθμίσεις και προαγωγή του 
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διαλόγου σε ολόκληρο το πολιτικό φάσμα 
και στην κοινωνία γενικότερα, καθώς και 
για έμπρακτο σεβασμό των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων·

διαλόγου σε ολόκληρο το πολιτικό φάσμα 
και στην κοινωνία γενικότερα, μέσα από 
την αποδοχή, τον σεβασμό και την 
ισχυροποίηση της κοινωνίας των πολιτών 
με στόχο την εδραίωση της δημοκρατίας 
και τη διασφάλιση του έμπρακτου 
σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 51
Raimon Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. υπενθυμίζει με έμφαση ότι η διάκριση 
των εξουσιών, ο πλήρης σεβασμός του 
κράτους δικαίου και των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων καθώς επίσης η 
αμεροληψία και η ανεξαρτησία των 
δικαστικών αρχών αποτελούν 
απαραίτητες προϋποθέσεις για την 
εύρυθμη λειτουργία της δημοκρατίας·

Or. en

Τροπολογία 52
Metin Kazak, Ismail Ertug, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. πιστεύει ότι είναι αναγκαία η 
ανανέωση της αμοιβαίας δέσμευσης στο 
πλαίσιο της διαδικασίας των 
διαπραγματεύσεων για τη διατήρηση 
μιας εποικοδομητικής σχέσης· τονίζει 
πόσο σημαντικό είναι να δημιουργηθούν 
οι προϋποθέσεις για έναν εποικοδομητικό 
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διάλογο και τα θεμέλια για αμοιβαία 
κατανόηση·

Or. en

Τροπολογία 53
Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. σημειώνει τη δυναμική αλλαγής που 
χαρακτηρίζει τις διαπραγματεύσεις 
μεταξύ της Ένωσης και της Τουρκίας, οι 
οποίες παρείχαν στην Τουρκία ένα σαφές 
πλαίσιο αναφοράς για τη διαδικασία 
μεταρρύθμισης· τονίζει, ως εκ τούτου, τη 
σημασία που έχουν οι αξιόπιστες 
διαπραγματεύσεις με βάση την αμοιβαία 
δέσμευση Τουρκίας και Ένωσης υπέρ 
ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων οι οποίες 
θα ενισχύσουν τα δημοκρατικά θεμέλια 
της τουρκικής κοινωνίας, θα προαγάγουν 
τις δημοκρατικές αξίες και θα οδηγήσουν 
σε θετικές αλλαγές στους θεσμούς, τη 
νομοθεσία και τη νοοτροπία της 
κοινωνίας· εκφράζει, συνεπώς, την 
ικανοποίησή του για το άνοιγμα του 
κεφαλαίου 22·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 54
Laurence J.A.J. Stassen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. σημειώνει τη δυναμική αλλαγής που 
χαρακτηρίζει τις διαπραγματεύσεις 

2. σημειώνει ότι η έναρξη των ενταξιακών 
διαπραγματεύσεων μεταξύ της ΕΕ και της 
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μεταξύ της Ένωσης και της Τουρκίας, οι 
οποίες παρείχαν στην Τουρκία ένα σαφές 
πλαίσιο αναφοράς για τη διαδικασία 
μεταρρύθμισης· τονίζει, ως εκ τούτου, τη 
σημασία που έχουν οι αξιόπιστες 
διαπραγματεύσεις με βάση την αμοιβαία 
δέσμευση Τουρκίας και Ένωσης υπέρ 
ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων οι οποίες 
θα ενισχύσουν τα δημοκρατικά θεμέλια 
της τουρκικής κοινωνίας, θα προαγάγουν 
τις δημοκρατικές αξίες και θα οδηγήσουν 
σε θετικές αλλαγές στους θεσμούς, τη 
νομοθεσία και τη νοοτροπία της 
κοινωνίας· εκφράζει, συνεπώς, την 
ικανοποίησή του για το άνοιγμα του 
κεφαλαίου 22·

Τουρκίας αποτέλεσε μεγάλο λάθος ‒ το 
οποίο αποδείχθηκε για μια ακόμα φορά 
από τις εξελίξεις του προηγούμενου έτους,
όπως (1) η ακραία αστυνομική βία που 
ασκήθηκε κατ’ εντολή της τουρκικής 
κυβέρνησης και στο πλαίσιο της οποίας 
από τον Μάιο του 2013 ειρηνικές 
διαδηλώσεις κατεπνίγησαν παντού στη 
χώρα με βίαιο τρόπο και συνοδεύτηκαν 
από αθρόες συλλήψεις διαδηλωτών και 
δημοσιογράφων, και (2) το σκάνδαλο 
διαφθοράς στο εσωτερικό της τουρκικής 
κυβέρνησης, εξαιτίας του οποίου δέκα 
υπουργοί, μεταξύ των οποίων ο υπουργός 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και αρμόδιος 
για τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις 
Egemen Bağış, αναγκάστηκαν να 
παραιτηθούν, και οι προσπάθειες του 
Πρωθυπουργού Erdoğan να συγκαλύψει 
το σκάνδαλο αντικαθιστώντας, αφενός,
ανώτατους αξιωματούχους της 
αστυνομίας που ασχολούνταν με τις 
έρευνες σχετικά με την υπόθεση, με
ευνοϊκά διακείμενους προς αυτόν 
«φίλους», και επιχειρώντας, αφετέρου, να 
εισαγάγει νόμο που θα αναθέτει τη 
διεξαγωγή ερευνών για υποθέσεις 
διαφθοράς αποκλειστικά σε ανώτατους 
αξιωματούχους της αστυνομίας, δηλαδή 
στους «φίλους» του, και όχι σε πιο 
χαμηλόβαθμα στελέχη· ζητεί επίμονα τον 
οριστικό τερματισμό των ενταξιακών
διαπραγματεύσεων μεταξύ της ΕΕ και 
της Τουρκίας·

Or. nl

Τροπολογία 55
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. σημειώνει τη δυναμική αλλαγής που 2. τονίζει ότι οι ενταξιακές 
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χαρακτηρίζει τις διαπραγματεύσεις 
μεταξύ της Ένωσης και της Τουρκίας, οι 
οποίες παρείχαν στην Τουρκία ένα σαφές 
πλαίσιο αναφοράς για τη διαδικασία 
μεταρρύθμισης· τονίζει, ως εκ τούτου, τη 
σημασία που έχουν οι αξιόπιστες 
διαπραγματεύσεις με βάση την αμοιβαία 
δέσμευση Τουρκίας και Ένωσης υπέρ 
ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων οι οποίες θα 
ενισχύσουν τα δημοκρατικά θεμέλια της 
τουρκικής κοινωνίας, θα προαγάγουν τις 
δημοκρατικές αξίες και θα οδηγήσουν σε 
θετικές αλλαγές στους θεσμούς, τη 
νομοθεσία και τη νοοτροπία της 
κοινωνίας· εκφράζει, συνεπώς, την 
ικανοποίησή του για το άνοιγμα του 
κεφαλαίου 22·

διαπραγματεύσεις, εφόσον διεξάγονται 
καλή τη πίστει, θα μπορούσαν να 
παράσχουν στην Τουρκία ένα σαφές 
πλαίσιο αναφοράς για τη διαδικασία 
μεταρρύθμισης· τονίζει, ως εκ τούτου, τη 
σημασία που έχουν οι αξιόπιστες 
διαπραγματεύσεις με βάση την αμοιβαία 
δέσμευση Τουρκίας και Ένωσης υπέρ 
ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων οι οποίες θα 
ενισχύσουν τα δημοκρατικά θεμέλια της 
τουρκικής κοινωνίας, θα προαγάγουν τις 
δημοκρατικές αξίες και θα οδηγήσουν σε 
θετικές αλλαγές στους θεσμούς, τη 
νομοθεσία και τη νοοτροπία της 
κοινωνίας· εκφράζει, συνεπώς, την 
ικανοποίησή του για το άνοιγμα του 
κεφαλαίου 22·

Or. en

Τροπολογία 56
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. σημειώνει τη δυναμική αλλαγής που 
χαρακτηρίζει τις διαπραγματεύσεις μεταξύ 
της Ένωσης και της Τουρκίας, οι οποίες 
παρείχαν στην Τουρκία ένα σαφές πλαίσιο 
αναφοράς για τη διαδικασία 
μεταρρύθμισης· τονίζει, ως εκ τούτου, τη 
σημασία που έχουν οι αξιόπιστες 
διαπραγματεύσεις με βάση την αμοιβαία 
δέσμευση Τουρκίας και Ένωσης υπέρ 
ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων οι οποίες 
θα ενισχύσουν τα δημοκρατικά θεμέλια 
της τουρκικής κοινωνίας, θα προαγάγουν 
τις δημοκρατικές αξίες και θα οδηγήσουν 
σε θετικές αλλαγές στους θεσμούς, τη 
νομοθεσία και τη νοοτροπία της 
κοινωνίας· εκφράζει, συνεπώς, την 
ικανοποίησή του για το άνοιγμα του 

2. σημειώνει τη δυναμική αλλαγής που 
χαρακτηρίζει τις διαπραγματεύσεις μεταξύ 
της Ένωσης και της Τουρκίας, οι οποίες 
παρείχαν στην Τουρκία σε ορισμένους 
τομείς ένα σαφές πλαίσιο αναφοράς για τη 
διαδικασία μεταρρύθμισης·
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κεφαλαίου 22·

Or. de

Τροπολογία 57
Renate Sommer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. σημειώνει τη δυναμική αλλαγής που 
χαρακτηρίζει τις διαπραγματεύσεις μεταξύ 
της Ένωσης και της Τουρκίας, οι οποίες 
παρείχαν στην Τουρκία ένα σαφές πλαίσιο 
αναφοράς για τη διαδικασία 
μεταρρύθμισης· τονίζει, ως εκ τούτου, τη 
σημασία που έχουν οι αξιόπιστες 
διαπραγματεύσεις με βάση την αμοιβαία
δέσμευση Τουρκίας και Ένωσης υπέρ 
ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων οι οποίες θα 
ενισχύσουν τα δημοκρατικά θεμέλια της 
τουρκικής κοινωνίας, θα προαγάγουν τις 
δημοκρατικές αξίες και θα οδηγήσουν σε 
θετικές αλλαγές στους θεσμούς, τη 
νομοθεσία και τη νοοτροπία της 
κοινωνίας· εκφράζει, συνεπώς, την 
ικανοποίησή του για το άνοιγμα του 
κεφαλαίου 22·

2. σημειώνει τη δυναμική αλλαγής που 
χαρακτηρίζει τις διαπραγματεύσεις μεταξύ 
της Ένωσης και της Τουρκίας, οι οποίες 
παρείχαν στην Τουρκία ένα σαφές πλαίσιο 
αναφοράς για τη διαδικασία 
μεταρρύθμισης· τονίζει, ως εκ τούτου, τη 
σημασία που έχουν οι αξιόπιστες 
διαπραγματεύσεις με βάση τη δέσμευση 
της Τουρκίας υπέρ ουσιαστικών 
μεταρρυθμίσεων οι οποίες θα ενισχύσουν 
τα δημοκρατικά θεμέλια της τουρκικής 
κοινωνίας, θα προαγάγουν τις 
δημοκρατικές αξίες και θα οδηγήσουν σε 
θετικές αλλαγές στους θεσμούς, τη 
νομοθεσία και τη νοοτροπία της 
κοινωνίας·

Or. en

Τροπολογία 58
Andrew Duff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. σημειώνει τη δυναμική αλλαγής που 
χαρακτηρίζει τις διαπραγματεύσεις μεταξύ 
της Ένωσης και της Τουρκίας, οι οποίες

2. σημειώνει τη δυνητική δυναμική 
αλλαγής που χαρακτηρίζει τις 
διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ένωσης και 
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παρείχαν στην Τουρκία ένα σαφές πλαίσιο 
αναφοράς για τη διαδικασία 
μεταρρύθμισης· τονίζει, ως εκ τούτου, τη 
σημασία που έχουν οι αξιόπιστες 
διαπραγματεύσεις με βάση την αμοιβαία 
δέσμευση Τουρκίας και Ένωσης υπέρ 
ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων οι οποίες θα 
ενισχύσουν τα δημοκρατικά θεμέλια της 
τουρκικής κοινωνίας, θα προαγάγουν τις 
δημοκρατικές αξίες και θα οδηγήσουν σε 
θετικές αλλαγές στους θεσμούς, τη 
νομοθεσία και τη νοοτροπία της 
κοινωνίας· εκφράζει, συνεπώς, την 
ικανοποίησή του για το άνοιγμα του 
κεφαλαίου 22·

της Τουρκίας, οι οποίες θα μπορούσαν να 
παράσχουν στην Τουρκία ένα σαφές 
πλαίσιο αναφοράς για τη διαδικασία 
μεταρρύθμισης· τονίζει τη σημασία που
έχει η αποκατάσταση της αξιοπιστίας 
των διαπραγματεύσεων με βάση την 
αμοιβαία δέσμευση Τουρκίας και Ένωσης 
υπέρ ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων οι 
οποίες θα ενισχύσουν τα δημοκρατικά 
θεμέλια της τουρκικής κοινωνίας, θα 
προαγάγουν τις δημοκρατικές αξίες και θα 
οδηγήσουν σε θετικές αλλαγές στους 
θεσμούς, τη νομοθεσία και τη νοοτροπία 
της κοινωνίας· εκφράζει, συνεπώς, την 
ικανοποίησή του για το άνοιγμα του 
κεφαλαίου 22·

Or. en

Τροπολογία 59
Salvador Sedó i Alabart

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. σημειώνει τη δυναμική αλλαγής που 
χαρακτηρίζει τις διαπραγματεύσεις μεταξύ 
της Ένωσης και της Τουρκίας, οι οποίες 
παρείχαν στην Τουρκία ένα σαφές πλαίσιο 
αναφοράς για τη διαδικασία 
μεταρρύθμισης· τονίζει, ως εκ τούτου, τη 
σημασία που έχουν οι αξιόπιστες 
διαπραγματεύσεις με βάση την αμοιβαία 
δέσμευση Τουρκίας και Ένωσης υπέρ 
ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων οι οποίες θα 
ενισχύσουν τα δημοκρατικά θεμέλια της 
τουρκικής κοινωνίας, θα προαγάγουν τις 
δημοκρατικές αξίες και θα οδηγήσουν σε 
θετικές αλλαγές στους θεσμούς, τη 
νομοθεσία και τη νοοτροπία της 
κοινωνίας· εκφράζει, συνεπώς, την 
ικανοποίησή του για το άνοιγμα του 
κεφαλαίου 22·

2. σημειώνει τη δυναμική αλλαγής που 
χαρακτηρίζει τις ενταξιακές 
διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ένωσης και 
της Τουρκίας, οι οποίες παρείχαν στην 
Τουρκία ένα σαφές πλαίσιο αναφοράς για 
τη διαδικασία μεταρρύθμισης· τονίζει, ως 
εκ τούτου, τη σημασία που έχουν οι 
αξιόπιστες διαπραγματεύσεις με βάση την 
αμοιβαία δέσμευση Τουρκίας και Ένωσης 
υπέρ ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων οι 
οποίες θα ενισχύσουν τα δημοκρατικά 
θεμέλια της τουρκικής κοινωνίας, θα 
προαγάγουν τις δημοκρατικές αξίες και θα 
οδηγήσουν σε θετικές αλλαγές στους 
θεσμούς, τη νομοθεσία και τη νοοτροπία 
της κοινωνίας· εκφράζει, συνεπώς, την 
ικανοποίησή του για το άνοιγμα του 
κεφαλαίου 22·

Or. en
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Τροπολογία 60
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. σημειώνει τη δυναμική αλλαγής που 
χαρακτηρίζει τις διαπραγματεύσεις μεταξύ 
της Ένωσης και της Τουρκίας, οι οποίες 
παρείχαν στην Τουρκία ένα σαφές πλαίσιο 
αναφοράς για τη διαδικασία 
μεταρρύθμισης· τονίζει, ως εκ τούτου, τη 
σημασία που έχουν οι αξιόπιστες 
διαπραγματεύσεις με βάση την αμοιβαία 
δέσμευση Τουρκίας και Ένωσης υπέρ 
ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων οι οποίες θα 
ενισχύσουν τα δημοκρατικά θεμέλια της 
τουρκικής κοινωνίας, θα προαγάγουν τις 
δημοκρατικές αξίες και θα οδηγήσουν σε 
θετικές αλλαγές στους θεσμούς, τη 
νομοθεσία και τη νοοτροπία της 
κοινωνίας· εκφράζει, συνεπώς, την 
ικανοποίησή του για το άνοιγμα του 
κεφαλαίου 22·

2. σημειώνει τη δυναμική αλλαγής που 
χαρακτηρίζει τις ενταξιακές 
διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ένωσης και 
της Τουρκίας, οι οποίες παρείχαν στην 
Τουρκία ένα σαφές πλαίσιο αναφοράς για 
τη διαδικασία μεταρρύθμισης· τονίζει, ως 
εκ τούτου, τη σημασία που έχουν οι 
αξιόπιστες διαπραγματεύσεις με βάση την 
αμοιβαία δέσμευση Τουρκίας και Ένωσης 
υπέρ ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων οι 
οποίες θα ενισχύσουν τα δημοκρατικά 
θεμέλια της τουρκικής κοινωνίας, θα 
προαγάγουν τις δημοκρατικές αξίες και θα 
οδηγήσουν σε θετικές αλλαγές στους 
θεσμούς, τη νομοθεσία και τη νοοτροπία 
της κοινωνίας· εκφράζει, συνεπώς, την 
ικανοποίησή του για το άνοιγμα του 
κεφαλαίου 22·

Or. en

Τροπολογία 61
Hélène Flautre, Franziska Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. σημειώνει τη δυναμική αλλαγής που 
χαρακτηρίζει τις διαπραγματεύσεις μεταξύ 
της Ένωσης και της Τουρκίας, οι οποίες 
παρείχαν στην Τουρκία ένα σαφές πλαίσιο 
αναφοράς για τη διαδικασία 
μεταρρύθμισης· τονίζει, ως εκ τούτου, τη 
σημασία που έχουν οι αξιόπιστες 

2. σημειώνει τη δυναμική αλλαγής που 
χαρακτηρίζει τις διαπραγματεύσεις μεταξύ 
της Ένωσης και της Τουρκίας, οι οποίες 
παρείχαν στην Τουρκία ένα σαφές πλαίσιο 
αναφοράς για τη διαδικασία 
μεταρρύθμισης· τονίζει, ως εκ τούτου, τη 
σημασία που έχουν οι αξιόπιστες 
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διαπραγματεύσεις με βάση την αμοιβαία 
δέσμευση Τουρκίας και Ένωσης υπέρ 
ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων οι οποίες θα 
ενισχύσουν τα δημοκρατικά θεμέλια της 
τουρκικής κοινωνίας, θα προαγάγουν τις 
δημοκρατικές αξίες και θα οδηγήσουν σε 
θετικές αλλαγές στους θεσμούς, τη 
νομοθεσία και τη νοοτροπία της 
κοινωνίας· εκφράζει, συνεπώς, την 
ικανοποίησή του για το άνοιγμα του 
κεφαλαίου 22·

ενταξιακές διαπραγματεύσεις με βάση την 
αμοιβαία δέσμευση Τουρκίας και Ένωσης 
υπέρ ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων οι 
οποίες θα ενισχύσουν τα δημοκρατικά 
θεμέλια της τουρκικής κοινωνίας, θα 
προαγάγουν τις δημοκρατικές αξίες και θα 
οδηγήσουν σε θετικές αλλαγές στους 
θεσμούς, τη νομοθεσία και τη νοοτροπία 
της κοινωνίας· εκφράζει, συνεπώς, την 
ικανοποίησή του για το άνοιγμα του 
κεφαλαίου 22·

Or. fr

Τροπολογία 62
Raimon Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. εκτιμά ότι το άνοιγμα νέων 
κεφαλαίων θα ανανεώσει την αμοιβαία 
δέσμευση στο πλαίσιο της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης προκειμένου να 
διατηρηθεί μια εποικοδομητική σχέση·

Or. en

Τροπολογία 63
Salvador Sedó i Alabart

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. εκτιμά ότι το πλήρες δυναμικό των 
σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας αξιοποιείται με 
τον βέλτιστο τρόπο στο πλαίσιο μιας 
ενεργού και αξιόπιστης ενταξιακής 
διαδικασίας·
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Or. en

Τροπολογία 64
Τάκης Χατζηγεωργίου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει πόσο σημαντικό είναι να 
επιτευχθεί κοινή κατανόηση μεταξύ 
Τουρκίας και ΕΕ σχετικά με τη σημασία, 
τόσο για την ΕΕ όσο και για την Τουρκία, 
της συμφωνίας επανεισδοχής και του 
χάρτη πορείας που θα οδηγήσει στην 
ελευθέρωση του καθεστώτος των 
θεωρήσεων· υπενθυμίζει ότι η Τουρκία 
είναι μία από τις κύριες χώρες διέλευσης 
της παράνομης μετανάστευσης που 
κατευθύνεται στην ΕΕ και καλεί, ως εκ 
τούτου, την Τουρκία να υπογράψει και να 
εφαρμόσει τη συμφωνία επανεισδοχής 
χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση· καλεί, 
παράλληλα, την Επιτροπή να λάβει μέτρα 
για την ελευθέρωση του καθεστώτος 
θεωρήσεων και τονίζει τα προφανή οφέλη 
που θα προκύψουν από τη διευκόλυνση 
της πρόσβασης στην ΕΕ για 
επιχειρηματίες, πανεπιστημιακούς, 
σπουδαστές και εκπροσώπους της 
κοινωνίας των πολιτών·

3. καλεί τις τουρκικές και τις ευρωπαϊκές 
αρχές, κατά τη διαπραγμάτευση 
ολοκληρωμένων πολιτικών για τις
μεταναστευτικές ροές, να διασφαλίζουν 
τα ανθρώπινα δικαιώματα των 
μεταναστών και αποτελεσματική διεθνή 
προστασία για τους αιτούντες άσυλο και 
τους πρόσφυγες· καλεί την ΕΕ να παρέχει, 
σχετικά με αυτό το ζήτημα, πλήρη 
τεχνική και οικονομική στήριξη στην 
Τουρκία, και την Τουρκία να εφαρμόσει 
πλήρως τη Σύμβαση της Γενεύης του 
1951 και το πρωτόκολλό της του 1967·

Or. en

Τροπολογία 65
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει πόσο σημαντικό είναι να 3. χαιρετίζει την υπογραφή της 
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επιτευχθεί κοινή κατανόηση μεταξύ
Τουρκίας και ΕΕ σχετικά με τη σημασία, 
τόσο για την ΕΕ όσο και για την Τουρκία, 
της συμφωνίας επανεισδοχής και του 
χάρτη πορείας που θα οδηγήσει στην
ελευθέρωση του καθεστώτος των 
θεωρήσεων· υπενθυμίζει ότι η Τουρκία 
είναι μία από τις κύριες χώρες διέλευσης 
της παράνομης μετανάστευσης που 
κατευθύνεται στην ΕΕ και καλεί, ως εκ 
τούτου, την Τουρκία να υπογράψει και να 
εφαρμόσει τη συμφωνία επανεισδοχής
χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση· καλεί, 
παράλληλα, την Επιτροπή να λάβει μέτρα 
για την ελευθέρωση του καθεστώτος 
θεωρήσεων και τονίζει τα προφανή οφέλη 
που θα προκύψουν από τη διευκόλυνση 
της πρόσβασης στην ΕΕ για 
επιχειρηματίες, πανεπιστημιακούς, 
σπουδαστές και εκπροσώπους της 
κοινωνίας των πολιτών·

συμφωνίας επανεισδοχής καθώς και την 
έναρξη του διαλόγου για την ελευθέρωση 
του καθεστώτος των θεωρήσεων μεταξύ
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των 
τουρκικών αρχών, προσβλέποντας στην 
ταχεία κύρωση της συμφωνίας 
επανεισδοχής και στην πλήρη και 
αποτελεσματική εφαρμογή της έναντι 
όλων των κρατών μελών· η πρόοδος στον 
διάλογο με θέμα την ελευθέρωση του 
καθεστώτος των θεωρήσεων πρέπει να 
εδράζεται σε μια προσέγγιση βασισμένη 
στις επιδόσεις και να εξαρτάται από την
αποτελεσματική και συνεπή εφαρμογή,
από την Τουρκία, των απαιτήσεων του 
χάρτη πορείας για τις θεωρήσεις έναντι 
της ΕΕ και όλων των κρατών μελών της· 
υπενθυμίζει ότι η Τουρκία είναι μία από τις 
κύριες χώρες διέλευσης της παράνομης 
μετανάστευσης που κατευθύνεται στην ΕΕ 
και καλεί, ως εκ τούτου, την Τουρκία να 
εφαρμόσει πλήρως και αποτελεσματικά 
τις υφιστάμενες διμερείς συμφωνίες 
επανεισδοχής και τις διατάξεις 
επανεισδοχής που περιλαμβάνονται σε 
ανάλογες συμφωνίες, χωρίς περαιτέρω 
καθυστέρηση, έναντι όλων των κρατών 
μελών, να εντείνει περαιτέρω τη 
συνεργασία της με την ΕΕ σε ζητήματα 
πολιτικής για τη μετανάστευση και 
καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων, 
κάθώς και τους συνοριακούς ελέγχους·

Or. en

Τροπολογία 66
Μαριέττα Γιαννάκου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει πόσο σημαντικό είναι να 
επιτευχθεί κοινή κατανόηση μεταξύ 
Τουρκίας και ΕΕ σχετικά με τη σημασία, 

3. χαιρετίζει την υπογραφή της 
συμφωνίας επανεισδοχής καθώς και την 
έναρξη του διαλόγου για την ελευθέρωση 
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τόσο για την ΕΕ όσο και για την Τουρκία, 
της συμφωνίας επανεισδοχής και του 
χάρτη πορείας που θα οδηγήσει στην
ελευθέρωση του καθεστώτος των 
θεωρήσεων· υπενθυμίζει ότι η Τουρκία 
είναι μία από τις κύριες χώρες διέλευσης 
της παράνομης μετανάστευσης που 
κατευθύνεται στην ΕΕ και καλεί, ως εκ 
τούτου, την Τουρκία να υπογράψει και να 
εφαρμόσει τη συμφωνία επανεισδοχής 
χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση· καλεί, 
παράλληλα, την Επιτροπή να λάβει μέτρα 
για την ελευθέρωση του καθεστώτος 
θεωρήσεων και τονίζει τα προφανή οφέλη 
που θα προκύψουν από τη διευκόλυνση 
της πρόσβασης στην ΕΕ για 
επιχειρηματίες, πανεπιστημιακούς, 
σπουδαστές και εκπροσώπους της 
κοινωνίας των πολιτών·

του καθεστώτος των θεωρήσεων· καλεί 
την Τουρκία να εφαρμόσει πλήρως, με 
συνέπεια και αποτελεσματικότητα έναντι 
όλων των κρατών μελών, τη συμφωνία 
επανεισδοχής καθώς και τις απαιτήσεις 
του χάρτη πορείας για την ελευθέρωση 
του καθεστώτος των θεωρήσεων· 
υπενθυμίζει ότι η Τουρκία παραμένει μία 
από τις κύριες χώρες διέλευσης της 
παράνομης μετανάστευσης που 
κατευθύνεται στην ΕΕ και ότι, ως εκ 
τούτου, εξακολουθεί να συνιστά 
προτεραιότητα η αποτελεσματική 
εφαρμογή των υφιστάμενων διμερών 
συμφωνιών επανεισδοχής· τονίζει πόσο 
σημαντικό είναι να υπάρξει καλύτερη 
διαχείριση των μικτών μεταναστευτικών 
ροών σε όλα τα σύνορα της Τουρκίας, 
ιδίως στα σύνορα με την ΕΕ, και καλεί 
την Τουρκία να ευθυγραμμιστεί με το 
κεκτημένο της ΕΕ όσον αφορά την 
πολιτική για τις θεωρήσεις και τις τρίτες 
χώρες εκείνες των οποίων οι υπήκοοι 
αποτελούν σημαντική πηγή μικτών 
μεταναστευτικών ροών προς την ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 67
Metin Kazak, Ismail Ertug, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει πόσο σημαντικό είναι να 
επιτευχθεί κοινή κατανόηση μεταξύ 
Τουρκίας και ΕΕ σχετικά με τη σημασία, 
τόσο για την ΕΕ όσο και για την Τουρκία,
της συμφωνίας επανεισδοχής και του 
χάρτη πορείας που θα οδηγήσει στην 
ελευθέρωση του καθεστώτος των 
θεωρήσεων· υπενθυμίζει ότι η Τουρκία 
είναι μία από τις κύριες χώρες διέλευσης 
της παράνομης μετανάστευσης που 

3. χαιρετίζει την υπογραφή της συμφωνίας 
επανεισδοχής από την Τουρκία στις 16 
Δεκεμβρίου 2013, η οποία δίνει τη 
δυνατότητα έναρξης του χάρτη πορείας 
που θα οδηγήσει στην ελευθέρωση του 
καθεστώτος των θεωρήσεων· χαιρετίζει 
την ίδρυση της Γενικής Διεύθυνσης για 
τη Διαχείριση της Μετανάστευσης 
σύμφωνα με το νόμο που εγκρίθηκε για 
τους αλλοδαπούς και τη διεθνή 
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κατευθύνεται στην ΕΕ και καλεί, ως εκ 
τούτου, την Τουρκία να υπογράψει και να 
εφαρμόσει τη συμφωνία επανεισδοχής 
χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση· καλεί, 
παράλληλα, την Επιτροπή να λάβει μέτρα 
για την ελευθέρωση του καθεστώτος 
θεωρήσεων και τονίζει τα προφανή οφέλη 
που θα προκύψουν από τη διευκόλυνση 
της πρόσβασης στην ΕΕ για 
επιχειρηματίες, πανεπιστημιακούς, 
σπουδαστές και εκπροσώπους της 
κοινωνίας των πολιτών·

προστασία· υπενθυμίζει ότι η Τουρκία 
είναι μία από τις κύριες χώρες διέλευσης 
της παράνομης μετανάστευσης που 
κατευθύνεται στην ΕΕ και τονίζει τα 
προφανή οφέλη που θα προκύψουν από τη 
διευκόλυνση της πρόσβασης στην ΕΕ για 
επιχειρηματίες, πανεπιστημιακούς, 
σπουδαστές και εκπροσώπους της 
κοινωνίας των πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 68
Andrew Duff, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Ivo 
Vajgl, Evgeni Kirilov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει πόσο σημαντικό είναι να 
επιτευχθεί κοινή κατανόηση μεταξύ 
Τουρκίας και ΕΕ σχετικά με τη σημασία, 
τόσο για την ΕΕ όσο και για την Τουρκία, 
της συμφωνίας επανεισδοχής και του 
χάρτη πορείας που θα οδηγήσει στην 
ελευθέρωση του καθεστώτος των 
θεωρήσεων· υπενθυμίζει ότι η Τουρκία 
είναι μία από τις κύριες χώρες διέλευσης 
της παράνομης μετανάστευσης που 
κατευθύνεται στην ΕΕ και καλεί, ως εκ 
τούτου, την Τουρκία να υπογράψει και να 
εφαρμόσει τη συμφωνία επανεισδοχής 
χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση· καλεί, 
παράλληλα, την Επιτροπή να λάβει μέτρα 
για την ελευθέρωση του καθεστώτος 
θεωρήσεων και τονίζει τα προφανή οφέλη 
που θα προκύψουν από τη διευκόλυνση 
της πρόσβασης στην ΕΕ για 
επιχειρηματίες, πανεπιστημιακούς, 
σπουδαστές και εκπροσώπους της 

3. χαιρετίζει την υπογραφή της 
συμφωνίας επανεισδοχής από την 
Τουρκία στις 16 Δεκεμβρίου 2013, η 
οποία δίνει τη δυνατότητα δρομολόγησης
του χάρτη πορείας που θα οδηγήσει στην 
ελευθέρωση του καθεστώτος των 
θεωρήσεων· υπενθυμίζει ότι η Τουρκία 
είναι μία από τις κύριες χώρες διέλευσης 
της παράνομης μετανάστευσης που 
κατευθύνεται στην ΕΕ και τονίζει τα 
προφανή οφέλη που θα προκύψουν από τη 
διευκόλυνση της πρόσβασης στην ΕΕ για 
επιχειρηματίες, πανεπιστημιακούς, 
σπουδαστές και εκπροσώπους της 
κοινωνίας των πολιτών·
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κοινωνίας των πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 69
Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει πόσο σημαντικό είναι να 
επιτευχθεί κοινή κατανόηση μεταξύ 
Τουρκίας και ΕΕ σχετικά με τη σημασία, 
τόσο για την ΕΕ όσο και για την Τουρκία, 
της συμφωνίας επανεισδοχής και του 
χάρτη πορείας που θα οδηγήσει στην 
ελευθέρωση του καθεστώτος των 
θεωρήσεων· υπενθυμίζει ότι η Τουρκία 
είναι μία από τις κύριες χώρες διέλευσης 
της παράνομης μετανάστευσης που 
κατευθύνεται στην ΕΕ και καλεί, ως εκ 
τούτου, την Τουρκία να υπογράψει και να 
εφαρμόσει τη συμφωνία επανεισδοχής 
χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση· καλεί, 
παράλληλα, την Επιτροπή να λάβει μέτρα 
για την ελευθέρωση του καθεστώτος 
θεωρήσεων και τονίζει τα προφανή οφέλη 
που θα προκύψουν από τη διευκόλυνση 
της πρόσβασης στην ΕΕ για 
επιχειρηματίες, πανεπιστημιακούς, 
σπουδαστές και εκπροσώπους της 
κοινωνίας των πολιτών·

3. χαιρετίζει την υπογραφή της 
συμφωνίας επανεισδοχής από την 
Τουρκία στις 16 Δεκεμβρίου 2013· καλεί 
την Τουρκία και την Επιτροπή να 
προχωρήσουν στο θέμα του διαλόγου 
ώστε να σημειωθεί γρήγορα ουσιαστική 
πρόοδος στο ζήτημα του χάρτη πορείας 
που θα οδηγήσει στην ελευθέρωση του 
καθεστώτος των θεωρήσεων· υπενθυμίζει 
ότι η Τουρκία είναι μία από τις κύριες 
χώρες διέλευσης της παράνομης 
μετανάστευσης που κατευθύνεται στην ΕΕ 
και τονίζει τα προφανή οφέλη που θα 
προκύψουν από τη διευκόλυνση της 
πρόσβασης στην ΕΕ για επιχειρηματίες, 
πανεπιστημιακούς, σπουδαστές και 
εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 70
Eduard Kukan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει πόσο σημαντικό είναι να 
επιτευχθεί κοινή κατανόηση μεταξύ
Τουρκίας και ΕΕ σχετικά με τη σημασία, 
τόσο για την ΕΕ όσο και για την Τουρκία, 
της συμφωνίας επανεισδοχής και του 
χάρτη πορείας που θα οδηγήσει στην 
ελευθέρωση του καθεστώτος των 
θεωρήσεων· υπενθυμίζει ότι η Τουρκία 
είναι μία από τις κύριες χώρες διέλευσης 
της παράνομης μετανάστευσης που 
κατευθύνεται στην ΕΕ και καλεί, ως εκ 
τούτου, την Τουρκία να υπογράψει και να 
εφαρμόσει τη συμφωνία επανεισδοχής 
χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση· καλεί, 
παράλληλα, την Επιτροπή να λάβει μέτρα 
για την ελευθέρωση του καθεστώτος 
θεωρήσεων και τονίζει τα προφανή οφέλη 
που θα προκύψουν από τη διευκόλυνση 
της πρόσβασης στην ΕΕ για 
επιχειρηματίες, πανεπιστημιακούς, 
σπουδαστές και εκπροσώπους της 
κοινωνίας των πολιτών·

3. χαιρετίζει την υπογραφή της 
συμφωνίας επανεισδοχής ΕΕ-Τουρκίας
και τη δρομολόγηση του χάρτη πορείας 
που θα οδηγήσει στην ελευθέρωση του 
καθεστώτος των θεωρήσεων· υπενθυμίζει 
ότι η Τουρκία είναι μία από τις κύριες 
χώρες διέλευσης της παράνομης 
μετανάστευσης που κατευθύνεται στην ΕΕ 
και καλεί, ως εκ τούτου, την Τουρκία να 
εφαρμόσει τη συμφωνία επανεισδοχής 
χωρίς καθυστέρηση· καλεί, παράλληλα, 
την Επιτροπή να λάβει περαιτέρω μέτρα 
για την ελευθέρωση του καθεστώτος 
θεωρήσεων και τονίζει τα προφανή οφέλη 
που θα προκύψουν από τη διευκόλυνση 
της πρόσβασης στην ΕΕ για 
επιχειρηματίες, πανεπιστημιακούς, 
σπουδαστές και εκπροσώπους της 
κοινωνίας των πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 71
Hélène Flautre, Franziska Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει πόσο σημαντικό είναι να 
επιτευχθεί κοινή κατανόηση μεταξύ 
Τουρκίας και ΕΕ σχετικά με τη σημασία, 
τόσο για την ΕΕ όσο και για την Τουρκία,
της συμφωνίας επανεισδοχής και του 
χάρτη πορείας που θα οδηγήσει στην 
ελευθέρωση του καθεστώτος των 
θεωρήσεων· υπενθυμίζει ότι η Τουρκία 
είναι μία από τις κύριες χώρες διέλευσης 
της παράνομης μετανάστευσης που 

3. σημειώνει την ταυτόχρονη υπογραφή
της συμφωνίας επανεισδοχής και του 
χάρτη πορείας που θα οδηγήσει στην 
ελευθέρωση του καθεστώτος των 
θεωρήσεων· υπενθυμίζει ότι η Τουρκία 
είναι μία από τις κύριες χώρες διέλευσης 
της παράνομης μετανάστευσης που 
κατευθύνεται στην ΕΕ και καλεί, ως εκ 
τούτου, την Τουρκία να υπογράψει και να 
εφαρμόσει τη συμφωνία επανεισδοχής 
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κατευθύνεται στην ΕΕ και καλεί, ως εκ 
τούτου, την Τουρκία να υπογράψει και να 
εφαρμόσει τη συμφωνία επανεισδοχής 
χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση· καλεί, 
παράλληλα, την Επιτροπή να λάβει μέτρα 
για την ελευθέρωση του καθεστώτος 
θεωρήσεων και τονίζει τα προφανή οφέλη 
που θα προκύψουν από τη διευκόλυνση 
της πρόσβασης στην ΕΕ για 
επιχειρηματίες, πανεπιστημιακούς, 
σπουδαστές και εκπροσώπους της 
κοινωνίας των πολιτών·

χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση· καλεί, 
παράλληλα, την Επιτροπή να λάβει μέτρα 
για την ελευθέρωση του καθεστώτος 
θεωρήσεων και τονίζει τα προφανή οφέλη 
που θα προκύψουν από τη διευκόλυνση 
της πρόσβασης στην ΕΕ για 
επιχειρηματίες, πανεπιστημιακούς, 
σπουδαστές και εκπροσώπους της 
κοινωνίας των πολιτών· ζητεί η εφαρμογή 
της εν λόγω συμφωνίας επανεισδοχής να 
υπόκειται σε δημοκρατικό έλεγχο με 
στόχο τη διασφάλιση του πλήρους 
σεβασμού των δικαιωμάτων των ατόμων 
που αφορά· ζητεί από την Τουρκία και 
την Ευρωπαϊκή Ένωση να τηρούν 
πλήρως τις διεθνείς και ευρωπαϊκές 
υποχρεώσεις τους στον τομέα των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως όσον 
αφορά την αρχή της μη επαναπροώθησης 
και την πρόσβαση στη διαδικασία 
ασύλου· ζητεί από την Τουρκία να 
θεσπίσει ένα αποτελεσματικό σύστημα 
ασύλου που θα συμμορφώνεται με τα 
διεθνή πρότυπα·

Or. fr

Τροπολογία 72
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει πόσο σημαντικό είναι να 
επιτευχθεί κοινή κατανόηση μεταξύ 
Τουρκίας και ΕΕ σχετικά με τη σημασία, 
τόσο για την ΕΕ όσο και για την Τουρκία, 
της συμφωνίας επανεισδοχής και του 
χάρτη πορείας που θα οδηγήσει στην 
ελευθέρωση του καθεστώτος των 
θεωρήσεων· υπενθυμίζει ότι η Τουρκία 
είναι μία από τις κύριες χώρες διέλευσης 
της παράνομης μετανάστευσης που 
κατευθύνεται στην ΕΕ και καλεί, ως εκ 

3. υπενθυμίζει ότι η Τουρκία είναι μία από 
τις κύριες χώρες διέλευσης της παράνομης 
μετανάστευσης που κατευθύνεται στην ΕΕ 
και καλεί, ως εκ τούτου, την Τουρκία να 
υπογράψει και να εφαρμόσει τη συμφωνία 
επανεισδοχής χωρίς περαιτέρω 
καθυστέρηση·
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τούτου, την Τουρκία να υπογράψει και να 
εφαρμόσει τη συμφωνία επανεισδοχής 
χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση· καλεί, 
παράλληλα, την Επιτροπή να λάβει μέτρα 
για την ελευθέρωση του καθεστώτος 
θεωρήσεων και τονίζει τα προφανή οφέλη 
που θα προκύψουν από τη διευκόλυνση 
της πρόσβασης στην ΕΕ για 
επιχειρηματίες, πανεπιστημιακούς, 
σπουδαστές και εκπροσώπους της 
κοινωνίας των πολιτών·

Or. de

Τροπολογία 73
Salvador Sedó i Alabart

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει πόσο σημαντικό είναι να 
επιτευχθεί κοινή κατανόηση μεταξύ 
Τουρκίας και ΕΕ σχετικά με τη σημασία, 
τόσο για την ΕΕ όσο και για την Τουρκία,
της συμφωνίας επανεισδοχής και του 
χάρτη πορείας που θα οδηγήσει στην 
ελευθέρωση του καθεστώτος των 
θεωρήσεων· υπενθυμίζει ότι η Τουρκία 
είναι μία από τις κύριες χώρες διέλευσης 
της παράνομης μετανάστευσης που 
κατευθύνεται στην ΕΕ και καλεί, ως εκ 
τούτου, την Τουρκία να υπογράψει και να 
εφαρμόσει τη συμφωνία επανεισδοχής 
χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση· καλεί,
παράλληλα, την Επιτροπή να λάβει μέτρα 
για την ελευθέρωση του καθεστώτος 
θεωρήσεων και τονίζει τα προφανή οφέλη 
που θα προκύψουν από τη διευκόλυνση 
της πρόσβασης στην ΕΕ για 
επιχειρηματίες, πανεπιστημιακούς, 
σπουδαστές και εκπροσώπους της 
κοινωνίας των πολιτών·

3. χαιρετίζει τη συμφωνία που υπήρξε 
στην Άγκυρα ως προς την υπογραφή και 
την εφαρμογή της συμφωνίας 
επανεισδοχής, τον Δεκέμβριο του 2013,
και καλεί, παράλληλα, την Επιτροπή να 
λάβει μέτρα για την ελευθέρωση του 
καθεστώτος θεωρήσεων, με στόχο τη 
διευκόλυνση της πρόσβασης στην ΕΕ για
τούρκους επιχειρηματίες, 
πανεπιστημιακούς, σπουδαστές και 
εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών·

Or. en
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Τροπολογία 74
Laurence J.A.J. Stassen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει πόσο σημαντικό είναι να 
επιτευχθεί κοινή κατανόηση μεταξύ 
Τουρκίας και ΕΕ σχετικά με τη σημασία, 
τόσο για την ΕΕ όσο και για την Τουρκία, 
της συμφωνίας επανεισδοχής και του 
χάρτη πορείας που θα οδηγήσει στην 
ελευθέρωση του καθεστώτος των 
θεωρήσεων· υπενθυμίζει ότι η Τουρκία 
είναι μία από τις κύριες χώρες διέλευσης 
της παράνομης μετανάστευσης που 
κατευθύνεται στην ΕΕ και καλεί, ως εκ 
τούτου, την Τουρκία να υπογράψει και να 
εφαρμόσει τη συμφωνία επανεισδοχής 
χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση· καλεί, 
παράλληλα, την Επιτροπή να λάβει μέτρα 
για την ελευθέρωση του καθεστώτος 
θεωρήσεων και τονίζει τα προφανή οφέλη 
που θα προκύψουν από τη διευκόλυνση 
της πρόσβασης στην ΕΕ για 
επιχειρηματίες, πανεπιστημιακούς, 
σπουδαστές και εκπροσώπους της 
κοινωνίας των πολιτών·

3. υπενθυμίζει ότι η Τουρκία είναι μία από 
τις κύριες χώρες διέλευσης της παράνομης 
μετανάστευσης που κατευθύνεται στην 
ΕΕ· τονίζει ότι ο συνδυασμός των 
διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία 
επανεισδοχής με τις διαπραγματεύσεις
για την ελευθέρωση του καθεστώτος των 
θεωρήσεων ήταν τεράστιο σφάλμα· καλεί 
την Επιτροπή να ακυρώσει τα μελλοντικά 
μέτρα για την ελευθέρωση του 
καθεστώτος των θεωρήσεων που έχει 
υποσχεθεί στην Τουρκία·

Or. nl

Τροπολογία 75
Fiorello Provera, Lorenzo Fontana

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει πόσο σημαντικό είναι να 
επιτευχθεί κοινή κατανόηση μεταξύ 
Τουρκίας και ΕΕ σχετικά με τη σημασία, 
τόσο για την ΕΕ όσο και για την Τουρκία, 
της συμφωνίας επανεισδοχής και του 

3. τονίζει πόσο σημαντικό είναι να 
επιτευχθεί κοινή κατανόηση μεταξύ 
Τουρκίας και ΕΕ σχετικά με τη σημασία, 
τόσο για την ΕΕ όσο και για την Τουρκία, 
της συμφωνίας επανεισδοχής και του 
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χάρτη πορείας που θα οδηγήσει στην 
ελευθέρωση του καθεστώτος των 
θεωρήσεων· υπενθυμίζει ότι η Τουρκία 
είναι μία από τις κύριες χώρες διέλευσης 
της παράνομης μετανάστευσης που 
κατευθύνεται στην ΕΕ και καλεί, ως εκ 
τούτου, την Τουρκία να υπογράψει και να 
εφαρμόσει τη συμφωνία επανεισδοχής 
χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση· καλεί, 
παράλληλα, την Επιτροπή να λάβει μέτρα 
για την ελευθέρωση του καθεστώτος 
θεωρήσεων και τονίζει τα προφανή οφέλη 
που θα προκύψουν από τη διευκόλυνση 
της πρόσβασης στην ΕΕ για 
επιχειρηματίες, πανεπιστημιακούς, 
σπουδαστές και εκπροσώπους της 
κοινωνίας των πολιτών·

χάρτη πορείας που θα οδηγήσει στην 
ελευθέρωση του καθεστώτος των 
θεωρήσεων· υπενθυμίζει ότι η Τουρκία 
είναι μία από τις κύριες χώρες διέλευσης 
της παράνομης μετανάστευσης που 
κατευθύνεται στην ΕΕ και καλεί, ως εκ 
τούτου, την Τουρκία να υπογράψει και να 
εφαρμόσει τη συμφωνία επανεισδοχής 
χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση·

Or. it

Τροπολογία 76
Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει πόσο σημαντικό είναι να 
επιτευχθεί κοινή κατανόηση μεταξύ 
Τουρκίας και ΕΕ σχετικά με τη σημασία, 
τόσο για την ΕΕ όσο και για την Τουρκία, 
της συμφωνίας επανεισδοχής και του 
χάρτη πορείας που θα οδηγήσει στην 
ελευθέρωση του καθεστώτος των 
θεωρήσεων· υπενθυμίζει ότι η Τουρκία 
είναι μία από τις κύριες χώρες διέλευσης 
της παράνομης μετανάστευσης που 
κατευθύνεται στην ΕΕ και καλεί, ως εκ 
τούτου, την Τουρκία να υπογράψει και να 
εφαρμόσει τη συμφωνία επανεισδοχής 
χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση· καλεί, 
παράλληλα, την Επιτροπή να λάβει μέτρα 
για την ελευθέρωση του καθεστώτος 
θεωρήσεων και τονίζει τα προφανή οφέλη 
που θα προκύψουν από τη διευκόλυνση 

3. τονίζει πόσο σημαντική είναι η κοινή 
κατανόηση μεταξύ Τουρκίας και ΕΕ 
σχετικά με τη σημασία, τόσο για την ΕΕ 
όσο και για την Τουρκία, της συμφωνίας 
επανεισδοχής και του χάρτη πορείας που 
θα οδηγήσει στην ελευθέρωση του 
καθεστώτος των θεωρήσεων· υπενθυμίζει 
ότι η Τουρκία είναι μία από τις κύριες 
χώρες διέλευσης της παράνομης 
μετανάστευσης που κατευθύνεται στην ΕΕ 
και χαιρετίζει, ως εκ τούτου, την 
υπογραφή της συμφωνίας επανεισδοχής 
και την έναρξη, στις 16 Δεκεμβρίου 2013, 
του διαλόγου ΕΕ-Τουρκίας σχετικά με 
την ελευθέρωση του καθεστώτος των 
θεωρήσεων· τονίζει τα προφανή οφέλη 
που θα προκύψουν από τη διευκόλυνση 
της πρόσβασης στην ΕΕ για 
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της πρόσβασης στην ΕΕ για 
επιχειρηματίες, πανεπιστημιακούς, 
σπουδαστές και εκπροσώπους της 
κοινωνίας των πολιτών·

επιχειρηματίες, πανεπιστημιακούς, 
σπουδαστές και εκπροσώπους της 
κοινωνίας των πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 77
Renate Sommer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει πόσο σημαντικό είναι να 
επιτευχθεί κοινή κατανόηση μεταξύ 
Τουρκίας και ΕΕ σχετικά με τη σημασία, 
τόσο για την ΕΕ όσο και για την Τουρκία, 
της συμφωνίας επανεισδοχής και του
χάρτη πορείας που θα οδηγήσει στην
ελευθέρωση του καθεστώτος των 
θεωρήσεων· υπενθυμίζει ότι η Τουρκία 
είναι μία από τις κύριες χώρες διέλευσης 
της παράνομης μετανάστευσης που 
κατευθύνεται στην ΕΕ και καλεί, ως εκ 
τούτου, την Τουρκία να υπογράψει και να 
εφαρμόσει τη συμφωνία επανεισδοχής 
χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση· καλεί, 
παράλληλα, την Επιτροπή να λάβει μέτρα 
για την ελευθέρωση του καθεστώτος 
θεωρήσεων και τονίζει τα προφανή οφέλη 
που θα προκύψουν από τη διευκόλυνση 
της πρόσβασης στην ΕΕ για 
επιχειρηματίες, πανεπιστημιακούς,
σπουδαστές και εκπροσώπους της 
κοινωνίας των πολιτών·

3. τονίζει πόσο σημαντικό είναι να 
επιτευχθεί κοινή κατανόηση μεταξύ 
Τουρκίας και ΕΕ σχετικά με τη σημασία, 
τόσο για την ΕΕ όσο και για την Τουρκία, 
της συμφωνίας επανεισδοχής και της 
έναρξης διαδικασίας διαλόγου για την
ελευθέρωση του καθεστώτος των 
θεωρήσεων· υπενθυμίζει ότι η Τουρκία 
είναι μία από τις κύριες χώρες διέλευσης 
της παράνομης μετανάστευσης που 
κατευθύνεται στην ΕΕ και καλεί, ως εκ 
τούτου, την Τουρκία να εφαρμόσει τη 
συμφωνία επανεισδοχής χωρίς περαιτέρω 
καθυστέρηση· καλεί, παράλληλα, την 
Επιτροπή να λάβει μέτρα για την 
ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων 
και τονίζει τα προφανή οφέλη που θα 
προκύψουν από τη διευκόλυνση της 
πρόσβασης στην ΕΕ για επιχειρηματίες, 
πανεπιστημιακούς και σπουδαστές·

Or. de

Τροπολογία 78
Krzysztof Lisek
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει πόσο σημαντικό είναι να 
επιτευχθεί κοινή κατανόηση μεταξύ 
Τουρκίας και ΕΕ σχετικά με τη σημασία, 
τόσο για την ΕΕ όσο και για την Τουρκία, 
της συμφωνίας επανεισδοχής και του 
χάρτη πορείας που θα οδηγήσει στην 
ελευθέρωση του καθεστώτος των
θεωρήσεων· υπενθυμίζει ότι η Τουρκία 
είναι μία από τις κύριες χώρες διέλευσης 
της παράνομης μετανάστευσης που 
κατευθύνεται στην ΕΕ και καλεί, ως εκ 
τούτου, την Τουρκία να υπογράψει και να 
εφαρμόσει τη συμφωνία επανεισδοχής
χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση· καλεί, 
παράλληλα, την Επιτροπή να λάβει μέτρα 
για την ελευθέρωση του καθεστώτος 
θεωρήσεων και τονίζει τα προφανή οφέλη 
που θα προκύψουν από τη διευκόλυνση 
της πρόσβασης στην ΕΕ για 
επιχειρηματίες, πανεπιστημιακούς, 
σπουδαστές και εκπροσώπους της 
κοινωνίας των πολιτών·

3. τονίζει πόσο σημαντικό είναι να 
επιτευχθεί κοινή κατανόηση μεταξύ 
Τουρκίας και ΕΕ σχετικά με τη σημασία, 
τόσο για την ΕΕ όσο και για την Τουρκία, 
της συμφωνίας επανεισδοχής και του 
χάρτη πορείας που θα οδηγήσει στην 
ελευθέρωση του καθεστώτος των 
θεωρήσεων· υπενθυμίζει ότι η Τουρκία 
είναι μία από τις κύριες χώρες διέλευσης 
της παράνομης μετανάστευσης που 
κατευθύνεται στην ΕΕ και χαιρετίζει, ως 
εκ τούτου, την υπογραφή της συμφωνίας 
επανεισδοχής από την Επιτροπή και την
Τουρκία στις 16 Δεκεμβρίου 2013·
εκφράζει την ελπίδα ότι η συμφωνία θα 
εφαρμοστεί χωρίς περαιτέρω 
καθυστέρηση· καλεί, παράλληλα, την 
Επιτροπή να λάβει μέτρα για την 
ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων 
και τονίζει τα προφανή οφέλη που θα 
προκύψουν από τη διευκόλυνση της 
πρόσβασης στην ΕΕ για επιχειρηματίες, 
πανεπιστημιακούς, σπουδαστές και 
εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών·

Or. pl

Τροπολογία 79
Ελένη Θεοχάρους

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει πόσο σημαντικό είναι να 
επιτευχθεί κοινή κατανόηση μεταξύ 
Τουρκίας και ΕΕ σχετικά με τη σημασία, 
τόσο για την ΕΕ όσο και για την Τουρκία, 
της συμφωνίας επανεισδοχής και του 
χάρτη πορείας που θα οδηγήσει στην 

3. τονίζει πόσο σημαντικό είναι να 
επιτευχθεί κοινή κατανόηση μεταξύ 
Τουρκίας και ΕΕ σχετικά με τη σημασία, 
τόσο για την ΕΕ όσο και για την Τουρκία, 
της συμφωνίας επανεισδοχής και του 
χάρτη πορείας που θα οδηγήσει στην 
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ελευθέρωση του καθεστώτος των 
θεωρήσεων· υπενθυμίζει ότι η Τουρκία 
είναι μία από τις κύριες χώρες διέλευσης 
της παράνομης μετανάστευσης που 
κατευθύνεται στην ΕΕ και καλεί, ως εκ 
τούτου, την Τουρκία να υπογράψει και να 
εφαρμόσει τη συμφωνία επανεισδοχής 
χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση· καλεί, 
παράλληλα, την Επιτροπή να λάβει μέτρα 
για την ελευθέρωση του καθεστώτος 
θεωρήσεων και τονίζει τα προφανή οφέλη 
που θα προκύψουν από τη διευκόλυνση 
της πρόσβασης στην ΕΕ για 
επιχειρηματίες, πανεπιστημιακούς, 
σπουδαστές και εκπροσώπους της 
κοινωνίας των πολιτών·

ελευθέρωση του καθεστώτος των 
θεωρήσεων· υπενθυμίζει ότι η Τουρκία 
είναι μία από τις κύριες χώρες διέλευσης 
της παράνομης μετανάστευσης που 
κατευθύνεται στην ΕΕ και καλεί, ως εκ 
τούτου, την Τουρκία να εφαρμόσει τη 
συμφωνία επανεισδοχής χωρίς περαιτέρω 
καθυστέρηση· εκφράζει την ανησυχία και 
τη λύπη του για τις δηλώσεις που έκανε η 
τουρκική κυβέρνηση, σύμφωνα με τις 
οποίες δεν προτίθεται να εφαρμόσει τη 
συμφωνία επανεισδοχής με τη 
Δημοκρατία της Κύπρου, και 
υπογραμμίζει ότι η εν λόγω πολιτική 
στάση έρχεται σε αντίθεση με το νομικό 
σύστημα της ΕΕ και, ως εκ τούτου, καλεί 
την τουρκική κυβέρνηση να σεβαστεί και 
να τηρήσει το νομικό πλαίσιο και τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τη 
συμφωνία επανεισδοχής· σε διαφορετική 
περίπτωση, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα 
για την προστασία του νομικού 
συστήματος της ΕΕ και των νομικών και 
πολιτικών δικαιωμάτων των κρατών 
μελών της· καλεί την Επιτροπή να 
διασφαλίσει ότι, έως την έναρξη ισχύος 
και την πλήρη και αποτελεσματική
εφαρμογή της εν λόγω συμφωνίας έναντι 
όλων των κρατών μελών, θα 
εφαρμόζονται πλήρως οι υφιστάμενες 
διμερείς συμφωνίες· καλεί, παράλληλα, 
την Επιτροπή να λάβει μέτρα για την 
ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων 
και τονίζει τα προφανή οφέλη που θα 
προκύψουν από τη διευκόλυνση της 
πρόσβασης στην ΕΕ για επιχειρηματίες, 
πανεπιστημιακούς, σπουδαστές και 
εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 80
Geoffrey Van Orden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει πόσο σημαντικό είναι να 
επιτευχθεί κοινή κατανόηση μεταξύ 
Τουρκίας και ΕΕ σχετικά με τη σημασία, 
τόσο για την ΕΕ όσο και για την Τουρκία, 
της συμφωνίας επανεισδοχής και του 
χάρτη πορείας που θα οδηγήσει στην 
ελευθέρωση του καθεστώτος των 
θεωρήσεων· υπενθυμίζει ότι η Τουρκία 
είναι μία από τις κύριες χώρες διέλευσης 
της παράνομης μετανάστευσης που 
κατευθύνεται στην ΕΕ και καλεί, ως εκ 
τούτου, την Τουρκία να υπογράψει και να 
εφαρμόσει τη συμφωνία επανεισδοχής 
χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση· καλεί, 
παράλληλα, την Επιτροπή να λάβει μέτρα 
για την ελευθέρωση του καθεστώτος 
θεωρήσεων και τονίζει τα προφανή οφέλη 
που θα προκύψουν από τη διευκόλυνση 
της πρόσβασης στην ΕΕ για 
επιχειρηματίες, πανεπιστημιακούς, 
σπουδαστές και εκπροσώπους της 
κοινωνίας των πολιτών·

3. τονίζει πόσο σημαντικό είναι να 
επιτευχθεί κοινή κατανόηση μεταξύ 
Τουρκίας και ΕΕ σχετικά με τη σημασία, 
τόσο για την ΕΕ όσο και για την Τουρκία, 
της συμφωνίας επανεισδοχής και του 
χάρτη πορείας που θα οδηγήσει στην 
ελευθέρωση του καθεστώτος των 
θεωρήσεων· υπενθυμίζει ότι η Τουρκία 
είναι μία από τις κύριες χώρες διέλευσης 
της παράνομης μετανάστευσης που 
κατευθύνεται στην ΕΕ και καλεί, ως εκ 
τούτου, την Τουρκία να υπογράψει και να 
εφαρμόσει τη συμφωνία επανεισδοχής 
χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση· καλεί, 
παράλληλα, την Επιτροπή να λάβει μέτρα 
για την ελευθέρωση του καθεστώτος 
θεωρήσεων και τονίζει τα προφανή οφέλη 
που θα προκύψουν από τη διευκόλυνση 
της πρόσβασης στην ΕΕ για 
επιχειρηματίες, πανεπιστημιακούς, 
σπουδαστές και εκπροσώπους της 
κοινωνίας των πολιτών· αναγνωρίζει ότι 
εναπόκειται στις κυβερνήσεις των 
κρατών μελών, μέσω των μεταβατικών 
ρυθμίσεων στη συνθήκη προσχώρησης 
και της αναθεώρησης των Συνθηκών της 
ΕΕ, εφόσον απαιτείται, να λαμβάνουν 
αποφάσεις για ζητήματα μετανάστευσης,
όπως είναι οι περιορισμοί στην ελεύθερη 
κυκλοφορία, επισημαίνοντας ότι το εν 
λόγω ζήτημα προκαλεί πλέον μεγάλη 
ανησυχία σε πολλά κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 81
Raimon Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει πόσο σημαντικό είναι να 
επιτευχθεί κοινή κατανόηση μεταξύ 
Τουρκίας και ΕΕ σχετικά με τη σημασία, 
τόσο για την ΕΕ όσο και για την Τουρκία, 
της συμφωνίας επανεισδοχής και του 
χάρτη πορείας που θα οδηγήσει στην 
ελευθέρωση του καθεστώτος των 
θεωρήσεων· υπενθυμίζει ότι η Τουρκία 
είναι μία από τις κύριες χώρες διέλευσης 
της παράνομης μετανάστευσης που 
κατευθύνεται στην ΕΕ και καλεί, ως εκ 
τούτου, την Τουρκία να υπογράψει και να 
εφαρμόσει τη συμφωνία επανεισδοχής 
χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση· καλεί, 
παράλληλα, την Επιτροπή να λάβει μέτρα 
για την ελευθέρωση του καθεστώτος 
θεωρήσεων και τονίζει τα προφανή οφέλη 
που θα προκύψουν από τη διευκόλυνση 
της πρόσβασης στην ΕΕ για 
επιχειρηματίες, πανεπιστημιακούς, 
σπουδαστές και εκπροσώπους της 
κοινωνίας των πολιτών·

3. χαιρετίζει τη συμφωνία ανάμεσα στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Δημοκρατία 
της Τουρκίας για την «Επανεισδοχή 
προσώπων που διαμένουν χωρίς άδεια», 
η οποία υπεγράφη στις 16 Δεκεμβρίου 
2013· τονίζει πόσο σημαντικό είναι να 
επιτευχθεί κοινή κατανόηση μεταξύ 
Τουρκίας και ΕΕ σχετικά με τη σημασία, 
τόσο για την ΕΕ όσο και για την Τουρκία, 
της συμφωνίας επανεισδοχής και του 
χάρτη πορείας που θα οδηγήσει στην 
ελευθέρωση του καθεστώτος των 
θεωρήσεων· υπενθυμίζει ότι η Τουρκία 
είναι μία από τις κύριες χώρες διέλευσης 
της παράνομης μετανάστευσης που 
κατευθύνεται στην ΕΕ και καλεί, ως εκ 
τούτου, την Τουρκία να υπογράψει και να 
εφαρμόσει τη συμφωνία επανεισδοχής 
χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση· καλεί, 
παράλληλα, την Επιτροπή να λάβει μέτρα 
για την ελευθέρωση του καθεστώτος 
θεωρήσεων και τονίζει τα προφανή οφέλη 
που θα προκύψουν από τη διευκόλυνση 
της πρόσβασης στην ΕΕ για 
επιχειρηματίες, πανεπιστημιακούς, 
σπουδαστές και εκπροσώπους της 
κοινωνίας των πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 82
Emine Bozkurt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει πόσο σημαντικό είναι να 
επιτευχθεί κοινή κατανόηση μεταξύ 
Τουρκίας και ΕΕ σχετικά με τη σημασία, 
τόσο για την ΕΕ όσο και για την Τουρκία, 
της συμφωνίας επανεισδοχής και του 

3. τονίζει πόσο σημαντικό είναι να 
επιτευχθεί κοινή κατανόηση μεταξύ 
Τουρκίας και ΕΕ σχετικά με τη σημασία, 
τόσο για την ΕΕ όσο και για την Τουρκία, 
της συμφωνίας επανεισδοχής και του 
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χάρτη πορείας που θα οδηγήσει στην 
ελευθέρωση του καθεστώτος των 
θεωρήσεων· υπενθυμίζει ότι η Τουρκία 
είναι μία από τις κύριες χώρες διέλευσης 
της παράνομης μετανάστευσης που 
κατευθύνεται στην ΕΕ και καλεί, ως εκ 
τούτου, την Τουρκία να υπογράψει και να 
εφαρμόσει τη συμφωνία επανεισδοχής 
χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση· καλεί, 
παράλληλα, την Επιτροπή να λάβει μέτρα 
για την ελευθέρωση του καθεστώτος 
θεωρήσεων και τονίζει τα προφανή οφέλη 
που θα προκύψουν από τη διευκόλυνση 
της πρόσβασης στην ΕΕ για 
επιχειρηματίες, πανεπιστημιακούς, 
σπουδαστές και εκπροσώπους της 
κοινωνίας των πολιτών·

χάρτη πορείας που θα οδηγήσει στην 
ελευθέρωση του καθεστώτος των 
θεωρήσεων· υπενθυμίζει ότι η Τουρκία 
είναι μία από τις κύριες χώρες διέλευσης 
της παράνομης μετανάστευσης που 
κατευθύνεται στην ΕΕ και καλεί, ως εκ 
τούτου, την Τουρκία να υπογράψει και να 
εφαρμόσει τη συμφωνία επανεισδοχής 
χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση· καλεί την 
Επιτροπή να λάβει όλα τα αναγκαία 
μέτρα για τη διασφάλιση των 
δικαιωμάτων των τούρκων πολιτών που 
διαμένουν νόμιμα σε κράτη μέλη της ΕΕ· 
καλεί, παράλληλα, την Επιτροπή να λάβει 
μέτρα για την ελευθέρωση του καθεστώτος 
θεωρήσεων και τονίζει τα προφανή οφέλη 
που θα προκύψουν από τη διευκόλυνση 
της πρόσβασης στην ΕΕ για 
επιχειρηματίες, πανεπιστημιακούς, 
σπουδαστές και εκπροσώπους της 
κοινωνίας των πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 83
Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για 
τις πρόσφατες εξελίξεις στην Τουρκία σε 
σχέση με τις κατηγορίες για διαφθορά σε 
υψηλό επίπεδο και καλεί την τουρκική 
κυβέρνηση να μην παρεμβαίνει στις 
δικαστικές διαδικασίες και να 
διασφαλίσει ότι οι κανονισμοί είναι 
σύμφωνοι με τις αρχές της ανεξαρτησίας 
του δικαστικού σώματος και της
διάκρισης των εξουσιών, καθώς και με 
τα σχετικά άρθρα του συντάγματος·
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Or. en

Τροπολογία 84
Tunne Kelam

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. παρακολουθεί με μεγάλη ανησυχία το 
πρόσφατο σκάνδαλο διαφθοράς· εκφράζει 
τη λύπη του για τις δηλώσεις των 
τουρκικών αρχών σχετικά με εικαζόμενο 
μίνι πραξικόπημα που βασίζεται σε 
ισχυρισμούς συνωμοσίας το οποίο
οδήγησε σε μαζικές συλλήψεις και 
μεροληπτικές έρευνες, με αποτέλεσμα την 
απομάκρυνση περίπου 350 αστυνομικών 
που συμμετείχαν στην έρευνα και τη
ματαίωση ενός δεύτερου κύματος 
ερευνών για την υπόθεση της διαφθοράς· 
υπογραμμίζει τη θεμελιώδη σημασία που 
έχουν η αμεροληψία του δικαστικού 
συστήματος και η διάκριση των εξουσιών 
ως βασικές αξίες ενός δημοκρατικού 
καθεστώτος που εδράζεται στο κράτος 
δικαίου·

Or. en

Τροπολογία 85
Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3β. υπενθυμίζει στην κυβέρνηση της 
Τουρκίας τη δέσμευσή της για την 
εξάλειψη της διαφθοράς, ειδικότερα 
μέσω της εφαρμογής της πλειονότητας 
των συστάσεων που διατύπωσε το 2005 
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στις εκθέσεις αξιολόγησης η ομάδα 
κρατών του Συμβουλίου της Ευρώπης 
κατά της διαφθοράς (GRECO)· 

Or. en

Τροπολογία 86
Laurence J.A.J. Stassen

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Τήρηση των κριτηρίων της Κοπεγχάγης Αποτυχία της Τουρκίας αριθ. 2: τήρηση
των κριτηρίων της Κοπεγχάγης

Or. nl

Τροπολογία 87
Andrew Duff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ivo Vajgl

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος -4 (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-4. εκφράζει την έντονη ανησυχία του για 
τις πρόσφατες εξελίξεις, οι οποίες 
ισοδυναμούν με κρίση του τουρκικού 
κράτους· αποδοκιμάζει τις δηλώσεις της 
κυβέρνησης οι οποίες καταδεικνύουν ότι 
η αρχή της διάκρισης των εξουσιών δεν 
έχει γίνει κατανοητή· εκφράζει τη λύπη 
του για τη σοβαρή ρήξη εμπιστοσύνης 
μεταξύ της κυβέρνησης, του δικαστικού 
σώματος, της αστυνομίας και των μέσων 
ενημέρωσης· προτρέπει την κυβέρνηση 
να απέχει από ενέργειες που 
παρακωλύουν την έρευνα και τη δίωξη 
για τη διαφθορά και το οργανωμένο 
έγκλημα σε υψηλές θέσεις· ζητεί, για μία 
ακόμα φορά, από όλα τα θεσμικά όργανα, 
τα επιχειρηματικά συμφέροντα και τις 
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πολιτικές δυνάμεις να σεβαστούν πλήρως 
το κράτος δικαίου και να διασφαλίσουν 
την αμεροληψία και την ανεξαρτησία της 
δικαιοσύνης· καλεί, επίσης, το κίνημα του 
Gülen να βελτιώσει τη διαφάνεια και τη 
λογοδοσία του και προσδοκά ότι όλοι οι 
ισχυρισμοί κατά του κινήματος θα 
υποβληθούν σε αμερόληπτη έρευνα· 

Or. en

Τροπολογία 88
Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος -4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-4a. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
πρόσφατες εξελίξεις στην Τουρκία σε 
σχέση με εκτεταμένες έρευνες για 
υπόθεση διαφθοράς· επισημαίνει με 
ιδιαίτερη έμφαση την ανάγκη 
διασφάλισης της ανεξαρτησίας και της 
αμεροληψίας της δικαστικής διαδικασίας 
καθώς και πλήρους σεβασμού του 
κράτους δικαίου και της αρχής της 
διάκρισης των εξουσιών, από όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη·

Or. en

Τροπολογία 89
Geoffrey Van Orden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εφιστά την προσοχή στον κρίσιμο ρόλο 
ενός συστήματος ελέγχων και ισορροπιών 
για κάθε σύγχρονο δημοκρατικό κράτος 

4. εφιστά την προσοχή στον κρίσιμο ρόλο 
ενός συστήματος ελέγχων και ισορροπιών 
για κάθε σύγχρονο δημοκρατικό κράτος 
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και στον θεμελιώδη ρόλο που πρέπει να 
διαδραματίσει η Μεγάλη Τουρκική 
Εθνοσυνέλευση στην καρδιά του 
τουρκικού πολιτικού συστήματος, 
παρέχοντας ένα πλαίσιο για διάλογο και 
επίτευξη συναίνεσης σε ολόκληρο το 
πολιτικό φάσμα· εκφράζει την ανησυχία 
του για την πόλωση του πολιτικού 
κλίματος και την απροθυμία κυβέρνησης 
και αντιπολίτευσης να εργασθούν για την 
επίτευξη συναίνεσης ως προς τις βασικές 
μεταρρυθμίσεις· παροτρύνει όλους τους 
πολιτικούς παράγοντες, την κυβέρνηση 
και την αντιπολίτευση να εργαστούν από 
κοινού για να προαγάγουν μια 
πλουραλιστική θεώρηση στο πλαίσιο των 
κρατικών θεσμών και να προωθήσουν τον 
εκσυγχρονισμό και τον εκδημοκρατισμό 
του κράτους και της κοινωνίας· καλεί την 
πολιτική πλειοψηφία να μεριμνήσει για 
την ενεργό ανάμειξη της μειοψηφίας στη 
διεργασία λήψης αποφάσεων και να λάβει
υπόψη, όπου είναι εφικτό, τα συμφέροντα 
και τις απόψεις της σε πνεύμα 
συμμετοχικότητας·

και στον θεμελιώδη ρόλο που πρέπει να 
διαδραματίσει η Μεγάλη Τουρκική 
Εθνοσυνέλευση στην καρδιά του 
τουρκικού πολιτικού συστήματος, 
παρέχοντας ένα πλαίσιο για διάλογο και 
επίτευξη συναίνεσης σε ολόκληρο το 
πολιτικό φάσμα· παροτρύνει όλους τους 
πολιτικούς παράγοντες να προωθήσουν τον 
εκσυγχρονισμό και τον εκδημοκρατισμό 
του κράτους και της κοινωνίας, 
λαμβάνοντας υπόψη το συμφέρον και τις 
απόψεις όλων των μερίδων του 
πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων των 
μειονοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 90
Tonino Picula

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εφιστά την προσοχή στον κρίσιμο ρόλο 
ενός συστήματος ελέγχων και ισορροπιών 
για κάθε σύγχρονο δημοκρατικό κράτος 
και στον θεμελιώδη ρόλο που πρέπει να 
διαδραματίσει η Μεγάλη Τουρκική 
Εθνοσυνέλευση στην καρδιά του 
τουρκικού πολιτικού συστήματος, 
παρέχοντας ένα πλαίσιο για διάλογο και 
επίτευξη συναίνεσης σε ολόκληρο το 
πολιτικό φάσμα· εκφράζει την ανησυχία 

4. εφιστά την προσοχή στον κρίσιμο ρόλο 
ενός συστήματος ελέγχων και ισορροπιών 
για κάθε σύγχρονο δημοκρατικό κράτος 
και στον θεμελιώδη ρόλο που πρέπει να 
διαδραματίσει η Μεγάλη Τουρκική 
Εθνοσυνέλευση στην καρδιά του πολιτικού 
συστήματος, παρέχοντας ένα πλαίσιο για 
διάλογο και επίτευξη συναίνεσης σε 
ολόκληρο το πολιτικό φάσμα· εκφράζει 
την ανησυχία του για την πόλωση του 
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του για την πόλωση του πολιτικού 
κλίματος και την απροθυμία κυβέρνησης 
και αντιπολίτευσης να εργασθούν για την 
επίτευξη συναίνεσης ως προς τις βασικές 
μεταρρυθμίσεις· παροτρύνει όλους τους 
πολιτικούς παράγοντες, την κυβέρνηση και 
την αντιπολίτευση να εργαστούν από 
κοινού για να προαγάγουν μια 
πλουραλιστική θεώρηση στο πλαίσιο των 
κρατικών θεσμών και να προωθήσουν τον 
εκσυγχρονισμό και τον εκδημοκρατισμό 
του κράτους και της κοινωνίας· καλεί την 
πολιτική πλειοψηφία να μεριμνήσει για την 
ενεργό ανάμειξη της μειοψηφίας στη 
διεργασία λήψης αποφάσεων και να λάβει 
υπόψη, όπου είναι εφικτό, τα συμφέροντα 
και τις απόψεις της σε πνεύμα 
συμμετοχικότητας·

πολιτικού κλίματος και την απροθυμία 
κυβέρνησης και αντιπολίτευσης να 
εργασθούν για την επίτευξη συναίνεσης ως 
προς τις βασικές μεταρρυθμίσεις· 
παροτρύνει όλους τους πολιτικούς 
παράγοντες, την κυβέρνηση και την 
αντιπολίτευση να εργαστούν από κοινού 
για να προαγάγουν μια πλουραλιστική 
θεώρηση στο πλαίσιο των κρατικών 
θεσμών και να προωθήσουν τον 
εκσυγχρονισμό και τον εκδημοκρατισμό 
του κράτους και της κοινωνίας· 
επισημαίνει τον καίριο ρόλο των 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 
καθώς και την ανάγκη επαρκούς
επικοινωνίας με το κοινό για την 
υλοποίηση των αναγκαίων 
μεταρρυθμίσεων· καλεί την πολιτική 
πλειοψηφία να μεριμνήσει για την ενεργό 
ανάμειξη της μειοψηφίας και των 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών
στη διεργασία λήψης αποφάσεων και να 
λάβει υπόψη, όπου είναι εφικτό, τα 
συμφέροντα και τις απόψεις της σε πνεύμα 
συμμετοχικότητας·

Or. en

Τροπολογία 91
Andrew Duff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ivo Vajgl

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εφιστά την προσοχή στον κρίσιμο ρόλο 
ενός συστήματος ελέγχων και ισορροπιών 
για κάθε σύγχρονο δημοκρατικό κράτος 
και στον θεμελιώδη ρόλο που πρέπει να 
διαδραματίσει η Μεγάλη Τουρκική 
Εθνοσυνέλευση στην καρδιά του 
τουρκικού πολιτικού συστήματος, 
παρέχοντας ένα πλαίσιο για διάλογο και 
επίτευξη συναίνεσης σε ολόκληρο το 
πολιτικό φάσμα· εκφράζει την ανησυχία 

4. εφιστά την προσοχή στον κρίσιμο ρόλο 
ενός συστήματος ελέγχων και ισορροπιών 
για κάθε σύγχρονο δημοκρατικό κράτος 
και στον θεμελιώδη ρόλο που πρέπει να 
διαδραματίσει η Μεγάλη Τουρκική 
Εθνοσυνέλευση στην καρδιά του 
τουρκικού πολιτικού συστήματος, 
παρέχοντας ένα πλαίσιο για διάλογο και 
επίτευξη συναίνεσης σε ολόκληρο το 
πολιτικό φάσμα· εκφράζει την ανησυχία 
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του για την πόλωση του πολιτικού 
κλίματος και την απροθυμία κυβέρνησης 
και αντιπολίτευσης να εργασθούν για την 
επίτευξη συναίνεσης ως προς τις βασικές 
μεταρρυθμίσεις· παροτρύνει όλους τους 
πολιτικούς παράγοντες, την κυβέρνηση και 
την αντιπολίτευση να εργαστούν από 
κοινού για να προαγάγουν μια 
πλουραλιστική θεώρηση στο πλαίσιο των 
κρατικών θεσμών και να προωθήσουν τον 
εκσυγχρονισμό και τον εκδημοκρατισμό 
του κράτους και της κοινωνίας· καλεί την 
πολιτική πλειοψηφία να μεριμνήσει για την 
ενεργό ανάμειξη της μειοψηφίας στη 
διεργασία λήψης αποφάσεων και να λάβει 
υπόψη, όπου είναι εφικτό, τα συμφέροντα 
και τις απόψεις της σε πνεύμα 
συμμετοχικότητας·

του για την πόλωση του πολιτικού 
κλίματος και την απροθυμία κυβέρνησης 
και αντιπολίτευσης να εργασθούν για την 
επίτευξη συναίνεσης ως προς τις βασικές 
μεταρρυθμίσεις· παροτρύνει όλους τους 
πολιτικούς παράγοντες, την κυβέρνηση και 
την αντιπολίτευση να εργαστούν από 
κοινού για να προαγάγουν μια 
πλουραλιστική θεώρηση στο πλαίσιο των 
κρατικών θεσμών και να προωθήσουν τον 
εκσυγχρονισμό και τον εκδημοκρατισμό 
του κράτους και της κοινωνίας· καλεί την 
πολιτική πλειοψηφία να μεριμνήσει για την 
ενεργό ανάμειξη της μειοψηφίας στη 
διεργασία λήψης αποφάσεων και να λάβει 
υπόψη, όπου είναι εφικτό, τα συμφέροντα 
και τις απόψεις της σε πνεύμα 
συμμετοχικότητας· επισημαίνει ότι η 
συνταγματική μεταρρύθμιση πρέπει να 
εξακολουθήσει να αποτελεί ύψιστη 
προτεραιότητα για τον εκσυγχρονισμό 
της Δημοκρατίας, στην οποία όσοι 
εκλέγονται δημοκρατικά θα κυβερνούν 
και δημοκρατικά·

Or. en

Τροπολογία 92
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εφιστά την προσοχή στον κρίσιμο ρόλο 
ενός συστήματος ελέγχων και ισορροπιών 
για κάθε σύγχρονο δημοκρατικό κράτος 
και στον θεμελιώδη ρόλο που πρέπει να 
διαδραματίσει η Μεγάλη Τουρκική 
Εθνοσυνέλευση στην καρδιά του 
τουρκικού πολιτικού συστήματος, 
παρέχοντας ένα πλαίσιο για διάλογο και 
επίτευξη συναίνεσης σε ολόκληρο το 
πολιτικό φάσμα· εκφράζει την ανησυχία 

4. εφιστά την προσοχή στον κρίσιμο ρόλο 
ενός συστήματος ελέγχων και ισορροπιών 
για κάθε σύγχρονο δημοκρατικό κράτος 
και στον θεμελιώδη ρόλο που πρέπει να 
διαδραματίσει η Μεγάλη Τουρκική 
Εθνοσυνέλευση στην καρδιά του 
τουρκικού πολιτικού συστήματος, 
παρέχοντας ένα πλαίσιο για διάλογο και 
επίτευξη συναίνεσης σε ολόκληρο το 
πολιτικό φάσμα· εκφράζει την ανησυχία 
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του για την πόλωση του πολιτικού 
κλίματος και την απροθυμία κυβέρνησης 
και αντιπολίτευσης να εργασθούν για την 
επίτευξη συναίνεσης ως προς τις βασικές 
μεταρρυθμίσεις· παροτρύνει όλους τους 
πολιτικούς παράγοντες, την κυβέρνηση και 
την αντιπολίτευση να εργαστούν από 
κοινού για να προαγάγουν μια 
πλουραλιστική θεώρηση στο πλαίσιο των 
κρατικών θεσμών και να προωθήσουν τον 
εκσυγχρονισμό και τον εκδημοκρατισμό 
του κράτους και της κοινωνίας· καλεί την 
πολιτική πλειοψηφία να μεριμνήσει για την 
ενεργό ανάμειξη της μειοψηφίας στη 
διεργασία λήψης αποφάσεων και να λάβει 
υπόψη, όπου είναι εφικτό, τα συμφέροντα 
και τις απόψεις της σε πνεύμα 
συμμετοχικότητας·

του για την πόλωση του πολιτικού 
κλίματος και την απροθυμία κυβέρνησης 
και αντιπολίτευσης να εργασθούν για την 
επίτευξη συναίνεσης ως προς τις βασικές 
μεταρρυθμίσεις· παροτρύνει όλους τους 
πολιτικούς παράγοντες, την κυβέρνηση και 
την αντιπολίτευση να εργαστούν από 
κοινού για να προαγάγουν μια 
πλουραλιστική θεώρηση στο πλαίσιο των 
κρατικών θεσμών και να προωθήσουν τον 
εκσυγχρονισμό και τον εκδημοκρατισμό 
του κράτους και της κοινωνίας· καλεί την 
πολιτική πλειοψηφία να μεριμνήσει για την 
ενεργό ανάμειξη της μειοψηφίας στη 
διεργασία λήψης αποφάσεων και να λάβει 
υπόψη, όπου είναι εφικτό, τα συμφέροντα 
και τις απόψεις της σε πνεύμα 
συμμετοχικότητας· υπογραμμίζει ότι 
δημοκρατία δεν είναι μόνο οι εκλογές και 
προσδοκά από αυτούς που έχουν εκλεγεί 
δημοκρατικά να κυβερνούν και 
δημοκρατικά·

Or. en

Τροπολογία 93
Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εφιστά την προσοχή στον κρίσιμο ρόλο 
ενός συστήματος ελέγχων και ισορροπιών 
για κάθε σύγχρονο δημοκρατικό κράτος 
και στον θεμελιώδη ρόλο που πρέπει να 
διαδραματίσει η Μεγάλη Τουρκική 
Εθνοσυνέλευση στην καρδιά του 
τουρκικού πολιτικού συστήματος, 
παρέχοντας ένα πλαίσιο για διάλογο και 
επίτευξη συναίνεσης σε ολόκληρο το 
πολιτικό φάσμα· εκφράζει την ανησυχία 
του για την πόλωση του πολιτικού 
κλίματος και την απροθυμία κυβέρνησης 
και αντιπολίτευσης να εργασθούν για την 

4. εφιστά την προσοχή στον κρίσιμο ρόλο 
ενός συστήματος ελέγχων και ισορροπιών 
για κάθε σύγχρονο δημοκρατικό κράτος 
και στον θεμελιώδη ρόλο που πρέπει να 
διαδραματίσει η Μεγάλη Τουρκική 
Εθνοσυνέλευση στην καρδιά του 
τουρκικού πολιτικού συστήματος, 
παρέχοντας ένα πλαίσιο για διάλογο και 
επίτευξη συναίνεσης σε ολόκληρο το 
πολιτικό φάσμα· εκφράζει την ανησυχία 
του για την πόλωση του πολιτικού 
κλίματος και την απροθυμία κυβέρνησης 
και αντιπολίτευσης να εργασθούν για την 
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επίτευξη συναίνεσης ως προς τις βασικές 
μεταρρυθμίσεις· παροτρύνει όλους τους 
πολιτικούς παράγοντες, την κυβέρνηση και 
την αντιπολίτευση να εργαστούν από 
κοινού για να προαγάγουν μια 
πλουραλιστική θεώρηση στο πλαίσιο των 
κρατικών θεσμών και να προωθήσουν τον 
εκσυγχρονισμό και τον εκδημοκρατισμό 
του κράτους και της κοινωνίας· καλεί την 
πολιτική πλειοψηφία να μεριμνήσει για την 
ενεργό ανάμειξη της μειοψηφίας στη 
διεργασία λήψης αποφάσεων και να λάβει 
υπόψη, όπου είναι εφικτό, τα συμφέροντα 
και τις απόψεις της σε πνεύμα 
συμμετοχικότητας·

επίτευξη συναίνεσης ως προς τις βασικές 
μεταρρυθμίσεις· παροτρύνει όλους τους 
πολιτικούς παράγοντες, την κυβέρνηση και 
την αντιπολίτευση να εργαστούν από 
κοινού για να προαγάγουν μια 
πλουραλιστική θεώρηση στο πλαίσιο των 
κρατικών θεσμών και να προωθήσουν τον 
εκσυγχρονισμό και τον εκδημοκρατισμό 
του κράτους και της κοινωνίας· καλεί την 
πολιτική πλειοψηφία να μεριμνήσει για την 
ενεργό ανάμειξη της μειοψηφίας στη 
διεργασία λήψης αποφάσεων και να λάβει 
υπόψη τα συμφέροντα και τις απόψεις της 
σε πνεύμα συμμετοχικότητας·

Or. fr

Τροπολογία 94
Hélène Flautre, Franziska Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εφιστά την προσοχή στον κρίσιμο ρόλο 
ενός συστήματος ελέγχων και ισορροπιών 
για κάθε σύγχρονο δημοκρατικό κράτος 
και στον θεμελιώδη ρόλο που πρέπει να 
διαδραματίσει η Μεγάλη Τουρκική 
Εθνοσυνέλευση στην καρδιά του 
τουρκικού πολιτικού συστήματος, 
παρέχοντας ένα πλαίσιο για διάλογο και 
επίτευξη συναίνεσης σε ολόκληρο το 
πολιτικό φάσμα· εκφράζει την ανησυχία
του για την πόλωση του πολιτικού 
κλίματος και την απροθυμία κυβέρνησης 
και αντιπολίτευσης να εργασθούν για την 
επίτευξη συναίνεσης ως προς τις βασικές 
μεταρρυθμίσεις· παροτρύνει όλους τους 
πολιτικούς παράγοντες, την κυβέρνηση και 
την αντιπολίτευση να εργαστούν από 
κοινού για να προαγάγουν μια 
πλουραλιστική θεώρηση στο πλαίσιο των 
κρατικών θεσμών και να προωθήσουν τον 

4. εφιστά την προσοχή στον κρίσιμο ρόλο 
ενός συστήματος ελέγχων και ισορροπιών 
για κάθε σύγχρονο δημοκρατικό κράτος
και στον θεμελιώδη ρόλο που πρέπει να 
διαδραματίσει η Μεγάλη Τουρκική 
Εθνοσυνέλευση στην καρδιά του 
τουρκικού πολιτικού συστήματος, 
παρέχοντας ένα πλαίσιο για διάλογο και 
επίτευξη συναίνεσης σε ολόκληρο το 
πολιτικό φάσμα· εκφράζει την ανησυχία 
του για την πόλωση του πολιτικού 
κλίματος και την απροθυμία κυβέρνησης 
και αντιπολίτευσης να εργασθούν για την 
επίτευξη συναίνεσης ως προς τις βασικές 
μεταρρυθμίσεις· παροτρύνει όλους τους 
πολιτικούς παράγοντες, την κυβέρνηση και 
την αντιπολίτευση να εργαστούν από 
κοινού για να προαγάγουν μια 
πλουραλιστική θεώρηση στο πλαίσιο των 
κρατικών θεσμών και να προωθήσουν τον 
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εκσυγχρονισμό και τον εκδημοκρατισμό 
του κράτους και της κοινωνίας· καλεί την 
πολιτική πλειοψηφία να μεριμνήσει για την 
ενεργό ανάμειξη της μειοψηφίας στη 
διεργασία λήψης αποφάσεων και να λάβει 
υπόψη, όπου είναι εφικτό, τα συμφέροντα 
και τις απόψεις της σε πνεύμα 
συμμετοχικότητας·

εκσυγχρονισμό και τον εκδημοκρατισμό 
του κράτους και της κοινωνίας· καλεί την 
πολιτική πλειοψηφία να μεριμνήσει για την 
ενεργό ανάμειξη των διαφόρων πολιτικών 
δυνάμεων και της κοινωνίας των πολιτών 
στη διεργασία λήψης αποφάσεων και να 
λάβει υπόψη, όπου είναι εφικτό, τα 
συμφέροντα και τις απόψεις της σε πνεύμα 
συμμετοχικότητας·

Or. fr

Τροπολογία 95
Raimon Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εφιστά την προσοχή στον κρίσιμο ρόλο 
ενός συστήματος ελέγχων και ισορροπιών 
για κάθε σύγχρονο δημοκρατικό κράτος 
και στον θεμελιώδη ρόλο που πρέπει να 
διαδραματίσει η Μεγάλη Τουρκική 
Εθνοσυνέλευση στην καρδιά του 
τουρκικού πολιτικού συστήματος, 
παρέχοντας ένα πλαίσιο για διάλογο και 
επίτευξη συναίνεσης σε ολόκληρο το 
πολιτικό φάσμα· εκφράζει την ανησυχία 
του για την πόλωση του πολιτικού 
κλίματος και την απροθυμία κυβέρνησης 
και αντιπολίτευσης να εργασθούν για την 
επίτευξη συναίνεσης ως προς τις βασικές 
μεταρρυθμίσεις· παροτρύνει όλους τους 
πολιτικούς παράγοντες, την κυβέρνηση και 
την αντιπολίτευση να εργαστούν από 
κοινού για να προαγάγουν μια 
πλουραλιστική θεώρηση στο πλαίσιο των 
κρατικών θεσμών και να προωθήσουν τον 
εκσυγχρονισμό και τον εκδημοκρατισμό 
του κράτους και της κοινωνίας· καλεί την 
πολιτική πλειοψηφία να μεριμνήσει για την 
ενεργό ανάμειξη της μειοψηφίας στη 
διεργασία λήψης αποφάσεων και να λάβει 
υπόψη, όπου είναι εφικτό, τα συμφέροντα 

4. εφιστά την προσοχή στον κρίσιμο ρόλο 
ενός συστήματος ελέγχων και ισορροπιών 
για κάθε σύγχρονο δημοκρατικό κράτος 
και στον θεμελιώδη ρόλο που πρέπει να 
διαδραματίσει η Μεγάλη Τουρκική 
Εθνοσυνέλευση στην καρδιά του 
τουρκικού πολιτικού συστήματος, 
παρέχοντας ένα πλαίσιο για διάλογο και 
επίτευξη συναίνεσης σε ολόκληρο το 
πολιτικό φάσμα· εκφράζει την ανησυχία 
του για την πόλωση του πολιτικού 
κλίματος και την απροθυμία κυβέρνησης 
και αντιπολίτευσης να εργασθούν για την 
επίτευξη συναίνεσης ως προς την 
κατάρτιση νέου συντάγματος και τις 
βασικές μεταρρυθμίσεις· παροτρύνει όλους 
τους πολιτικούς παράγοντες, την 
κυβέρνηση και την αντιπολίτευση να 
εργαστούν από κοινού για να προαγάγουν 
μια πλουραλιστική θεώρηση στο πλαίσιο 
των κρατικών θεσμών και να προωθήσουν 
τον εκσυγχρονισμό και τον 
εκδημοκρατισμό του κράτους και της 
κοινωνίας· καλεί την πολιτική πλειοψηφία 
να μεριμνήσει για την ενεργό ανάμειξη της 
μειοψηφίας στη διεργασία λήψης 
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και τις απόψεις της σε πνεύμα 
συμμετοχικότητας·

αποφάσεων και να λάβει υπόψη, όπου 
είναι εφικτό, τα συμφέροντα και τις 
απόψεις της σε πνεύμα συμμετοχικότητας·

Or. en

Τροπολογία 96
Adam Bielan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εφιστά την προσοχή στον κρίσιμο ρόλο 
ενός συστήματος ελέγχων και ισορροπιών 
για κάθε σύγχρονο δημοκρατικό κράτος 
και στον θεμελιώδη ρόλο που πρέπει να 
διαδραματίσει η Μεγάλη Τουρκική 
Εθνοσυνέλευση στην καρδιά του 
τουρκικού πολιτικού συστήματος, 
παρέχοντας ένα πλαίσιο για διάλογο και 
επίτευξη συναίνεσης σε ολόκληρο το 
πολιτικό φάσμα· εκφράζει την ανησυχία 
του για την πόλωση του πολιτικού 
κλίματος και την απροθυμία κυβέρνησης 
και αντιπολίτευσης να εργασθούν για την 
επίτευξη συναίνεσης ως προς τις βασικές 
μεταρρυθμίσεις· παροτρύνει όλους τους 
πολιτικούς παράγοντες, την κυβέρνηση και 
την αντιπολίτευση να εργαστούν από 
κοινού για να προαγάγουν μια 
πλουραλιστική θεώρηση στο πλαίσιο των 
κρατικών θεσμών και να προωθήσουν τον 
εκσυγχρονισμό και τον εκδημοκρατισμό 
του κράτους και της κοινωνίας· καλεί την 
πολιτική πλειοψηφία να μεριμνήσει για την
ενεργό ανάμειξη της μειοψηφίας στη 
διεργασία λήψης αποφάσεων και να λάβει 
υπόψη, όπου είναι εφικτό, τα συμφέροντα 
και τις απόψεις της σε πνεύμα 
συμμετοχικότητας·

4. εφιστά την προσοχή στον κρίσιμο ρόλο 
ενός συστήματος ελέγχων και ισορροπιών 
για κάθε σύγχρονο δημοκρατικό κράτος 
και στον θεμελιώδη ρόλο που πρέπει να 
διαδραματίσει η Μεγάλη Τουρκική 
Εθνοσυνέλευση στην καρδιά του 
τουρκικού πολιτικού συστήματος, 
παρέχοντας ένα πλαίσιο για διάλογο και 
επίτευξη συναίνεσης σε ολόκληρο το 
πολιτικό φάσμα· εκφράζει την ανησυχία 
του για την πόλωση του πολιτικού 
κλίματος και την απροθυμία κυβέρνησης 
και αντιπολίτευσης να εργασθούν για την 
επίτευξη συναίνεσης ως προς τις βασικές 
μεταρρυθμίσεις· παροτρύνει όλους τους 
πολιτικούς παράγοντες, την κυβέρνηση και 
την αντιπολίτευση να εργαστούν από 
κοινού για να προαγάγουν μια 
πλουραλιστική θεώρηση στο πλαίσιο των 
κρατικών θεσμών και να προωθήσουν τον 
εκσυγχρονισμό και τον εκδημοκρατισμό 
του κράτους και της κοινωνίας· καλεί την 
πολιτική πλειοψηφία να μεριμνήσει για την 
ενεργό ανάμειξη της κοινωνίας των 
πολιτών και της μειοψηφίας στη διεργασία 
λήψης αποφάσεων και να λάβει υπόψη, 
όπου είναι εφικτό, τα συμφέροντα και τις 
απόψεις της σε πνεύμα συμμετοχικότητας·

Or. pl
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Τροπολογία 97
Emine Bozkurt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4a. υπογραμμίζει τη σημασία της 
συνεργασίας όλων των υπουργείων με το 
Ελεγκτικό Συνέδριο για την προετοιμασία 
των εκθέσεων ελέγχου, μέσω της 
αποστολής, πριν από την έγκριση του 
προϋπολογισμού, των σχετικών στοιχείων
και των πλήρων εκθέσεων ελέγχου που θα 
υποβληθούν στη Μεγάλη Τουρκική 
Εθνοσυνέλευση·

Or. en

Τροπολογία 98
Hélène Flautre, Franziska Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. καλεί την κυβέρνηση να διασφαλίσει 
τη λειτουργία του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα· καλεί 
την κυβέρνηση να εξασφαλίσει την πλήρη 
πρόσβαση των οικείων θεσμικών 
οργάνων και των πολιτών, 
περιλαμβανομένης της Μεγάλης 
Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, στις 
εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 
μεταξύ άλλων στις εκθέσεις που αφορούν 
τις δυνάμεις ασφαλείας·

Or. fr

Τροπολογία 99
Alojz Peterle
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4a. εκφράζει την ανησυχία του για τον 
τρόπο με τον οποίο η τουρκική 
κυβέρνηση, μετά τη 17η Δεκεμβρίου 
2013, αντέδρασε στην επιχείρηση κατά 
της διαφθοράς που ξεκίνησε ο 
εισαγγελέας της Κωνσταντινούπολης 
κατά διαφόρων υπουργών και 
επιχειρηματιών· καταδικάζει την 
αποπομπή αρχηγών της αστυνομίας που 
ήταν επικεφαλής της επιχείρησης κατά 
της διαφθοράς· ως προς αυτό το ζήτημα, 
ζητεί τον σεβασμό του κράτους δικαίου, 
της αμεροληψίας και της ανεξαρτησίας 
της δικαιοσύνης, ως μέσων ενίσχυσης 
της διάκρισης των εξουσιών η οποία 
αντιπροσωπεύει έναν από τους 
θεμελιώδεις πυλώνες της δημοκρατίας·

Or. en

Τροπολογία 100
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4a. εκφράζει την ανησυχία του για την 
επιδείνωση του πολιτισμικού 
«σχίσματος» στην Τουρκία όσον αφορά 
τα καλούμενα «ζητήματα τρόπου ζωής», 
το οποίο εγκυμονεί τον κίνδυνο 
παρέμβασης στην ιδιωτική ζωή των 
πολιτών, όπως καταδεικνύουν πρόσφατες 
δηλώσεις σχετικά με τον αριθμό των 
παιδιών που θα πρέπει να κάνουν οι 
γυναίκες, τις μικτές φοιτητικές εστίες και 
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την πώληση αλκοόλ· 

Or. en

Τροπολογία 101
Ismail Ertug, Salvador Sedó i Alabart, Jo Leinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4a. εκφράζει την ανησυχία του για την 
υπονόμευση της διάκρισης των εξουσιών 
μετά την αποκάλυψη εικαζόμενων 
υποθέσεων διαφθοράς και καταδικάζει 
την αποπομπή των αστυνομικών που 
ερευνούσαν τις εν λόγω υποθέσεις· καλεί 
την κυβέρνηση να σεβαστεί το κράτος 
δικαίου και την ανεξαρτησία της 
δικαιοσύνης και να στηρίξει ενεργά τις 
έρευνες σχετικά με τις υποθέσεις 
διαφθοράς· εκφράζει την έντονη 
ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη 
εκστρατεία συκοφάντησης του τουρκικού 
δικαστικού σώματος·

Or. en

Τροπολογία 102
Graham Watson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4a. εκφράζει ανησυχίες για τη διάβρωση 
της αρχής της διάκρισης των εξουσιών· 
εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τον 
τρόπο με τον οποίο απάντησε η 
κυβέρνηση στη συνεχιζόμενη επιχείρηση 
του εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης 
κατά διαφόρων υπουργών και 
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επιχειρηματιών στο πλαίσιο της 
καταπολέμησης της διαφθοράς· 
καταδικάζει την αποπομπή των αρχηγών 
της αστυνομίας που ήταν υπεύθυνοι για
την επιχείρηση κατά της διαφθοράς, από 
τον υπουργό Εσωτερικών, τον οποίο οι 
κατηγορίες αφορούσαν επίσης· σημειώνει 
το ανησυχητικό γεγονός της αποπομπής
όλων των αρχηγών της αστυνομίας που 
είχαν την ευθύνη για την πάταξη της 
διαφθοράς και του οργανωμένου 
εγκλήματος σε μεγάλες πόλεις·

Or. en

Τροπολογία 103
Graham Watson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4β. εκφράζει την ανησυχία του λόγω των 
κατηγοριών για συστηματική 
συγκέντρωση, εκ μέρους της κυβέρνησης, 
στοιχείων για δημοσίους υπαλλήλους, 
δημοσιογράφους, ακαδημαϊκούς, 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, 
με βάση τη θρησκευτική, εθνοτική και 
πολιτική τους ταυτότητα· καταδικάζει 
την έντονη πίεση που ασκεί η κυβέρνηση 
στα δικαστήρια και τη δημόσια καταδίκη 
του εισαγγελέα και αρχηγών της 
αστυνομίας από τον πρωθυπουργό· καλεί 
κάθε άτομο και κάθε φορέα να σεβαστούν 
πλήρως το κράτος δικαίου και να 
διασφαλίσουν την αμεροληψία και την 
ανεξαρτησία της δικαιοσύνης·

Or. en
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Τροπολογία 104
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. τονίζει την επείγουσα ανάγκη να 
σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος στην 
εφαρμογή των συνταγματικών 
τροποποιήσεων του 2010, και 
συγκεκριμένα στην έγκριση νόμων για την 
προστασία των προσωπικών δεδομένων 
και τη στρατιωτική δικαιοσύνη καθώς και 
νόμων για τη θέσπιση μέτρων θετικής 
δράσης με στόχο την προώθηση της 
ισότητας των φύλων·

5. τονίζει την επείγουσα ανάγκη να 
σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος στην 
εφαρμογή των συνταγματικών 
τροποποιήσεων του 2010, και 
συγκεκριμένα στην έγκριση νόμων για την 
προστασία των προσωπικών δεδομένων 
και τη στρατιωτική δικαιοσύνη·

Or. de

Τροπολογία 105
Geoffrey Van Orden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. τονίζει την επείγουσα ανάγκη να 
σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος στην 
εφαρμογή των συνταγματικών 
τροποποιήσεων του 2010, και 
συγκεκριμένα στην έγκριση νόμων για 
την προστασία των προσωπικών 
δεδομένων και τη στρατιωτική 
δικαιοσύνη καθώς και νόμων για τη 
θέσπιση μέτρων θετικής δράσης με στόχο 
την προώθηση της ισότητας των φύλων·

5. τονίζει την επείγουσα ανάγκη να 
σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος στην 
εφαρμογή των συνταγματικών 
τροποποιήσεων του 2010·

Or. en

Τροπολογία 106
Emine Bozkurt
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. τονίζει την επείγουσα ανάγκη να 
σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος στην 
εφαρμογή των συνταγματικών 
τροποποιήσεων του 2010, και 
συγκεκριμένα στην έγκριση νόμων για την 
προστασία των προσωπικών δεδομένων 
και τη στρατιωτική δικαιοσύνη καθώς και 
νόμων για τη θέσπιση μέτρων θετικής 
δράσης με στόχο την προώθηση της 
ισότητας των φύλων·

5. τονίζει την επείγουσα ανάγκη να 
σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος στην 
εφαρμογή των συνταγματικών 
τροποποιήσεων του 2010, και 
συγκεκριμένα στην έγκριση νόμων για την 
προστασία των προσωπικών δεδομένων 
και τη στρατιωτική δικαιοσύνη καθώς και 
νόμων για τη θέσπιση μέτρων θετικής 
δράσης με στόχο την προώθηση της 
ισότητας των φύλων· υπογραμμίζει πόση 
σημασία έχει η αυστηρή εφαρμογή αυτών 
των νομοθετικών αλλαγών όταν
εγκριθούν·

Or. en

Τροπολογία 107
Laurence J.A.J. Stassen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. επισημαίνει ότι η ΕΕ μπορεί μεν να 
ζητεί από τις τουρκικές αρχές και να 
επιμένει για την υλοποίηση πολλών 
μεταρρυθμίσεων, αλλά ότι η Τουρκία 
απλά δεν επιθυμεί, δεν μπορεί και δεν 
πρόκειται να τις κάνει· ζητεί επίμονα τον 
οριστικό τερματισμό των ενταξιακών
διαπραγματεύσεων μεταξύ της ΕΕ και 
της Τουρκίας·

Or. nl

Τροπολογία 108
Hélène Flautre, Franziska Keller
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επαινεί την επιτροπή συνδιαλλαγής για 
την επίτευξη συναίνεσης όσον αφορά 60 
συνταγματικές τροποποιήσεις και καλεί τα 
μέλη της να συνεχίσουν το έργο τους για 
ένα νέο σύνταγμα για τη χώρα, δεδομένου 
ότι έχει ζωτική σημασία για τη 
μεταρρυθμιστική διαδικασία στην 
Τουρκία· τονίζει τη σημασία που έχει η 
επίτευξη συναίνεσης στο πλαίσιο της 
διαδικασίας συνταγματικής μεταρρύθμισης 
για ένα αποτελεσματικό σύστημα 
διαχωρισμού των εξουσιών και έναν 
περιεκτικό ορισμό της ιδιότητας του 
πολίτη· υπογραμμίζει ότι η Τουρκία, ως 
κράτος μέλος του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, θα μπορούσε να επωφεληθεί από 
τον ενεργό διάλογο με την Επιτροπή της 
Βενετίας σχετικά με τη διαδικασία 
συνταγματικής μεταρρύθμισης· τονίζει ότι 
οι κανόνες που διέπουν τις εκλογές και τη 
σύνθεση του Ανωτάτου Συμβουλίου 
Δικαστών και Εισαγγελέων πρέπει να είναι 
πλήρως ευθυγραμμισμένοι με τα κριτήρια 
της Επιτροπής της Βενετίας·

6. επαινεί την επιτροπή συνδιαλλαγής για 
την επίτευξη συναίνεσης όσον αφορά 60 
συνταγματικές τροποποιήσεις αλλά
εκφράζει τη λύπη του για τη διακοπή των 
εργασιών της για ένα νέο σύνταγμα για τη 
χώρα, δεδομένου ότι έχει ζωτική σημασία 
για τη μεταρρυθμιστική διαδικασία στην 
Τουρκία· τονίζει τη σημασία που έχει η 
επίτευξη συναίνεσης στο πλαίσιο της 
διαδικασίας συνταγματικής μεταρρύθμισης 
για ένα αποτελεσματικό σύστημα 
διαχωρισμού των εξουσιών και έναν 
περιεκτικό ορισμό της ιδιότητας του 
πολίτη· υπογραμμίζει ότι η Τουρκία, ως 
κράτος μέλος του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, θα μπορούσε να επωφεληθεί από 
τον ενεργό διάλογο με την Επιτροπή της 
Βενετίας σχετικά με τη διαδικασία 
συνταγματικής μεταρρύθμισης· τονίζει ότι 
οι κανόνες που διέπουν τις εκλογές και τη 
σύνθεση του Ανωτάτου Συμβουλίου 
Δικαστών και Εισαγγελέων πρέπει να είναι 
πλήρως ευθυγραμμισμένοι με τα κριτήρια 
της Επιτροπής της Βενετίας· υπενθυμίζει 
ότι οι εν λόγω κανόνες αποτελούν 
συνταγματικό ζήτημα και ότι οιαδήποτε 
μεταρρύθμισή τους θα πρέπει να εγκριθεί 
σε κλίμα ηρεμίας και με την ευρύτερη 
δυνατή συναίνεση· 

Or. fr

Τροπολογία 109
Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επαινεί την επιτροπή συνδιαλλαγής για 
την επίτευξη συναίνεσης όσον αφορά 60 
συνταγματικές τροποποιήσεις και καλεί τα 
μέλη της να συνεχίσουν το έργο τους για 
ένα νέο σύνταγμα για τη χώρα, δεδομένου 
ότι έχει ζωτική σημασία για τη 
μεταρρυθμιστική διαδικασία στην 
Τουρκία· τονίζει τη σημασία που έχει η 
επίτευξη συναίνεσης στο πλαίσιο της 
διαδικασίας συνταγματικής μεταρρύθμισης 
για ένα αποτελεσματικό σύστημα 
διαχωρισμού των εξουσιών και έναν 
περιεκτικό ορισμό της ιδιότητας του 
πολίτη· υπογραμμίζει ότι η Τουρκία, ως 
κράτος μέλος του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, θα μπορούσε να επωφεληθεί από 
τον ενεργό διάλογο με την Επιτροπή της 
Βενετίας σχετικά με τη διαδικασία 
συνταγματικής μεταρρύθμισης· τονίζει ότι 
οι κανόνες που διέπουν τις εκλογές και τη 
σύνθεση του Ανωτάτου Συμβουλίου 
Δικαστών και Εισαγγελέων πρέπει να είναι 
πλήρως ευθυγραμμισμένοι με τα κριτήρια 
της Επιτροπής της Βενετίας·

6. επαινεί την επιτροπή συνδιαλλαγής για 
την επίτευξη συναίνεσης όσον αφορά 60 
συνταγματικές τροποποιήσεις και
εκφράζει την ανησυχία του για την 
παρατηρούμενη έλλειψη προόδου· 
πιστεύει ακράδαντα ότι το έργο για ένα 
νέο σύνταγμα για τη χώρα πρέπει να 
συνεχιστεί, δεδομένου ότι έχει ζωτική 
σημασία για τη μεταρρυθμιστική 
διαδικασία στην Τουρκία· τονίζει τη 
σημασία που έχει η επίτευξη συναίνεσης 
στο πλαίσιο της διαδικασίας 
συνταγματικής μεταρρύθμισης για ένα 
αποτελεσματικό σύστημα διαχωρισμού 
των εξουσιών και έναν περιεκτικό ορισμό 
της ιδιότητας του πολίτη· υπογραμμίζει ότι 
η Τουρκία, ως κράτος μέλος του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, θα μπορούσε να 
επωφεληθεί από τον ενεργό διάλογο με την 
Επιτροπή της Βενετίας σχετικά με τη 
διαδικασία συνταγματικής μεταρρύθμισης· 
τονίζει ότι οι κανόνες που διέπουν τις 
εκλογές και τη σύνθεση του Ανωτάτου 
Συμβουλίου Δικαστών και Εισαγγελέων 
πρέπει να είναι πλήρως ευθυγραμμισμένοι 
με τα κριτήρια της Επιτροπής της 
Βενετίας·

Or. en

Τροπολογία 110
Andrew Duff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ivo Vajgl

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επαινεί την επιτροπή συνδιαλλαγής για 
την επίτευξη συναίνεσης όσον αφορά 60 
συνταγματικές τροποποιήσεις και καλεί τα 
μέλη της να συνεχίσουν το έργο τους για 
ένα νέο σύνταγμα για τη χώρα, δεδομένου 

6. σημειώνει ότι η επιτροπή συνδιαλλαγής
κατόρθωσε να εξασφαλίσει συναίνεση 
μόνον όσον αφορά 60 συνταγματικές 
τροποποιήσεις και καλεί τα μέλη της να
εντείνουν τις εργασίες για να 
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ότι έχει ζωτική σημασία για τη 
μεταρρυθμιστική διαδικασία στην 
Τουρκία· τονίζει τη σημασία που έχει η 
επίτευξη συναίνεσης στο πλαίσιο της 
διαδικασίας συνταγματικής μεταρρύθμισης 
για ένα αποτελεσματικό σύστημα 
διαχωρισμού των εξουσιών και έναν 
περιεκτικό ορισμό της ιδιότητας του 
πολίτη· υπογραμμίζει ότι η Τουρκία, ως 
κράτος μέλος του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, θα μπορούσε να επωφεληθεί 
από τον ενεργό διάλογο με την Επιτροπή 
της Βενετίας σχετικά με τη διαδικασία 
συνταγματικής μεταρρύθμισης· τονίζει ότι 
οι κανόνες που διέπουν τις εκλογές και τη 
σύνθεση του Ανωτάτου Συμβουλίου 
Δικαστών και Εισαγγελέων πρέπει να είναι 
πλήρως ευθυγραμμισμένοι με τα κριτήρια
της Επιτροπής της Βενετίας·

διαμορφώσουν ένα αυθεντικά νέο 
σύνταγμα για τη χώρα, δεδομένου ότι έχει 
ζωτική σημασία για τη μεταρρυθμιστική 
διαδικασία στην Τουρκία· τονίζει τη 
σημασία που έχει η επίτευξη συναίνεσης 
στο πλαίσιο της διαδικασίας 
συνταγματικής μεταρρύθμισης για ένα 
αποτελεσματικό σύστημα διαχωρισμού 
των εξουσιών και έναν περιεκτικό ορισμό 
της ιδιότητας του πολίτη· υπογραμμίζει ότι 
η Τουρκία, ως κράτος μέλος του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, θα πρέπει να
προσπαθήσει να επωφεληθεί από τον 
ενεργό διάλογο με την Επιτροπή της 
Βενετίας σχετικά με τη διαδικασία 
συνταγματικής μεταρρύθμισης· τονίζει ότι 
οι κανόνες που διέπουν τις εκλογές και τη 
σύνθεση του Ανωτάτου Συμβουλίου 
Δικαστών και Εισαγγελέων πρέπει να είναι 
πλήρως ευθυγραμμισμένοι με τα κριτήρια 
της Επιτροπής της Βενετίας·

Or. en

Τροπολογία 111
Ismail Ertug, Salvador Sedó i Alabart

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επαινεί την επιτροπή συνδιαλλαγής για 
την επίτευξη συναίνεσης όσον αφορά 60 
συνταγματικές τροποποιήσεις και καλεί 
τα μέλη της να συνεχίσουν το έργο τους 
για ένα νέο σύνταγμα για τη χώρα, 
δεδομένου ότι έχει ζωτική σημασία για τη 
μεταρρυθμιστική διαδικασία στην 
Τουρκία· τονίζει τη σημασία που έχει η 
επίτευξη συναίνεσης στο πλαίσιο της 
διαδικασίας συνταγματικής μεταρρύθμισης 
για ένα αποτελεσματικό σύστημα 
διαχωρισμού των εξουσιών και έναν 
περιεκτικό ορισμό της ιδιότητας του 
πολίτη· υπογραμμίζει ότι η Τουρκία, ως 

6. εκφράζει τη λύπη του για τη διάλυση 
της επιτροπής συνδιαλλαγής έπειτα από 
την τρίτη αδικαιολόγητη απουσία του 
κυβερνώντος κόμματος και καλεί όλα τα 
κόμματα να συνεχίσουν το έργο τους για 
ένα νέο σύνταγμα για τη χώρα, δεδομένου 
ότι έχει ζωτική σημασία για τη 
μεταρρυθμιστική διαδικασία στην 
Τουρκία· τονίζει τη σημασία που έχει η 
επίτευξη συναίνεσης στο πλαίσιο της 
διαδικασίας συνταγματικής μεταρρύθμισης 
για ένα αποτελεσματικό σύστημα 
διαχωρισμού των εξουσιών και έναν 
περιεκτικό ορισμό της ιδιότητας του 
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κράτος μέλος του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, θα μπορούσε να επωφεληθεί από 
τον ενεργό διάλογο με την Επιτροπή της 
Βενετίας σχετικά με τη διαδικασία 
συνταγματικής μεταρρύθμισης· τονίζει ότι 
οι κανόνες που διέπουν τις εκλογές και τη 
σύνθεση του Ανωτάτου Συμβουλίου 
Δικαστών και Εισαγγελέων πρέπει να είναι 
πλήρως ευθυγραμμισμένοι με τα κριτήρια 
της Επιτροπής της Βενετίας·

πολίτη· υπογραμμίζει ότι η Τουρκία, ως 
κράτος μέλος του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, θα μπορούσε να επωφεληθεί από 
τον ενεργό διάλογο με την Επιτροπή της 
Βενετίας σχετικά με τη διαδικασία 
συνταγματικής μεταρρύθμισης· τονίζει ότι 
οι κανόνες που διέπουν τις εκλογές και τη 
σύνθεση του Ανωτάτου Συμβουλίου 
Δικαστών και Εισαγγελέων πρέπει να είναι 
πλήρως ευθυγραμμισμένοι με τα κριτήρια 
της Επιτροπής της Βενετίας· 

Or. en

Τροπολογία 112
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επαινεί την επιτροπή συνδιαλλαγής για 
την επίτευξη συναίνεσης όσον αφορά 60 
συνταγματικές τροποποιήσεις και καλεί τα 
μέλη της να συνεχίσουν το έργο τους για 
ένα νέο σύνταγμα για τη χώρα, δεδομένου 
ότι έχει ζωτική σημασία για τη 
μεταρρυθμιστική διαδικασία στην 
Τουρκία· τονίζει τη σημασία που έχει η 
επίτευξη συναίνεσης στο πλαίσιο της 
διαδικασίας συνταγματικής μεταρρύθμισης 
για ένα αποτελεσματικό σύστημα 
διαχωρισμού των εξουσιών και έναν 
περιεκτικό ορισμό της ιδιότητας του 
πολίτη· υπογραμμίζει ότι η Τουρκία, ως 
κράτος μέλος του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, θα μπορούσε να επωφεληθεί από 
τον ενεργό διάλογο με την Επιτροπή της 
Βενετίας σχετικά με τη διαδικασία 
συνταγματικής μεταρρύθμισης· τονίζει ότι 
οι κανόνες που διέπουν τις εκλογές και τη 
σύνθεση του Ανωτάτου Συμβουλίου 
Δικαστών και Εισαγγελέων πρέπει να είναι 
πλήρως ευθυγραμμισμένοι με τα κριτήρια 

6. επαινεί την επιτροπή συνδιαλλαγής για 
την επίτευξη συναίνεσης όσον αφορά 60 
συνταγματικές τροποποιήσεις και καλεί τα 
μέλη της να συνεχίσουν το έργο τους για 
ένα νέο σύνταγμα για τη χώρα, δεδομένου 
ότι έχει ζωτική σημασία για τη 
μεταρρυθμιστική διαδικασία στην 
Τουρκία· τονίζει τη σημασία που έχει η 
επίτευξη συναίνεσης στο πλαίσιο της 
διαδικασίας συνταγματικής μεταρρύθμισης 
για ένα αποτελεσματικό σύστημα 
διαχωρισμού των εξουσιών και έναν 
περιεκτικό ορισμό της ιδιότητας του 
πολίτη· υπογραμμίζει ότι η Τουρκία, ως 
κράτος μέλος του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, θα μπορούσε να επωφεληθεί από 
τον ενεργό διάλογο με την Επιτροπή της 
Βενετίας σχετικά με τη διαδικασία 
συνταγματικής μεταρρύθμισης· 
υπογραμμίζει ότι οι συνταγματικές 
αλλαγές πρέπει να πραγματοποιηθούν με 
διαφανή τρόπο και χωρίς αποκλεισμούς, 
με την πλήρη συμμετοχή της κοινωνίας 
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της Επιτροπής της Βενετίας· των πολιτών σε όλα τα στάδια· τονίζει ότι 
οι κανόνες που διέπουν τις εκλογές και τη 
σύνθεση του Ανωτάτου Συμβουλίου 
Δικαστών και Εισαγγελέων πρέπει να είναι 
πλήρως ευθυγραμμισμένοι με τα κριτήρια 
της Επιτροπής της Βενετίας·

Or. en

Τροπολογία 113
Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επαινεί την επιτροπή συνδιαλλαγής για 
την επίτευξη συναίνεσης όσον αφορά 60 
συνταγματικές τροποποιήσεις και καλεί τα 
μέλη της να συνεχίσουν το έργο τους για 
ένα νέο σύνταγμα για τη χώρα, δεδομένου 
ότι έχει ζωτική σημασία για τη 
μεταρρυθμιστική διαδικασία στην 
Τουρκία· τονίζει τη σημασία που έχει η 
επίτευξη συναίνεσης στο πλαίσιο της 
διαδικασίας συνταγματικής μεταρρύθμισης 
για ένα αποτελεσματικό σύστημα 
διαχωρισμού των εξουσιών και έναν 
περιεκτικό ορισμό της ιδιότητας του 
πολίτη· υπογραμμίζει ότι η Τουρκία, ως 
κράτος μέλος του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, θα μπορούσε να επωφεληθεί από 
τον ενεργό διάλογο με την Επιτροπή της 
Βενετίας σχετικά με τη διαδικασία 
συνταγματικής μεταρρύθμισης· τονίζει ότι 
οι κανόνες που διέπουν τις εκλογές και τη 
σύνθεση του Ανωτάτου Συμβουλίου 
Δικαστών και Εισαγγελέων πρέπει να είναι 
πλήρως ευθυγραμμισμένοι με τα κριτήρια 
της Επιτροπής της Βενετίας·

6. επαινεί την επιτροπή συνδιαλλαγής για 
την επίτευξη συναίνεσης όσον αφορά 60 
συνταγματικές τροποποιήσεις και καλεί τα 
μέλη της να συνεχίσουν γρήγορα το έργο 
τους για ένα νέο σύνταγμα για τη χώρα, 
δεδομένου ότι έχει ζωτική σημασία για τη 
μεταρρυθμιστική διαδικασία στην 
Τουρκία· τονίζει τη σημασία που έχει η 
επίτευξη συναίνεσης στο πλαίσιο της 
διαδικασίας συνταγματικής μεταρρύθμισης 
για ένα αποτελεσματικό σύστημα 
διαχωρισμού των εξουσιών και έναν 
περιεκτικό ορισμό της ιδιότητας του 
πολίτη, με στόχο την επίτευξη ενός 
πλήρως δημοκρατικού συντάγματος το 
οποίο θα διασφαλίζει ίσα δικαιώματα για 
όλο τον λαό της Τουρκίας· υπογραμμίζει 
ότι η Τουρκία, ως κράτος μέλος του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, θα μπορούσε να 
επωφεληθεί από τον ενεργό διάλογο με την 
Επιτροπή της Βενετίας σχετικά με τη 
διαδικασία συνταγματικής μεταρρύθμισης· 
τονίζει ότι οι κανόνες που διέπουν τις 
εκλογές και τη σύνθεση του Ανωτάτου 
Συμβουλίου Δικαστών και Εισαγγελέων 
πρέπει να είναι πλήρως ευθυγραμμισμένοι 
με τα κριτήρια της Επιτροπής της 
Βενετίας·
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Or. en

Τροπολογία 114
Hélène Flautre, Franziska Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. εκφράζει την ανησυχία του για την 
αντίδραση της κυβέρνησης στα σκάνδαλα
διαφθοράς του Δεκεμβρίου του 2013 και 
τονίζει ότι οι αρχές πρέπει να 
διασφαλίζουν την ανεξαρτησία της 
δικαιοσύνης σε κάθε περίσταση, 
σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα· 
υπογραμμίζει την ανάγκη σύστασης 
δικαστικής αστυνομίας με προϊστάμενο
δικαστή·

Or. fr

Τροπολογία 115
Τάκης Χατζηγεωργίου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. τονίζει ότι απαιτείται περαιτέρω 
πρόοδος στους τομείς των εργασιακών 
και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων· καλεί 
την Τουρκία να αρχίσει να εργάζεται για 
τη θέσπιση νέας νομοθεσίας στο πεδίο 
αυτό, η οποία θα διασφαλίζει την 
ευθυγράμμιση με το κεκτημένο της ΕΕ 
και με τις συμβάσεις της ΔΟΕ, ιδίως 
όσον αφορά το δικαίωμα στην απεργία 
και το δικαίωμα συλλογικής 
διαπραγμάτευσης·

Or. en
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Τροπολογία 116
Göran Färm, Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Jens 
Nilsson, Tanja Fajon, Richard Howitt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. εκφράζει την ανησυχία του για την 
απουσία προόδου όσον αφορά τη 
νομοθεσία κατά των διακρίσεων καθώς 
και για το γεγονός ότι οι ισχύοντες νόμοι 
κατά των διακρίσεων είναι ανεπαρκείς 
και δεν έχουν ευθυγραμμιστεί με το 
κεκτημένο της ΕΕ· τονίζει την επείγουσα 
ανάγκη για συνολική νομοθεσία κατά των 
διακρίσεων και για τη συγκρότηση
επιτροπής κατά των διακρίσεων και υπέρ 
της ισότητας, με στόχο την προστασία 
των ατόμων έναντι διακρίσεων λόγω 
εθνότητας, θρησκείας, φύλου, ηλικίας, 
αναπηρίας, σεξουαλικού
προσανατολισμού ή σεξουαλικής 
ταυτότητας·

Or. en

Τροπολογία 117
Laurence J.A.J. Stassen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. χαιρετίζει τη δέσμη μέτρων για τον
εκδημοκρατισμό που υποβλήθηκε από την 
κυβέρνηση στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 και 
καλεί την κυβέρνηση να διαβουλεύεται 
δεόντως με την αντιπολίτευση και τις 
σχετικές οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών στην προπαρασκευή της 
νομοθεσίας εφαρμογής και να συνεχίσει 

7. επισημαίνει ότι η δέσμη μέτρων για τον 
εκδημοκρατισμό που υποβλήθηκε από την 
κυβέρνηση στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 είναι 
μια τεράστια φάρσα, με δεδομένο, μεταξύ 
άλλων, τις πρόσφατες εξελίξεις· καλεί την 
κυβέρνηση να διασφαλίσει ότι η 
νομοθεσία σχετικά με τα εγκλήματα 
μίσους παρέχει προστασία σε όλους τους 
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τις μεταρρυθμιστικές της προσπάθειες 
προς την κατεύθυνση της αναθεώρησης 
του εκλογικού συστήματος, μεταξύ άλλων 
μέσω της μείωσης του ορίου του 10%, 
και της κατάλληλης συμμετοχής όλων 
των συνιστωσών της τουρκικής 
κοινωνίας· καλεί την κυβέρνηση να 
διασφαλίσει ότι η νομοθεσία σχετικά με τα 
εγκλήματα μίσους παρέχει προστασία σε 
όλους τους πολίτες, περιλαμβανομένων 
των μειονοτήτων και των ατόμων 
ΛΟΑΔΜ·

πολίτες, περιλαμβανομένων των 
μειονοτήτων, όπως οι Χριστιανοί και οι 
Εβραίοι, και των ατόμων ΛΟΑΔΜ·

Or. nl

Τροπολογία 118
Graham Watson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. χαιρετίζει τη δέσμη μέτρων για τον 
εκδημοκρατισμό που υποβλήθηκε από την 
κυβέρνηση στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 και 
καλεί την κυβέρνηση να διαβουλεύεται 
δεόντως με την αντιπολίτευση και τις 
σχετικές οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών στην προπαρασκευή της 
νομοθεσίας εφαρμογής και να συνεχίσει τις 
μεταρρυθμιστικές της προσπάθειες προς 
την κατεύθυνση της αναθεώρησης του 
εκλογικού συστήματος, μεταξύ άλλων 
μέσω της μείωσης του ορίου του 10%, και 
της κατάλληλης συμμετοχής όλων των 
συνιστωσών της τουρκικής κοινωνίας· 
καλεί την κυβέρνηση να διασφαλίσει ότι η 
νομοθεσία σχετικά με τα εγκλήματα 
μίσους παρέχει προστασία σε όλους τους 
πολίτες, περιλαμβανομένων των 
μειονοτήτων και των ατόμων ΛΟΑΔΜ·

7. χαιρετίζει και ζητεί την εφαρμογή της
δέσμης μέτρων για τον εκδημοκρατισμό 
που υποβλήθηκε από την κυβέρνηση στις 
30 Σεπτεμβρίου 2013 και καλεί την 
κυβέρνηση να διαβουλεύεται δεόντως με 
την αντιπολίτευση και τις σχετικές 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
στην προπαρασκευή της νομοθεσίας 
εφαρμογής και να συνεχίσει τις 
μεταρρυθμιστικές της προσπάθειες προς 
την κατεύθυνση της αναθεώρησης του 
εκλογικού συστήματος, μεταξύ άλλων 
μέσω της μείωσης του ορίου του 10%, και 
της κατάλληλης συμμετοχής όλων των 
συνιστωσών της τουρκικής κοινωνίας· 
καλεί την κυβέρνηση να διασφαλίσει ότι η 
νομοθεσία σχετικά με τα εγκλήματα 
μίσους παρέχει προστασία σε όλους τους 
πολίτες, περιλαμβανομένων των 
μειονοτήτων και των ατόμων ΛΟΑΔ· καλεί 
την κυβέρνηση να υποβάλει, χωρίς 
καθυστέρηση, δέσμη μεταρρυθμιστικών 
μέτρων στην οποία θα αντιμετωπίζονται 
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ορισμένα από τα ζητήματα ζωτικής 
σημασίας, όπως το ζήτημα των 
Αλεβιτών, τα οποία δεν συμπεριλήφθηκαν 
στη δέσμη μέτρων της 30ής Σεπτεμβρίου
για τον εκδημοκρατισμό·

Or. en

Τροπολογία 119
Alojz Peterle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. χαιρετίζει τη δέσμη μέτρων για τον 
εκδημοκρατισμό που υποβλήθηκε από την 
κυβέρνηση στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 και 
καλεί την κυβέρνηση να διαβουλεύεται 
δεόντως με την αντιπολίτευση και τις 
σχετικές οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών στην προπαρασκευή της 
νομοθεσίας εφαρμογής και να συνεχίσει τις 
μεταρρυθμιστικές της προσπάθειες προς 
την κατεύθυνση της αναθεώρησης του 
εκλογικού συστήματος, μεταξύ άλλων 
μέσω της μείωσης του ορίου του 10%, και 
της κατάλληλης συμμετοχής όλων των 
συνιστωσών της τουρκικής κοινωνίας· 
καλεί την κυβέρνηση να διασφαλίσει ότι η 
νομοθεσία σχετικά με τα εγκλήματα 
μίσους παρέχει προστασία σε όλους τους 
πολίτες, περιλαμβανομένων των 
μειονοτήτων και των ατόμων ΛΟΑΔΜ·

7. χαιρετίζει και ζητεί την εφαρμογή της
δέσμης μέτρων για τον εκδημοκρατισμό 
που υποβλήθηκε από την κυβέρνηση στις 
30 Σεπτεμβρίου 2013 και καλεί την 
κυβέρνηση να διαβουλεύεται δεόντως με 
την αντιπολίτευση και τις σχετικές 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
στην προπαρασκευή της νομοθεσίας 
εφαρμογής και να συνεχίσει τις 
μεταρρυθμιστικές της προσπάθειες προς 
την κατεύθυνση της αναθεώρησης του 
εκλογικού συστήματος, μεταξύ άλλων 
μέσω της μείωσης του ορίου του 10%, και 
της κατάλληλης συμμετοχής όλων των 
συνιστωσών της τουρκικής κοινωνίας· 
καλεί την κυβέρνηση να διασφαλίσει ότι η 
νομοθεσία σχετικά με τα εγκλήματα 
μίσους παρέχει προστασία σε όλους τους 
πολίτες, περιλαμβανομένων των 
μειονοτήτων και των ατόμων ΛΟΑΔΜ· 
καλεί την κυβέρνηση να υποβάλει, χωρίς 
καθυστέρηση, δέσμη μεταρρυθμιστικών 
μέτρων στην οποία θα αντιμετωπίζονται 
ορισμένα από τα ζητήματα ζωτικής 
σημασίας, όπως το ζήτημα των 
Αλεβιτών, τα οποία δεν συμπεριλήφθηκαν 
στη δέσμη μέτρων της 30ής Σεπτεμβρίου 
για τον εκδημοκρατισμό·

Or. en
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Τροπολογία 120
Raimon Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. χαιρετίζει τη δέσμη μέτρων για τον 
εκδημοκρατισμό που υποβλήθηκε από την 
κυβέρνηση στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 και 
καλεί την κυβέρνηση να διαβουλεύεται 
δεόντως με την αντιπολίτευση και τις 
σχετικές οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών στην προπαρασκευή της 
νομοθεσίας εφαρμογής και να συνεχίσει τις 
μεταρρυθμιστικές της προσπάθειες προς 
την κατεύθυνση της αναθεώρησης του 
εκλογικού συστήματος, μεταξύ άλλων 
μέσω της μείωσης του ορίου του 10%, και 
της κατάλληλης συμμετοχής όλων των 
συνιστωσών της τουρκικής κοινωνίας· 
καλεί την κυβέρνηση να διασφαλίσει ότι η 
νομοθεσία σχετικά με τα εγκλήματα 
μίσους παρέχει προστασία σε όλους τους 
πολίτες, περιλαμβανομένων των 
μειονοτήτων και των ατόμων ΛΟΑΔΜ·

7. χαιρετίζει και ζητεί την εφαρμογή της
δέσμης μέτρων για τον εκδημοκρατισμό 
που υποβλήθηκε από την κυβέρνηση στις 
30 Σεπτεμβρίου 2013 και καλεί την 
κυβέρνηση να διαβουλεύεται δεόντως με 
την αντιπολίτευση και τις οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών στην 
προπαρασκευή της νομοθεσίας εφαρμογής 
και να συνεχίσει τις μεταρρυθμιστικές της 
προσπάθειες προς την κατεύθυνση της 
αναθεώρησης του εκλογικού συστήματος, 
μεταξύ άλλων μέσω της μείωσης του ορίου 
του 10%, και της κατάλληλης συμμετοχής 
όλων των συνιστωσών της τουρκικής 
κοινωνίας, προκειμένου να ενισχυθεί η 
δημοκρατία και να αντανακλάται 
καλύτερα η υφιστάμενη πολυφωνία στη 
χώρα· καλεί την κυβέρνηση να 
διασφαλίσει ότι η νομοθεσία σχετικά με τα 
εγκλήματα μίσους παρέχει προστασία σε 
όλους τους πολίτες, περιλαμβανομένων 
όλων των κοινοτήτων, των μειονοτήτων 
και των ατόμων ΛΟΑΔΜ·

Or. en

Τροπολογία 121
Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. χαιρετίζει τη δέσμη μέτρων για τον 
εκδημοκρατισμό που υποβλήθηκε από την 

7. χαιρετίζει τη δέσμη μέτρων για τον 
εκδημοκρατισμό που υποβλήθηκε από την 
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κυβέρνηση στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 και 
καλεί την κυβέρνηση να διαβουλεύεται 
δεόντως με την αντιπολίτευση και τις 
σχετικές οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών στην προπαρασκευή της 
νομοθεσίας εφαρμογής και να συνεχίσει τις 
μεταρρυθμιστικές της προσπάθειες προς 
την κατεύθυνση της αναθεώρησης του 
εκλογικού συστήματος, μεταξύ άλλων 
μέσω της μείωσης του ορίου του 10%, και 
της κατάλληλης συμμετοχής όλων των 
συνιστωσών της τουρκικής κοινωνίας· 
καλεί την κυβέρνηση να διασφαλίσει ότι η 
νομοθεσία σχετικά με τα εγκλήματα 
μίσους παρέχει προστασία σε όλους τους 
πολίτες, περιλαμβανομένων των 
μειονοτήτων και των ατόμων ΛΟΑΔΜ·

κυβέρνηση στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 και 
καλεί την κυβέρνηση να θέσει αμέσως σε 
εφαρμογή τα εξαγγελθέντα μέτρα, σε 
συνεννόηση με την αντιπολίτευση και τις 
σχετικές οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών στην προπαρασκευή της 
νομοθεσίας εφαρμογής και να συνεχίσει τις 
μεταρρυθμιστικές της προσπάθειες προς 
την κατεύθυνση της αναθεώρησης του 
εκλογικού συστήματος, μεταξύ άλλων 
μέσω της μείωσης του ορίου του 10%, και 
της κατάλληλης συμμετοχής όλων των 
συνιστωσών της τουρκικής κοινωνίας· 
καλεί την κυβέρνηση να διασφαλίσει ότι η 
νομοθεσία σχετικά με τα εγκλήματα 
μίσους παρέχει προστασία σε όλους τους 
πολίτες, περιλαμβανομένων των 
μειονοτήτων και των ατόμων ΛΟΑΔΜ·

Or. fr

Τροπολογία 122
Μαρία-Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. χαιρετίζει τη δέσμη μέτρων για τον 
εκδημοκρατισμό που υποβλήθηκε από την 
κυβέρνηση στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 και 
καλεί την κυβέρνηση να διαβουλεύεται 
δεόντως με την αντιπολίτευση και τις 
σχετικές οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών στην προπαρασκευή της 
νομοθεσίας εφαρμογής και να συνεχίσει τις 
μεταρρυθμιστικές της προσπάθειες προς 
την κατεύθυνση της αναθεώρησης του 
εκλογικού συστήματος, μεταξύ άλλων 
μέσω της μείωσης του ορίου του 10%, και 
της κατάλληλης συμμετοχής όλων των 
συνιστωσών της τουρκικής κοινωνίας· 
καλεί την κυβέρνηση να διασφαλίσει ότι η 
νομοθεσία σχετικά με τα εγκλήματα 
μίσους παρέχει προστασία σε όλους τους 

7. ζητεί την άμεση εφαρμογή της δέσμης
μέτρων για τον εκδημοκρατισμό που 
υποβλήθηκε από την κυβέρνηση στις 30 
Σεπτεμβρίου 2013 και καλεί την 
κυβέρνηση να διαβουλεύεται δεόντως με 
την αντιπολίτευση και τις σχετικές 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
στην προπαρασκευή της νομοθεσίας 
εφαρμογής και να συνεχίσει τις 
μεταρρυθμιστικές της προσπάθειες προς 
την κατεύθυνση της αναθεώρησης του 
εκλογικού συστήματος, μεταξύ άλλων 
μέσω της μείωσης του ορίου του 10%, και 
της κατάλληλης συμμετοχής όλων των 
συνιστωσών της τουρκικής κοινωνίας· 
καλεί την κυβέρνηση να διασφαλίσει ότι η 
νομοθεσία σχετικά με τα εγκλήματα 
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πολίτες, περιλαμβανομένων των 
μειονοτήτων και των ατόμων ΛΟΑΔΜ·

μίσους παρέχει προστασία σε όλους τους 
πολίτες, περιλαμβανομένων των 
μειονοτήτων και των ατόμων ΛΟΑΔΜ·

Or. el

Τροπολογία 123
Fiorello Provera, Lorenzo Fontana

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. χαιρετίζει τη δέσμη μέτρων για τον 
εκδημοκρατισμό που υποβλήθηκε από την 
κυβέρνηση στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 και 
καλεί την κυβέρνηση να διαβουλεύεται 
δεόντως με την αντιπολίτευση και τις 
σχετικές οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών στην προπαρασκευή της 
νομοθεσίας εφαρμογής και να συνεχίσει τις 
μεταρρυθμιστικές της προσπάθειες προς 
την κατεύθυνση της αναθεώρησης του 
εκλογικού συστήματος, μεταξύ άλλων 
μέσω της μείωσης του ορίου του 10%, και 
της κατάλληλης συμμετοχής όλων των 
συνιστωσών της τουρκικής κοινωνίας· 
καλεί την κυβέρνηση να διασφαλίσει ότι η 
νομοθεσία σχετικά με τα εγκλήματα 
μίσους παρέχει προστασία σε όλους τους 
πολίτες, περιλαμβανομένων των 
μειονοτήτων και των ατόμων ΛΟΑΔΜ·

7. χαιρετίζει τη δέσμη μέτρων για τον 
εκδημοκρατισμό που υποβλήθηκε από την 
κυβέρνηση στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 και 
καλεί την κυβέρνηση να διαβουλεύεται 
δεόντως με την αντιπολίτευση και τις 
σχετικές οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών στην προπαρασκευή της 
νομοθεσίας εφαρμογής και να συνεχίσει τις 
μεταρρυθμιστικές της προσπάθειες προς 
την κατεύθυνση της αναθεώρησης του 
εκλογικού συστήματος, μεταξύ άλλων 
μέσω της μείωσης του ορίου του 10%, και 
της κατάλληλης συμμετοχής όλων των 
συνιστωσών της τουρκικής κοινωνίας· 
καλεί την κυβέρνηση να διασφαλίσει ότι η 
νομοθεσία σχετικά με τα εγκλήματα 
μίσους παρέχει προστασία σε όλους τους 
πολίτες·

Or. it

Τροπολογία 124
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. χαιρετίζει τη δέσμη μέτρων για τον 
εκδημοκρατισμό που υποβλήθηκε από την 
κυβέρνηση στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 και 
καλεί την κυβέρνηση να διαβουλεύεται 
δεόντως με την αντιπολίτευση και τις 
σχετικές οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών στην προπαρασκευή της 
νομοθεσίας εφαρμογής και να συνεχίσει τις 
μεταρρυθμιστικές της προσπάθειες προς 
την κατεύθυνση της αναθεώρησης του 
εκλογικού συστήματος, μεταξύ άλλων 
μέσω της μείωσης του ορίου του 10%, και 
της κατάλληλης συμμετοχής όλων των 
συνιστωσών της τουρκικής κοινωνίας· 
καλεί την κυβέρνηση να διασφαλίσει ότι η 
νομοθεσία σχετικά με τα εγκλήματα 
μίσους παρέχει προστασία σε όλους τους 
πολίτες, περιλαμβανομένων των 
μειονοτήτων και των ατόμων ΛΟΑΔΜ·

7. χαιρετίζει τη δέσμη μέτρων για τον 
εκδημοκρατισμό που υποβλήθηκε από την 
κυβέρνηση στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 και 
καλεί την κυβέρνηση να διαβουλεύεται 
δεόντως με την αντιπολίτευση και τις 
σχετικές οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών στην προπαρασκευή της 
νομοθεσίας εφαρμογής και να συνεχίσει τις 
μεταρρυθμιστικές της προσπάθειες προς 
την κατεύθυνση της αναθεώρησης του 
εκλογικού συστήματος, μεταξύ άλλων 
μέσω της μείωσης του ορίου του 10%, και 
της κατάλληλης συμμετοχής όλων των 
συνιστωσών της τουρκικής κοινωνίας· 
καλεί την κυβέρνηση να διασφαλίσει ότι η 
νομοθεσία σχετικά με τα εγκλήματα 
μίσους παρέχει προστασία σε όλους τους 
πολίτες, περιλαμβανομένων των 
μειονοτήτων και των ατόμων ΛΟΑΔΜ·
προτρέπει την κυβέρνηση να λάβει μέτρα 
για τη βελτίωση των δικαιωμάτων της 
κοινότητας των Αλεβιτών·

Or. en

Τροπολογία 125
Ismail Ertug, Jo Leinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. χαιρετίζει τη δέσμη μέτρων για τον 
εκδημοκρατισμό που υποβλήθηκε από την 
κυβέρνηση στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 και 
καλεί την κυβέρνηση να διαβουλεύεται 
δεόντως με την αντιπολίτευση και τις 
σχετικές οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών στην προπαρασκευή της 
νομοθεσίας εφαρμογής και να συνεχίσει τις 
μεταρρυθμιστικές της προσπάθειες προς 
την κατεύθυνση της αναθεώρησης του 

7. χαιρετίζει τη δέσμη μέτρων για τον 
εκδημοκρατισμό που υποβλήθηκε από την 
κυβέρνηση στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 και 
καλεί την κυβέρνηση να διαβουλεύεται 
δεόντως με την αντιπολίτευση και τις 
σχετικές οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών στην προπαρασκευή της 
νομοθεσίας εφαρμογής και να συνεχίσει τις 
μεταρρυθμιστικές της προσπάθειες προς 
την κατεύθυνση της αναθεώρησης του 
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εκλογικού συστήματος, μεταξύ άλλων 
μέσω της μείωσης του ορίου του 10%, και 
της κατάλληλης συμμετοχής όλων των 
συνιστωσών της τουρκικής κοινωνίας· 
καλεί την κυβέρνηση να διασφαλίσει ότι η 
νομοθεσία σχετικά με τα εγκλήματα 
μίσους παρέχει προστασία σε όλους τους 
πολίτες, περιλαμβανομένων των 
μειονοτήτων και των ατόμων ΛΟΑΔΜ·

εκλογικού συστήματος, μεταξύ άλλων 
μέσω της μείωσης του ορίου του 10%, και 
της κατάλληλης συμμετοχής όλων των 
συνιστωσών της τουρκικής κοινωνίας· 
καλεί την κυβέρνηση να διασφαλίσει ότι η 
νομοθεσία σχετικά με τα εγκλήματα 
μίσους παρέχει προστασία σε όλους τους 
πολίτες, περιλαμβανομένων των 
μειονοτήτων και των ατόμων ΛΟΑΔΜ· 
εκφράζει τη λύπη του για την απουσία 
καίριων ζητημάτων από τη δέσμη 
μεταρρυθμιστικών μέτρων, όπως τα 
δικαιώματα της κοινότητας των 
Αλεβιτών, και καλεί την κυβέρνηση να 
αντιμετωπίσει τα συναφή θέματα στο 
πλαίσιο αυτό χωρίς καθυστέρηση·

Or. en

Τροπολογία 126
Elena Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. χαιρετίζει τη δέσμη μέτρων για τον 
εκδημοκρατισμό που υποβλήθηκε από την 
κυβέρνηση στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 και 
καλεί την κυβέρνηση να διαβουλεύεται 
δεόντως με την αντιπολίτευση και τις 
σχετικές οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών στην προπαρασκευή της 
νομοθεσίας εφαρμογής και να συνεχίσει τις 
μεταρρυθμιστικές της προσπάθειες προς 
την κατεύθυνση της αναθεώρησης του 
εκλογικού συστήματος, μεταξύ άλλων 
μέσω της μείωσης του ορίου του 10%, και 
της κατάλληλης συμμετοχής όλων των 
συνιστωσών της τουρκικής κοινωνίας· 
καλεί την κυβέρνηση να διασφαλίσει ότι η 
νομοθεσία σχετικά με τα εγκλήματα 
μίσους παρέχει προστασία σε όλους τους 

7. χαιρετίζει τη δέσμη μέτρων για τον 
εκδημοκρατισμό που υποβλήθηκε από την 
κυβέρνηση στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 και 
καλεί την κυβέρνηση να διαβουλεύεται 
δεόντως με την αντιπολίτευση και τις 
σχετικές οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών στην προπαρασκευή της 
νομοθεσίας εφαρμογής και να συνεχίσει τις 
μεταρρυθμιστικές της προσπάθειες προς 
την κατεύθυνση της αναθεώρησης του 
εκλογικού συστήματος, μεταξύ άλλων 
μέσω της μείωσης του ορίου του 10%, και 
της κατάλληλης συμμετοχής όλων των 
συνιστωσών της τουρκικής κοινωνίας· 
καλεί την κυβέρνηση να διασφαλίσει ότι η 
νομοθεσία σχετικά με τα εγκλήματα 
μίσους παρέχει προστασία σε όλους τους 
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πολίτες, περιλαμβανομένων των 
μειονοτήτων και των ατόμων ΛΟΑΔΜ·

πολίτες, περιλαμβανομένων των 
μειονοτήτων και των ατόμων ΛΟΑΔΜ· 
ζητεί να καταβληθούν περαιτέρω
προσπάθειες για την αντιμετώπιση των 
διακρίσεων που υφίσταται η κοινότητα 
Ρομά, καθώς και για την αύξηση της 
απασχολησιμότητας και τη μείωση της 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου·

Or. en

Τροπολογία 127
Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ivo 
Vajgl, Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. χαιρετίζει τη δέσμη μέτρων για τον 
εκδημοκρατισμό που υποβλήθηκε από την 
κυβέρνηση στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 και 
καλεί την κυβέρνηση να διαβουλεύεται 
δεόντως με την αντιπολίτευση και τις 
σχετικές οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών στην προπαρασκευή της 
νομοθεσίας εφαρμογής και να συνεχίσει τις 
μεταρρυθμιστικές της προσπάθειες προς 
την κατεύθυνση της αναθεώρησης του 
εκλογικού συστήματος, μεταξύ άλλων 
μέσω της μείωσης του ορίου του 10%, και 
της κατάλληλης συμμετοχής όλων των 
συνιστωσών της τουρκικής κοινωνίας· 
καλεί την κυβέρνηση να διασφαλίσει ότι η 
νομοθεσία σχετικά με τα εγκλήματα 
μίσους παρέχει προστασία σε όλους τους 
πολίτες, περιλαμβανομένων των 
μειονοτήτων και των ατόμων ΛΟΑΔΜ·

7. ζητεί την πλήρη εφαρμογή της δέσμης
μέτρων για τον εκδημοκρατισμό που 
υποβλήθηκε από την κυβέρνηση στις 30 
Σεπτεμβρίου 2013 και καλεί την 
κυβέρνηση να διαβουλεύεται δεόντως με 
την αντιπολίτευση και τις σχετικές 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
στην προπαρασκευή της νομοθεσίας 
εφαρμογής και να συνεχίσει τις 
μεταρρυθμιστικές της προσπάθειες προς 
την κατεύθυνση της αναθεώρησης του 
εκλογικού συστήματος, μεταξύ άλλων 
μέσω της μείωσης του ορίου του 10%, και 
της κατάλληλης συμμετοχής όλων των 
συνιστωσών της τουρκικής κοινωνίας· 
καλεί την κυβέρνηση να διασφαλίσει ότι η 
νομοθεσία σχετικά με τα εγκλήματα 
μίσους παρέχει προστασία σε όλους τους 
πολίτες, περιλαμβανομένων των 
μειονοτήτων και των ατόμων ΛΟΑΔΜ·

Or. en
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Τροπολογία 128
Krzysztof Lisek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. χαιρετίζει τη δέσμη μέτρων για τον 
εκδημοκρατισμό που υποβλήθηκε από την 
κυβέρνηση στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 και 
καλεί την κυβέρνηση να διαβουλεύεται 
δεόντως με την αντιπολίτευση και τις 
σχετικές οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών στην προπαρασκευή της 
νομοθεσίας εφαρμογής και να συνεχίσει τις 
μεταρρυθμιστικές της προσπάθειες προς 
την κατεύθυνση της αναθεώρησης του 
εκλογικού συστήματος, μεταξύ άλλων 
μέσω της μείωσης του ορίου του 10%, και 
της κατάλληλης συμμετοχής όλων των 
συνιστωσών της τουρκικής κοινωνίας· 
καλεί την κυβέρνηση να διασφαλίσει ότι η 
νομοθεσία σχετικά με τα εγκλήματα 
μίσους παρέχει προστασία σε όλους τους 
πολίτες, περιλαμβανομένων των 
μειονοτήτων και των ατόμων ΛΟΑΔΜ·

7. χαιρετίζει τη δέσμη μέτρων για τον 
εκδημοκρατισμό που υποβλήθηκε από την 
κυβέρνηση στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 και 
καλεί την κυβέρνηση να διαβουλεύεται 
δεόντως με την αντιπολίτευση και τις 
σχετικές οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών στην προπαρασκευή της 
νομοθεσίας εφαρμογής και να συνεχίσει τις 
μεταρρυθμιστικές της προσπάθειες προς 
την κατεύθυνση της αναθεώρησης του 
εκλογικού συστήματος, μεταξύ άλλων 
μέσω της μείωσης του εκλογικού ορίου του 
10%, και της κατάλληλης συμμετοχής 
όλων των συνιστωσών της τουρκικής 
κοινωνίας· καλεί την κυβέρνηση να 
διασφαλίσει ότι η νομοθεσία σχετικά με τα 
εγκλήματα μίσους παρέχει προστασία σε 
όλους τους πολίτες, περιλαμβανομένων 
των μειονοτήτων και των ατόμων 
ΛΟΑΔΜ·

Or. pl

Τροπολογία 129
Raimon Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. καλεί την κυβέρνηση να παρουσιάσει 
νέα δέσμη μεταρρυθμιστικών μέτρων για 
την αντιμετώπιση βασικών ζητημάτων 
και ζητημάτων που εκκρεμούν, όπως το 
ζήτημα των Αλεβιτών, τα οποία δεν 
συμπεριλήφθηκαν στη δέσμη της 30ής 
Σεπτεμβρίου 2013 για τον 
εκδημοκρατισμό·
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Τροπολογία 130
Tunne Kelam

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. σημειώνει ότι έχουν γίνει προσπάθειες 
εντατικοποίησης του διαλόγου με τις μη 
μουσουλμανικές θρησκευτικές 
κοινότητες· ωστόσο στην πράξη 
παραμένουν άλυτα τα ζητήματα των 
διακρίσεων και των συνεχιζόμενων 
διαφορών για δικαιώματα ιδιοκτησίας· 
καλεί την Τουρκία να θέσει σε εφαρμογή 
χωρίς καθυστέρηση ένα νομικό πλαίσιο 
συμβατό με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΣΑΔ) 
σχετικά με το ζήτημα της πίστης και της 
αντίρρησης συνείδησης·

Or. en

Τροπολογία 131
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. χαιρετίζει τη θέσπιση νέων θεσμικών 
οργάνων, συγκεκριμένα του θεσμού του 
Διαμεσολαβητή και του τουρκικού
εθνικού ιδρύματος ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, τα οποία τέθηκαν σε 
λειτουργία το 2013, με αποτέλεσμα να 
δημιουργούνται πρόσθετοι μηχανισμοί
που δίνουν τη δυνατότητα στα άτομα να 
αιτούνται την προστασία των
θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών 
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τους· 

Or. en

Τροπολογία 132
Hélène Flautre, Franziska Keller, Salvador Sedó i Alabart

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. εκτιμά ότι οι διαμαρτυρίες στο Πάρκο 
Gezi μαρτυρούν τόσο στην ύπαρξη μιας 
δυναμικής κοινωνίας των πολιτών στην 
Τουρκία όσο και την ανάγκη για 
περαιτέρω ζωτικές μεταρρυθμίσεις για την 
προώθηση των θεμελιωδών αξιών· τονίζει 
τη σημασία της συμμετοχής της κοινωνίας 
των πολιτών στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων με πιο διαρθρωτικό τρόπο· 
εκφράζει τη βαθιά λύπη του για την 
απώλεια ανθρώπινων ζωών μεταξύ των 
διαδηλωτών και των δυνάμεων της 
αστυνομίας, για την υπερβολική χρήση 
βίας από την αστυνομία και τις 
βιαιοπραγίες ορισμένων διαδηλωτών· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για τις εν 
εξελίξει διοικητικές έρευνες που ξεκίνησε 
το Υπουργείο Εσωτερικών και τη 
διερεύνηση από τον Διαμεσολαβητή 
καταγγελιών σχετικά με τα γεγονότα στο 
Πάρκο Gezi και αναμένει ότι θα 
απαντηθούν οι ανησυχίες πλήρως και 
χωρίς καθυστέρηση· καλεί την Τουρκία 
να θεσπίσει τις κατάλληλες διαδικασίες 
εσωτερικής έρευνας και να συγκροτήσει 
ανεξάρτητη εποπτική αρχή για τις 
αξιόποινες πράξεις της αστυνομίας· 
εκτιμά ότι τα γεγονότα στο Πάρκο Gezi 
υπογραμμίζουν την ανάγκη για φιλόδοξες 
μεταρρυθμίσεις προκειμένου να 
εξασφαλίζεται ο σεβασμός της ελευθερίας 
του συνέρχεσθαι·

8. εκτιμά ότι οι διαμαρτυρίες στο Πάρκο 
Gezi μαρτυρούν τόσο στην ύπαρξη μιας 
δυναμικής κοινωνίας των πολιτών στην 
Τουρκία όσο και την ανάγκη για 
περαιτέρω ζωτικές μεταρρυθμίσεις για την 
προώθηση των θεμελιωδών αξιών· τονίζει 
τη σημασία της συμμετοχής της κοινωνίας 
των πολιτών στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων με πιο διαρθρωτικό τρόπο· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι,
μετά τις διαμαρτυρίες στο Πάρκο Gezi,
συνεχίστηκε η υλοποίηση άλλων μεγάλων 
έργων χωρίς διαβούλευση και παρά την 
αντίδραση σημαντικής μερίδας του 
ενδιαφερόμενου πληθυσμού, και 
συγκεκριμένα η κατασκευή δρόμου στην 
πανεπιστημιούπολη του Τεχνολογικού 
Πανεπιστημίου Μέσης Ανατολής της 
Άγκυρας και της τρίτης γέφυρας στον 
Βόσπορο·

Or. fr
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Τροπολογία 133
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. εκτιμά ότι οι διαμαρτυρίες στο Πάρκο 
Gezi μαρτυρούν τόσο στην ύπαρξη μιας 
δυναμικής κοινωνίας των πολιτών στην 
Τουρκία όσο και την ανάγκη για 
περαιτέρω ζωτικές μεταρρυθμίσεις για την 
προώθηση των θεμελιωδών αξιών· τονίζει 
τη σημασία της συμμετοχής της κοινωνίας 
των πολιτών στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων με πιο διαρθρωτικό τρόπο· 
εκφράζει τη βαθιά λύπη του για την 
απώλεια ανθρώπινων ζωών μεταξύ των 
διαδηλωτών και των δυνάμεων της 
αστυνομίας, για την υπερβολική χρήση 
βίας από την αστυνομία και τις 
βιαιοπραγίες ορισμένων διαδηλωτών· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για τις εν 
εξελίξει διοικητικές έρευνες που ξεκίνησε 
το Υπουργείο Εσωτερικών και τη 
διερεύνηση από τον Διαμεσολαβητή 
καταγγελιών σχετικά με τα γεγονότα στο 
Πάρκο Gezi και αναμένει ότι θα 
απαντηθούν οι ανησυχίες πλήρως και 
χωρίς καθυστέρηση· καλεί την Τουρκία να 
θεσπίσει τις κατάλληλες διαδικασίες 
εσωτερικής έρευνας και να συγκροτήσει 
ανεξάρτητη εποπτική αρχή για τις 
αξιόποινες πράξεις της αστυνομίας· εκτιμά 
ότι τα γεγονότα στο Πάρκο Gezi 
υπογραμμίζουν την ανάγκη για φιλόδοξες 
μεταρρυθμίσεις προκειμένου να
εξασφαλίζεται ο σεβασμός της ελευθερίας 
του συνέρχεσθαι·

8. εκφράζει τη βαθιά λύπη του για την 
απώλεια ανθρώπινων ζωών μεταξύ των 
διαδηλωτών και των δυνάμεων της 
αστυνομίας στο Πάρκο Gezi, για την 
υπερβολική χρήση βίας από την 
αστυνομία και τις βιαιοπραγίες 
ορισμένων διαδηλωτών· εκτιμά ότι οι 
διαμαρτυρίες στο Πάρκο Gezi μαρτυρούν 
τόσο την ύπαρξη μιας δυναμικής κοινωνίας 
των πολιτών στην Τουρκία όσο και την 
ανάγκη για περαιτέρω ζωτικές 
μεταρρυθμίσεις για την προώθηση των 
θεμελιωδών αξιών· τονίζει τη σημασία της 
συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών 
στη διαδικασία λήψης αποφάσεων με πιο 
διαρθρωτικό τρόπο· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για τις εν εξελίξει 
διοικητικές έρευνες που ξεκίνησε το 
Υπουργείο Εσωτερικών και τη διερεύνηση 
από τον Διαμεσολαβητή καταγγελιών
σχετικά με τα γεγονότα στο Πάρκο Gezi 
και αναμένει ότι θα απαντηθούν οι 
ανησυχίες πλήρως και χωρίς καθυστέρηση· 
καλεί την Τουρκία να θεσπίσει τις 
κατάλληλες διαδικασίες εσωτερικής 
έρευνας και να συγκροτήσει ανεξάρτητη 
εποπτική αρχή για τις αξιόποινες πράξεις 
της αστυνομίας· εκτιμά ότι τα γεγονότα 
στο Πάρκο Gezi υπογραμμίζουν την 
ανάγκη για φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις 
προκειμένου να εξασφαλίζεται ο σεβασμός 
της ελευθερίας του συνέρχεσθαι· 
προτρέπει το Υπουργείο Εσωτερικών και 
την τουρκική αστυνομία να καθιερώσουν 
μεθόδους για την αντιμετώπιση των 
δημόσιων διαμαρτυριών με λιγότερο 
συγκρουσιακό τρόπο και, ειδικότερα, να 
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μην συλλαμβάνουν τους δικηγόρους και 
το ιατρικό προσωπικό που εκτελούν τα 
καθήκοντά τους ούτε να παρεμποδίζουν 
το έργο τους·

Or. en

Τροπολογία 134
Laurence J.A.J. Stassen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. εκτιμά ότι οι διαμαρτυρίες στο Πάρκο 
Gezi μαρτυρούν τόσο στην ύπαρξη μιας 
δυναμικής κοινωνίας των πολιτών στην 
Τουρκία όσο και την ανάγκη για 
περαιτέρω ζωτικές μεταρρυθμίσεις για την 
προώθηση των θεμελιωδών αξιών· τονίζει 
τη σημασία της συμμετοχής της κοινωνίας 
των πολιτών στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων με πιο διαρθρωτικό τρόπο· 
εκφράζει τη βαθιά λύπη του για την 
απώλεια ανθρώπινων ζωών μεταξύ των 
διαδηλωτών και των δυνάμεων της 
αστυνομίας, για την υπερβολική χρήση 
βίας από την αστυνομία και τις 
βιαιοπραγίες ορισμένων διαδηλωτών· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για τις εν 
εξελίξει διοικητικές έρευνες που ξεκίνησε 
το Υπουργείο Εσωτερικών και τη 
διερεύνηση από τον Διαμεσολαβητή 
καταγγελιών σχετικά με τα γεγονότα στο 
Πάρκο Gezi και αναμένει ότι θα 
απαντηθούν οι ανησυχίες πλήρως και 
χωρίς καθυστέρησή· καλεί την Τουρκία 
να θεσπίσει τις κατάλληλες διαδικασίες 
εσωτερικής έρευνας και να συγκροτήσει 
ανεξάρτητη εποπτική αρχή για τις 
αξιόποινες πράξεις της αστυνομίας· εκτιμά 
ότι τα γεγονότα στο Πάρκο Gezi 
υπογραμμίζουν την ανάγκη για φιλόδοξες 
μεταρρυθμίσεις προκειμένου να 
εξασφαλίζεται ο σεβασμός της ελευθερίας 

8. εκτιμά ότι οι διαμαρτυρίες στο Πάρκο 
Gezi και αλλού στη χώρα, μαρτυρούν 
τόσο την ύπαρξη μιας δυναμικής κοινωνίας 
των πολιτών στην Τουρκία όσο και την 
ανάγκη για περαιτέρω ζωτικές 
μεταρρυθμίσεις για την προώθηση των 
θεμελιωδών αξιών· τονίζει τη σημασία της 
συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών 
στη διαδικασία λήψης αποφάσεων με πιο 
διαρθρωτικό τρόπο· εκφράζει τη βαθιά 
λύπη του για την απώλεια ανθρώπινων 
ζωών μεταξύ των διαδηλωτών και των 
δυνάμεων της αστυνομίας, για την 
υπερβολική χρήση βίας από την αστυνομία 
και τις βιαιοπραγίες ορισμένων 
διαδηλωτών· εκφράζει την ικανοποίησή 
του για τις εν εξελίξει διοικητικές έρευνες 
που ξεκίνησε το Υπουργείο Εσωτερικών 
και τη διερεύνηση από τον Διαμεσολαβητή 
καταγγελιών σχετικά με τα γεγονότα στο 
Πάρκο Gezi και αλλού στη χώρα· καλεί 
την Τουρκία να θεσπίσει τις κατάλληλες 
διαδικασίες εσωτερικής έρευνας και να 
συγκροτήσει ανεξάρτητη εποπτική αρχή 
για τις αξιόποινες πράξεις της αστυνομίας· 
εκτιμά ότι τα γεγονότα στο Πάρκο Gezi 
και αλλού στη χώρα υπογραμμίζουν την 
ανάγκη για φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις 
προκειμένου να εξασφαλίζεται ο σεβασμός 
της ελευθερίας της έκφρασης, του Τύπου 
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του συνέρχεσθαι· και του συνέρχεσθαι·
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8. εκτιμά ότι οι διαμαρτυρίες στο Πάρκο 
Gezi μαρτυρούν τόσο στην ύπαρξη μιας 
δυναμικής κοινωνίας των πολιτών στην 
Τουρκία όσο και την ανάγκη για 
περαιτέρω ζωτικές μεταρρυθμίσεις για την 
προώθηση των θεμελιωδών αξιών· τονίζει 
τη σημασία της συμμετοχής της κοινωνίας 
των πολιτών στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων με πιο διαρθρωτικό τρόπο· 
εκφράζει τη βαθιά λύπη του για την 
απώλεια ανθρώπινων ζωών μεταξύ των 
διαδηλωτών και των δυνάμεων της 
αστυνομίας, για την υπερβολική χρήση 
βίας από την αστυνομία και τις 
βιαιοπραγίες ορισμένων διαδηλωτών· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για τις εν 
εξελίξει διοικητικές έρευνες που ξεκίνησε 
το Υπουργείο Εσωτερικών και τη 
διερεύνηση από τον Διαμεσολαβητή 
καταγγελιών σχετικά με τα γεγονότα στο 
Πάρκο Gezi και αναμένει ότι θα 
απαντηθούν οι ανησυχίες πλήρως και 
χωρίς καθυστέρηση· καλεί την Τουρκία να 
θεσπίσει τις κατάλληλες διαδικασίες 
εσωτερικής έρευνας και να συγκροτήσει 
ανεξάρτητη εποπτική αρχή για τις 
αξιόποινες πράξεις της αστυνομίας· εκτιμά 
ότι τα γεγονότα στο Πάρκο Gezi 
υπογραμμίζουν την ανάγκη για φιλόδοξες 
μεταρρυθμίσεις προκειμένου να 
εξασφαλίζεται ο σεβασμός της ελευθερίας 
του συνέρχεσθαι·

8. εκτιμά ότι οι διαμαρτυρίες στο Πάρκο 
Gezi μαρτυρούν τόσο την ύπαρξη μιας 
δυναμικής κοινωνίας των πολιτών στην 
Τουρκία όσο και την ανάγκη για 
περαιτέρω ζωτικές μεταρρυθμίσεις για την
προώθηση των θεμελιωδών αξιών· τονίζει 
τη σημασία της συμμετοχής της κοινωνίας 
των πολιτών στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων με πιο διαρθρωτικό τρόπο· 
εκφράζει τη βαθιά λύπη του για την 
απώλεια ανθρώπινων ζωών μεταξύ των 
διαδηλωτών και των δυνάμεων της 
αστυνομίας, για την υπερβολική χρήση 
βίας από την αστυνομία και για την 
κρατική βία εκ μέρους της τουρκικής 
κυβέρνησης· εκφράζει την ικανοποίησή 
του για τις εν εξελίξει διοικητικές έρευνες 
που ξεκίνησε το Υπουργείο Εσωτερικών 
και τη διερεύνηση από τον Διαμεσολαβητή 
καταγγελιών σχετικά με τα γεγονότα στο 
Πάρκο Gezi και αναμένει ότι θα 
απαντηθούν οι ανησυχίες πλήρως και 
χωρίς καθυστέρηση· καλεί την Τουρκία να 
θεσπίσει τις κατάλληλες διαδικασίες 
εσωτερικής έρευνας και να συγκροτήσει 
ανεξάρτητη εποπτική αρχή για τις
αξιόποινες πράξεις της αστυνομίας· εκτιμά 
ότι τα γεγονότα στο Πάρκο Gezi 
υπογραμμίζουν την ανάγκη για φιλόδοξες 
μεταρρυθμίσεις προκειμένου να 
εξασφαλίζεται ο σεβασμός της ελευθερίας 
του συνέρχεσθαι· καλεί την τουρκική 
κυβέρνηση να επανεξετάσει τις 
κοινωνικές, πολιτικές, πολιτιστικές και 
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οικονομικές πολιτικές της, οι οποίες 
αποτέλεσαν τη βασική αιτία που οδήγησε 
στη λαϊκή εξέγερση στο Πάρκο Gezi·
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8. εκτιμά ότι οι διαμαρτυρίες στο Πάρκο 
Gezi μαρτυρούν τόσο στην ύπαρξη μιας 
δυναμικής κοινωνίας των πολιτών στην 
Τουρκία όσο και την ανάγκη για 
περαιτέρω ζωτικές μεταρρυθμίσεις για την 
προώθηση των θεμελιωδών αξιών· τονίζει 
τη σημασία της συμμετοχής της κοινωνίας 
των πολιτών στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων με πιο διαρθρωτικό τρόπο· 
εκφράζει τη βαθιά λύπη του για την 
απώλεια ανθρώπινων ζωών μεταξύ των 
διαδηλωτών και των δυνάμεων της 
αστυνομίας, για την υπερβολική χρήση 
βίας από την αστυνομία και τις 
βιαιοπραγίες ορισμένων διαδηλωτών· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για τις εν 
εξελίξει διοικητικές έρευνες που ξεκίνησε 
το Υπουργείο Εσωτερικών και τη 
διερεύνηση από τον Διαμεσολαβητή 
καταγγελιών σχετικά με τα γεγονότα στο 
Πάρκο Gezi και αναμένει ότι θα 
απαντηθούν οι ανησυχίες πλήρως και 
χωρίς καθυστέρηση· καλεί την Τουρκία να 
θεσπίσει τις κατάλληλες διαδικασίες 
εσωτερικής έρευνας και να συγκροτήσει 
ανεξάρτητη εποπτική αρχή για τις 
αξιόποινες πράξεις της αστυνομίας· εκτιμά 
ότι τα γεγονότα στο Πάρκο Gezi 
υπογραμμίζουν την ανάγκη για φιλόδοξες 
μεταρρυθμίσεις προκειμένου να 
εξασφαλίζεται ο σεβασμός της ελευθερίας 

8. εκτιμά ότι οι διαμαρτυρίες στο Πάρκο 
Gezi μαρτυρούν τόσο την ύπαρξη μιας 
δυναμικής κοινωνίας των πολιτών στην 
Τουρκία όσο και την ανάγκη για 
περαιτέρω ζωτικές μεταρρυθμίσεις για την 
προώθηση των θεμελιωδών αξιών· τονίζει 
τη σημασία της συμμετοχής της κοινωνίας 
των πολιτών στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων με πιο διαρθρωτικό τρόπο· 
εκφράζει τη βαθιά λύπη του για την 
απώλεια ανθρώπινων ζωών μεταξύ των 
διαδηλωτών και των δυνάμεων της 
αστυνομίας, για την υπερβολική χρήση 
βίας από την αστυνομία και τις 
βιαιοπραγίες ορισμένων διαδηλωτών· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για τις εν 
εξελίξει διοικητικές έρευνες που ξεκίνησε 
το Υπουργείο Εσωτερικών και τη 
διερεύνηση από τον Διαμεσολαβητή 
καταγγελιών σχετικά με τα γεγονότα στο 
Πάρκο Gezi και αναμένει ότι θα 
απαντηθούν οι ανησυχίες πλήρως και 
χωρίς καθυστέρηση· καλεί την Τουρκία να 
θεσπίσει τις κατάλληλες διαδικασίες 
εσωτερικής έρευνας και να συγκροτήσει 
ανεξάρτητη εποπτική αρχή για τις 
αξιόποινες πράξεις της αστυνομίας· 
εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την
έγκριση νέου κανονισμού ο οποίος 
φαίνεται ότι δίνει τη δυνατότητα στην 
αστυνομία να θέτει υπό κράτηση 
δυνητικούς διαδηλωτές για 12 έως 24 
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του συνέρχεσθαι· ώρες, χωρίς εισαγγελική ή δικαστική 
εντολή· εκτιμά ότι τα γεγονότα στο Πάρκο 
Gezi υπογραμμίζουν την ανάγκη για 
φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις προκειμένου να 
εξασφαλίζεται ο σεβασμός της ελευθερίας 
του συνέρχεσθαι·
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8. εκτιμά ότι οι διαμαρτυρίες στο Πάρκο 
Gezi μαρτυρούν τόσο στην ύπαρξη μιας 
δυναμικής κοινωνίας των πολιτών στην 
Τουρκία όσο και την ανάγκη για 
περαιτέρω ζωτικές μεταρρυθμίσεις για την 
προώθηση των θεμελιωδών αξιών· τονίζει 
τη σημασία της συμμετοχής της κοινωνίας 
των πολιτών στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων με πιο διαρθρωτικό τρόπο· 
εκφράζει τη βαθιά λύπη του για την 
απώλεια ανθρώπινων ζωών μεταξύ των 
διαδηλωτών και των δυνάμεων της 
αστυνομίας, για την υπερβολική χρήση 
βίας από την αστυνομία και τις 
βιαιοπραγίες ορισμένων διαδηλωτών· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για τις εν 
εξελίξει διοικητικές έρευνες που ξεκίνησε 
το Υπουργείο Εσωτερικών και τη 
διερεύνηση από τον Διαμεσολαβητή 
καταγγελιών σχετικά με τα γεγονότα στο 
Πάρκο Gezi και αναμένει ότι θα 
απαντηθούν οι ανησυχίες πλήρως και 
χωρίς καθυστέρηση· καλεί την Τουρκία να 
θεσπίσει τις κατάλληλες διαδικασίες 
εσωτερικής έρευνας και να συγκροτήσει 
ανεξάρτητη εποπτική αρχή για τις 
αξιόποινες πράξεις της αστυνομίας· εκτιμά 
ότι τα γεγονότα στο Πάρκο Gezi 
υπογραμμίζουν την ανάγκη για φιλόδοξες 

8. εκτιμά ότι οι διαμαρτυρίες στο Πάρκο 
Gezi μαρτυρούν τόσο την ύπαρξη μιας 
δυναμικής κοινωνίας των πολιτών στην 
Τουρκία όσο και την ανάγκη για 
περαιτέρω ζωτικές μεταρρυθμίσεις για την 
προώθηση των θεμελιωδών αξιών· τονίζει 
τη σημασία της συμμετοχής της κοινωνίας 
των πολιτών στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων με πιο διαρθρωτικό τρόπο· 
εκφράζει τη βαθιά λύπη του για την 
απώλεια ανθρώπινων ζωών μεταξύ των 
διαδηλωτών και των δυνάμεων της 
αστυνομίας, για την υπερβολική χρήση 
βίας από την αστυνομία και τις 
βιαιοπραγίες ορισμένων διαδηλωτών· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για τις εν 
εξελίξει διοικητικές έρευνες που ξεκίνησε 
το Υπουργείο Εσωτερικών καθώς και για 
τις δικαστικές έρευνες και τη διερεύνηση 
από τον Διαμεσολαβητή καταγγελιών 
σχετικά με τα γεγονότα στο Πάρκο Gezi 
και αναμένει ότι θα απαντηθούν οι 
ανησυχίες πλήρως και χωρίς καθυστέρηση· 
υπογραμμίζει ότι οι αστυνομικοί που 
ευθύνονται για την πρόκληση σοβαρών 
τραυματισμών σε διαδηλωτές λόγω της 
χρήσης δυσανάλογης και υπερβολικής 
βίας, ως επί το πλείστον δεν έχουν 
προσαχθεί στη δικαιοσύνη· τονίζει ότι 
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μεταρρυθμίσεις προκειμένου να 
εξασφαλίζεται ο σεβασμός της ελευθερίας 
του συνέρχεσθαι·

απαιτείται ισχυρή πολιτική δέσμευση για 
την προσαγωγή στη δικαιοσύνη όσων 
ευθύνονται για την πρόκληση σοβαρών 
τραυματισμών, καθώς και για την 
αντιμετώπιση του πνεύματος 
ατιμωρησίας, δεδομένου ότι, σύμφωνα με 
τον νόμο 4483, για τη δρομολόγηση 
έρευνας κατά αστυνομικών απαιτείται 
άδεια του κυβερνήτη· καλεί την Τουρκία 
να θεσπίσει τις κατάλληλες διαδικασίες 
εσωτερικής έρευνας και να συγκροτήσει 
ανεξάρτητη εποπτική αρχή για τις 
αξιόποινες πράξεις της αστυνομίας· εκτιμά 
ότι τα γεγονότα στο Πάρκο Gezi 
υπογραμμίζουν την ανάγκη για φιλόδοξες 
μεταρρυθμίσεις προκειμένου να 
εξασφαλίζεται ο σεβασμός της ελευθερίας 
του συνέρχεσθαι·
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8. εκτιμά ότι οι διαμαρτυρίες στο Πάρκο 
Gezi μαρτυρούν τόσο στην ύπαρξη μιας 
δυναμικής κοινωνίας των πολιτών στην 
Τουρκία όσο και την ανάγκη για 
περαιτέρω ζωτικές μεταρρυθμίσεις για την 
προώθηση των θεμελιωδών αξιών· τονίζει 
τη σημασία της συμμετοχής της κοινωνίας 
των πολιτών στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων με πιο διαρθρωτικό τρόπο· 
εκφράζει τη βαθιά λύπη του για την 
απώλεια ανθρώπινων ζωών μεταξύ των 
διαδηλωτών και των δυνάμεων της 
αστυνομίας, για την υπερβολική χρήση 
βίας από την αστυνομία και τις 
βιαιοπραγίες ορισμένων διαδηλωτών· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για τις εν 
εξελίξει διοικητικές έρευνες που ξεκίνησε 

8. εκτιμά ότι οι διαμαρτυρίες στο Πάρκο 
Gezi μαρτυρούν τόσο την ύπαρξη μιας 
δυναμικής κοινωνίας των πολιτών στην 
Τουρκία όσο και την ανάγκη για 
περαιτέρω ζωτικές μεταρρυθμίσεις για την 
προώθηση των θεμελιωδών αξιών· τονίζει 
τη σημασία της συμμετοχής της κοινωνίας 
των πολιτών στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων με πιο διαρθρωτικό τρόπο· 
εκφράζει τη βαθιά λύπη του για την 
απώλεια ανθρώπινων ζωών μεταξύ των 
διαδηλωτών και των δυνάμεων της 
αστυνομίας, για την υπερβολική χρήση 
βίας από την αστυνομία και τις 
βιαιοπραγίες ορισμένων διαδηλωτών· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για τις εν 
εξελίξει διοικητικές έρευνες που ξεκίνησε 
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το Υπουργείο Εσωτερικών και τη 
διερεύνηση από τον Διαμεσολαβητή 
καταγγελιών σχετικά με τα γεγονότα στο 
Πάρκο Gezi και αναμένει ότι θα 
απαντηθούν οι ανησυχίες πλήρως και 
χωρίς καθυστέρηση· καλεί την Τουρκία να 
θεσπίσει τις κατάλληλες διαδικασίες
εσωτερικής έρευνας και να συγκροτήσει 
ανεξάρτητη εποπτική αρχή για τις 
αξιόποινες πράξεις της αστυνομίας· εκτιμά 
ότι τα γεγονότα στο Πάρκο Gezi 
υπογραμμίζουν την ανάγκη για φιλόδοξες 
μεταρρυθμίσεις προκειμένου να 
εξασφαλίζεται ο σεβασμός της ελευθερίας 
του συνέρχεσθαι·

το Υπουργείο Εσωτερικών και τη 
διερεύνηση από τον Διαμεσολαβητή 
καταγγελιών σχετικά με τα γεγονότα στο 
Πάρκο Gezi και αναμένει ότι θα
απαντηθούν οι ανησυχίες πλήρως και 
χωρίς καθυστέρηση· καλεί την Τουρκία να 
θεσπίσει τις κατάλληλες διαδικασίες 
εσωτερικής έρευνας και να συγκροτήσει 
ανεξάρτητη εποπτική αρχή για τις 
αξιόποινες πράξεις της αστυνομίας· εκτιμά 
ότι τα γεγονότα στο Πάρκο Gezi 
υπογραμμίζουν την ανάγκη για φιλόδοξες 
μεταρρυθμίσεις προκειμένου να 
εξασφαλίζεται ο σεβασμός της ελευθερίας 
του συνέρχεσθαι· εκφράζει τη λύπη του 
για την προφανή αποτυχία των 
δικαστηρίων να τιμωρήσουν τους 
κρατικούς λειτουργούς που ευθύνονται 
για τη βία στις διαδηλώσεις στο Πάρκο 
Gezi·
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8. εκτιμά ότι οι διαμαρτυρίες στο Πάρκο 
Gezi μαρτυρούν τόσο στην ύπαρξη μιας 
δυναμικής κοινωνίας των πολιτών στην 
Τουρκία όσο και την ανάγκη για 
περαιτέρω ζωτικές μεταρρυθμίσεις για την 
προώθηση των θεμελιωδών αξιών· τονίζει 
τη σημασία της συμμετοχής της κοινωνίας 
των πολιτών στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων με πιο διαρθρωτικό τρόπο· 
εκφράζει τη βαθιά λύπη του για την 
απώλεια ανθρώπινων ζωών μεταξύ των 
διαδηλωτών και των δυνάμεων της 
αστυνομίας, για την υπερβολική χρήση 
βίας από την αστυνομία και τις 
βιαιοπραγίες ορισμένων διαδηλωτών· 

8. εκτιμά ότι οι διαμαρτυρίες στο Πάρκο 
Gezi μαρτυρούν τόσο την ύπαρξη μιας 
δυναμικής κοινωνίας των πολιτών στην 
Τουρκία όσο και την ανάγκη για 
περαιτέρω ζωτικές και άμεσες
μεταρρυθμίσεις για την προώθηση των 
θεμελιωδών αξιών· τονίζει τη σημασία της 
συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών 
στη διαδικασία λήψης αποφάσεων με πιο 
διαρθρωτικό τρόπο· εκφράζει τη βαθιά 
λύπη του για την απώλεια ανθρώπινων 
ζωών μεταξύ των διαδηλωτών και των 
δυνάμεων της αστυνομίας, για την 
υπερβολική χρήση βίας από την αστυνομία 
και τις βιαιοπραγίες ορισμένων 
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εκφράζει την ικανοποίησή του για τις εν 
εξελίξει διοικητικές έρευνες που ξεκίνησε 
το Υπουργείο Εσωτερικών και τη 
διερεύνηση από τον Διαμεσολαβητή 
καταγγελιών σχετικά με τα γεγονότα στο 
Πάρκο Gezi και αναμένει ότι θα 
απαντηθούν οι ανησυχίες πλήρως και 
χωρίς καθυστέρηση· καλεί την Τουρκία να 
θεσπίσει τις κατάλληλες διαδικασίες 
εσωτερικής έρευνας και να συγκροτήσει 
ανεξάρτητη εποπτική αρχή για τις 
αξιόποινες πράξεις της αστυνομίας· εκτιμά 
ότι τα γεγονότα στο Πάρκο Gezi 
υπογραμμίζουν την ανάγκη για φιλόδοξες 
μεταρρυθμίσεις προκειμένου να 
εξασφαλίζεται ο σεβασμός της ελευθερίας 
του συνέρχεσθαι·

διαδηλωτών· εκφράζει την ικανοποίησή 
του για τις εν εξελίξει διοικητικές έρευνες 
που ξεκίνησε το Υπουργείο Εσωτερικών 
και τη διερεύνηση από τον Διαμεσολαβητή 
καταγγελιών σχετικά με τα γεγονότα στο 
Πάρκο Gezi και αναμένει ότι θα 
απαντηθούν οι ανησυχίες πλήρως και 
χωρίς καθυστέρηση· καλεί την Τουρκία να 
θεσπίσει τις κατάλληλες διαδικασίες 
εσωτερικής έρευνας και να συγκροτήσει 
ανεξάρτητη εποπτική αρχή για τις 
αξιόποινες πράξεις της αστυνομίας· εκτιμά 
ότι τα γεγονότα στο Πάρκο Gezi 
υπογραμμίζουν την ανάγκη για φιλόδοξες 
μεταρρυθμίσεις προκειμένου να 
εξασφαλίζεται ο σεβασμός της ελευθερίας 
του συνέρχεσθαι·

Or. en

Τροπολογία 140
Marusya Lyubcheva

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. εκτιμά ότι οι διαμαρτυρίες στο Πάρκο 
Gezi μαρτυρούν τόσο στην ύπαρξη μιας 
δυναμικής κοινωνίας των πολιτών στην 
Τουρκία όσο και την ανάγκη για 
περαιτέρω ζωτικές μεταρρυθμίσεις για την 
προώθηση των θεμελιωδών αξιών· τονίζει 
τη σημασία της συμμετοχής της κοινωνίας 
των πολιτών στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων με πιο διαρθρωτικό τρόπο· 
εκφράζει τη βαθιά λύπη του για την 
απώλεια ανθρώπινων ζωών μεταξύ των 
διαδηλωτών και των δυνάμεων της 
αστυνομίας, για την υπερβολική χρήση 
βίας από την αστυνομία και τις 
βιαιοπραγίες ορισμένων διαδηλωτών· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για τις εν 
εξελίξει διοικητικές έρευνες που ξεκίνησε 
το Υπουργείο Εσωτερικών και τη 

8. εκτιμά ότι οι διαμαρτυρίες στο Πάρκο 
Gezi μαρτυρούν τόσο στην ύπαρξη μιας 
δυναμικής κοινωνίας των πολιτών στην 
Τουρκία όσο και την ανάγκη για 
περαιτέρω ζωτικές μεταρρυθμίσεις για την 
προώθηση των θεμελιωδών αξιών· τονίζει 
τη σημασία της συμμετοχής της κοινωνίας 
των πολιτών στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων με πιο διαρθρωτικό τρόπο, 
καθώς και την ανάγκη για διάλογο· 
εκφράζει τη βαθιά λύπη του για την 
απώλεια ανθρώπινων ζωών μεταξύ των 
διαδηλωτών και των δυνάμεων της 
αστυνομίας, για την υπερβολική χρήση 
βίας από την αστυνομία και τις 
βιαιοπραγίες ορισμένων διαδηλωτών· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για τις εν 
εξελίξει διοικητικές έρευνες που ξεκίνησε 
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διερεύνηση από τον Διαμεσολαβητή 
καταγγελιών σχετικά με τα γεγονότα στο 
Πάρκο Gezi και αναμένει ότι θα
απαντηθούν οι ανησυχίες πλήρως και 
χωρίς καθυστέρηση· καλεί την Τουρκία να 
θεσπίσει τις κατάλληλες διαδικασίες 
εσωτερικής έρευνας και να συγκροτήσει 
ανεξάρτητη εποπτική αρχή για τις 
αξιόποινες πράξεις της αστυνομίας· εκτιμά 
ότι τα γεγονότα στο Πάρκο Gezi 
υπογραμμίζουν την ανάγκη για φιλόδοξες 
μεταρρυθμίσεις προκειμένου να 
εξασφαλίζεται ο σεβασμός της ελευθερίας 
του συνέρχεσθαι·

το Υπουργείο Εσωτερικών και τη 
διερεύνηση από τον Διαμεσολαβητή 
καταγγελιών σχετικά με τα γεγονότα στο 
Πάρκο Gezi και αναμένει ότι θα 
απαντηθούν οι ανησυχίες πλήρως και 
χωρίς καθυστέρηση· καλεί την Τουρκία να 
θεσπίσει τις κατάλληλες διαδικασίες 
εσωτερικής έρευνας και να συγκροτήσει 
ανεξάρτητη εποπτική αρχή για τις 
αξιόποινες πράξεις της αστυνομίας· εκτιμά 
ότι τα γεγονότα στο Πάρκο Gezi 
υπογραμμίζουν την ανάγκη για φιλόδοξες 
μεταρρυθμίσεις προκειμένου να 
εξασφαλίζεται ο σεβασμός της ελευθερίας 
του συνέρχεσθαι·

Or. bg

Τροπολογία 141
Νικόλαος Χουντής

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. εκτιμά ότι οι διαμαρτυρίες στο Πάρκο 
Gezi μαρτυρούν τόσο στην ύπαρξη μιας 
δυναμικής κοινωνίας των πολιτών στην 
Τουρκία όσο και την ανάγκη για 
περαιτέρω ζωτικές μεταρρυθμίσεις για την 
προώθηση των θεμελιωδών αξιών· τονίζει 
τη σημασία της συμμετοχής της κοινωνίας 
των πολιτών στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων με πιο διαρθρωτικό τρόπο· 
εκφράζει τη βαθιά λύπη του για την 
απώλεια ανθρώπινων ζωών μεταξύ των 
διαδηλωτών και των δυνάμεων της 
αστυνομίας, για την υπερβολική χρήση 
βίας από την αστυνομία και τις 
βιαιοπραγίες ορισμένων διαδηλωτών· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για τις εν 
εξελίξει διοικητικές έρευνες που ξεκίνησε 
το Υπουργείο Εσωτερικών και τη 
διερεύνηση από τον Διαμεσολαβητή 
καταγγελιών σχετικά με τα γεγονότα στο 
Πάρκο Gezi και αναμένει ότι θα

8. εκτιμά ότι οι διαμαρτυρίες στο Πάρκο 
Gezi μαρτυρούν τόσο την ύπαρξη μιας 
δυναμικής κοινωνίας των πολιτών στην 
Τουρκία όσο και την ανάγκη για 
περαιτέρω ζωτικές μεταρρυθμίσεις για την 
προώθηση των θεμελιωδών αξιών· τονίζει 
τη σημασία της συμμετοχής της κοινωνίας 
των πολιτών στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων με πιο διαρθρωτικό τρόπο· 
εκφράζει τη βαθιά λύπη του για την 
απώλεια ανθρώπινων ζωών μεταξύ των 
διαδηλωτών και των δυνάμεων της 
αστυνομίας, για την υπερβολική χρήση 
βίας από την αστυνομία και τις 
βιαιοπραγίες ορισμένων διαδηλωτών· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για τις εν 
εξελίξει διοικητικές έρευνες που ξεκίνησε 
το Υπουργείο Εσωτερικών και τη 
διερεύνηση από τον Διαμεσολαβητή 
καταγγελιών σχετικά με τα γεγονότα στο 
Πάρκο Gezi και αναμένει ότι θα 
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απαντηθούν οι ανησυχίες πλήρως και 
χωρίς καθυστέρησή· καλεί την Τουρκία να 
θεσπίσει τις κατάλληλες διαδικασίες 
εσωτερικής έρευνας και να συγκροτήσει 
ανεξάρτητη εποπτική αρχή για τις 
αξιόποινες πράξεις της αστυνομίας· εκτιμά 
ότι τα γεγονότα στο Πάρκο Gezi 
υπογραμμίζουν την ανάγκη για φιλόδοξες 
μεταρρυθμίσεις προκειμένου να 
εξασφαλίζεται ο σεβασμός της ελευθερίας 
του συνέρχεσθαι·

απαντηθούν οι ανησυχίες πλήρως και 
χωρίς καθυστέρησή· καλεί την Τουρκία να 
θεσπίσει τις κατάλληλες διαδικασίες 
εσωτερικής έρευνας και να συγκροτήσει 
ανεξάρτητη εποπτική αρχή για τις 
αξιόποινες πράξεις της αστυνομίας· εκτιμά 
ότι τα γεγονότα στο Πάρκο Gezi 
υπογραμμίζουν την ανάγκη για φιλόδοξες 
μεταρρυθμίσεις προκειμένου να 
εξασφαλίζεται ο σεβασμός της ελευθερίας 
του συνέρχεσθαι· αναμένει από την 
τουρκική κυβέρνηση να σεβαστεί τους 
δημόσιους χώρους και τους χώρους 
πρασίνου και να μη θυσιάσει την 
ποιότητα ζωής των κατοίκων στο όνομα 
μιας μονόπλευρης ανάπτυξης·

Or. el

Τροπολογία 142
Emine Bozkurt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. καλεί τις τουρκικές αρχές να 
ολοκληρώσουν σύντομα τις δικαστικές 
διαδικασίες που έχουν κινηθεί κατά των 
υπευθύνων για τις απώλειες ανθρώπινων 
ζωών κατά τη διάρκεια των γεγονότων 
στο Πάρκο Gezi και δεσμεύεται να 
παρακολουθεί την εξέλιξη των υποθέσεων 
αυτών·

Or. en

Τροπολογία 143
Hélène Flautre, Franziska Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. εκφράζει τη βαθιά λύπη του για την 
απώλεια ανθρώπινων ζωών μεταξύ των 
διαδηλωτών και των δυνάμεων της 
αστυνομίας, για την υπερβολική χρήση 
βίας από την αστυνομία και τις 
βιαιοπραγίες ορισμένων διαδηλωτών· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για τις εν 
εξελίξει διοικητικές έρευνες που ξεκίνησε 
το Υπουργείο Εσωτερικών και τη 
διερεύνηση από τον Διαμεσολαβητή 
καταγγελιών σχετικά με τα γεγονότα στο 
Πάρκο Gezi και αναμένει ότι θα 
απαντηθούν οι ανησυχίες πλήρως και 
χωρίς καθυστέρηση· επικροτεί τις 
προτάσεις του Διαμεσολαβητή όσον 
αφορά τις αλλαγές που πρέπει να 
πραγματοποιηθούν στον τρόπο χρήσης 
βίας από την αστυνομία· καλεί την 
Τουρκία να θεσπίσει κατάλληλες 
διαδικασίες εσωτερικής έρευνας και να 
συγκροτήσει ανεξάρτητη εποπτική αρχή 
για τις αξιόποινες πράξεις της 
αστυνομίας· εκφράζει τη λύπη του για τη 
μη ικανοποιητική δικαστική συνέχεια που 
δόθηκε στον θάνατο διαδηλωτών, είτε 
διότι οι εμπλεκόμενοι αστυνομικοί δεν 
διώχθηκαν (στην περίπτωση του θανάτου 
του Abdullah Cömert) είτε διότι η 
διεξαγωγή της δίκης στιγματίστηκε από 
παρατυπίες (στην περίπτωση του 
θανάτου του Ethem Sarısülük)· εκφράζει 
την ανησυχία του για τις διώξεις που 
ασκήθηκαν κατά επαγγελματιών του 
τομέα υγείας, δικηγόρων, 
πανεπιστημιακών, σπουδαστών και
επαγγελματικών ενώσεων σε σχέση με μη 
βίαιες ενέργειές τους κατά τη διάρκεια 
των γεγονότων στο Πάρκο Gezi· 
επικροτεί την αναθεώρηση του 
δικαιώματος στη διαδήλωση που 
προτείνεται στο πλαίσιο της δέσμης 
μέτρων εκδημοκρατισμού· εκτιμά, 
ωστόσο, ότι τα γεγονότα στο Πάρκο Gezi 
υπογραμμίζουν την ανάγκη υλοποίησης 
περισσότερο φιλόδοξων μεταρρυθμίσεων 
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με στόχο τη διασφάλιση του σεβασμού 
της ελευθερίας του συνέρχεσθαι·

Or. fr

Τροπολογία 144
Göran Färm, Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Jens 
Nilsson, Tanja Fajon, Jo Leinen, Richard Howitt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. επαναλαμβάνει τη σημασία που έχουν 
οι ενεργοί και ανεξάρτητες οργανώσεις
της κοινωνίας των πολιτών για τη 
δημοκρατία· υπογραμμίζει τη σημασία 
του διαλόγου με τις οργανώσεις αυτές και 
τονίζει τον καίριο ρόλο τους στη 
βελτίωση της περιφερειακής συνεργασίας 
σε κοινωνικά και πολιτικά θέματα· 
εκφράζει, συνεπώς, την ανησυχία του για 
το γεγονός ότι οι οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών συνεχίζουν να 
απειλούνται με πρόστιμα, κλείσιμο και 
διοικητικά εμπόδια στις δραστηριότητές 
τους και ότι η διαβούλευση με τις 
οργανώσεις αυτές εξακολουθεί να 
αποτελεί την εξαίρεση και όχι τον 
κανόνα· χαιρετίζει τη βελτίωση της 
συνεργασίας της τουρκικής κυβέρνησης 
με τις ΜΚΟ, αλλά ζητεί ευρύτερη 
διαβούλευση με αυτές όσον αφορά τη 
χάραξη πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης 
της διαμόρφωσης πολιτικών και 
νομοθεσίας, και την παρακολούθηση των 
δραστηριοτήτων των αρχών·

Or. en

Τροπολογία 145
Raimon Obiols
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. παρατηρεί ότι το πρωτοφανές κύμα 
διαμαρτυριών αντανακλά επίσης τις 
θεμιτές προσδοκίες πολλών τούρκων 
πολιτών για μια ισχυρότερη δημοκρατία· 
επαναλαμβάνει ότι, σε ένα δημοκρατικό 
πολίτευμα, η προαγωγή της 
ανεκτικότητας και η εξασφάλιση της 
ελευθερίας του θρησκεύματος και των 
πεποιθήσεων όλων των πολιτών αποτελεί 
καθήκον των κυβερνήσεων· καλεί την 
κυβέρνηση να σεβαστεί την πολυφωνία 
και την πολυμορφία της τουρκικής 
κοινωνίας·

Or. en

Τροπολογία 146
Geoffrey Van Orden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. εκφράζει την ανησυχία του για την πολύ 
περιορισμένη κάλυψη των γεγονότων του 
Πάρκου Gezi από τα τουρκικά μέσα 
μαζικής ενημέρωσης και για την απόλυση 
δημοσιογράφων που επέκριναν την 
αντίδραση της κυβέρνησης στα γεγονότα 
αυτά· υπενθυμίζει ότι η ελευθερία 
έκφρασης και η πολυφωνία των μέσων 
μαζικής ενημέρωσης είναι στο επίκεντρο 
των ευρωπαϊκών αξιών και ότι ο 
ανεξάρτητος Τύπος είναι ζωτικής 
σημασίας για μία δημοκρατική κοινωνία· 
επαναλαμβάνει και πάλι την ανησυχία του 
για το γεγονός ότι τα περισσότερα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης ανήκουν και είναι 
συγκεντρωμένα σε ένα ευρύ φάσμα 
επιχειρηματικών συμφερόντων και 

9. εκφράζει την ανησυχία του για την πολύ 
περιορισμένη κάλυψη των γεγονότων του 
Πάρκου Gezi από τα τουρκικά μέσα 
μαζικής ενημέρωσης και για την απόλυση 
δημοσιογράφων που επέκριναν την 
αντίδραση της κυβέρνησης στα γεγονότα 
αυτά· υπενθυμίζει ότι η ελευθερία 
έκφρασης και η πολυφωνία των μέσων 
μαζικής ενημέρωσης είναι στο επίκεντρο 
των ευρωπαϊκών αξιών και ότι ο 
ανεξάρτητος Τύπος είναι ζωτικής 
σημασίας για μία δημοκρατική κοινωνία·
εκφράζει την ανησυχία του για το 
διαδεδομένο φαινόμενο της 
αυτολογοκρισίας από πλευράς ιδιοκτητών 
μέσων ενημέρωσης και δημοσιογράφων· 
εκφράζει την ανησυχία του για τον 
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επισημαίνει το ανησυχητικά διαδεδομένο 
φαινόμενο της αυτολογοκρισίας από 
πλευράς ιδιοκτητών μέσων ενημέρωσης 
και δημοσιογράφων· εκφράζει την 
ανησυχία του για τον ιδιαίτερα υψηλό 
αριθμό δημοσιογράφων που τελούν επί του 
παρόντος υπό προσωρινή κράτηση και 
καλεί τις δικαστικές αρχές της Τουρκίας να 
επανεξετάσουν και να αντιμετωπίσουν τις 
υποθέσεις αυτές το ταχύτερο δυνατόν·

ιδιαίτερα υψηλό αριθμό δημοσιογράφων 
που τελούν επί του παρόντος υπό 
προσωρινή κράτηση και καλεί τις 
δικαστικές αρχές της Τουρκίας να 
επανεξετάσουν και να αντιμετωπίσουν τις 
υποθέσεις αυτές το ταχύτερο δυνατόν·

Or. en

Τροπολογία 147
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. εκφράζει την ανησυχία του για την πολύ 
περιορισμένη κάλυψη των γεγονότων του 
Πάρκου Gezi από τα τουρκικά μέσα 
μαζικής ενημέρωσης και για την απόλυση 
δημοσιογράφων που επέκριναν την 
αντίδραση της κυβέρνησης στα γεγονότα 
αυτά· υπενθυμίζει ότι η ελευθερία 
έκφρασης και η πολυφωνία των μέσων 
μαζικής ενημέρωσης είναι στο επίκεντρο 
των ευρωπαϊκών αξιών και ότι ο 
ανεξάρτητος Τύπος είναι ζωτικής 
σημασίας για μία δημοκρατική κοινωνία· 
επαναλαμβάνει και πάλι την ανησυχία του 
για το γεγονός ότι τα περισσότερα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης ανήκουν και είναι 
συγκεντρωμένα σε ένα ευρύ φάσμα 
επιχειρηματικών συμφερόντων και 
επισημαίνει το ανησυχητικά διαδεδομένο 
φαινόμενο της αυτολογοκρισίας από 
πλευράς ιδιοκτητών μέσων ενημέρωσης 
και δημοσιογράφων· εκφράζει την 
ανησυχία του για τον ιδιαίτερα υψηλό 
αριθμό δημοσιογράφων που τελούν επί του 
παρόντος υπό προσωρινή κράτηση και 
καλεί τις δικαστικές αρχές της Τουρκίας να 

9. εκφράζει την ανησυχία του για την πολύ 
περιορισμένη κάλυψη των γεγονότων του 
Πάρκου Gezi από τα τουρκικά μέσα 
μαζικής ενημέρωσης και για την απόλυση 
δημοσιογράφων που επέκριναν την 
αντίδραση της κυβέρνησης στα γεγονότα 
αυτά· επικρίνει το γεγονός ότι, επί του 
παρόντος, εκτιμάται ότι 15.000 
ιστοσελίδες έχουν αποκλειστεί στην 
Τουρκία, η κυβέρνηση αρνείται να 
καταργήσει οπισθοδρομικούς νόμους 
όπως το άρθρο 8 του αντιτρομοκρατικού 
νόμου, και πολλοί ακτιβιστές για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα βρίσκονται στη 
φυλακή βάσει του άρθρου 301 του 
ποινικού κώδικα, με αποτέλεσμα η 
«προσβολή της τουρκικότητας να έχει 
αναχθεί σε έγκλημα»· εκφράζει και πάλι 
την ανησυχία του για την πρακτική να 
ασκούνται ποινικές διώξεις κατά 
υπερασπιστών των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, ακτιβιστών και 
δημοσιογράφων που αποκαλύπτουν
στοιχεία για παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή θίγουν άλλα 
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επανεξετάσουν και να αντιμετωπίσουν τις 
υποθέσεις αυτές το ταχύτερο δυνατόν·

ζητήματα που ενδιαφέρουν την κοινή 
γνώμη· θεωρεί ότι η ποινικοποίηση της 
γνώμης αποτελεί βασικό εμπόδιο στην 
πλήρη προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στην Τουρκία· επικρίνει, 
επίσης, τον αυταρχικό τρόπο με τον οποίο 
οι υπηρεσίες ασφαλείας 
παρακολουθούσαν λογαριασμούς στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου 
να συλλάβουν χιλιάδες πολίτες·
υπενθυμίζει ότι η ελευθερία έκφρασης και 
η πολυφωνία των μέσων μαζικής 
ενημέρωσης είναι στο επίκεντρο των 
ευρωπαϊκών αξιών και ότι ο ανεξάρτητος 
Τύπος είναι ζωτικής σημασίας για μία 
δημοκρατική κοινωνία· επαναλαμβάνει και 
πάλι την ανησυχία του για το γεγονός ότι 
τα περισσότερα μέσα μαζικής ενημέρωσης 
ανήκουν και είναι συγκεντρωμένα σε ένα 
ευρύ φάσμα επιχειρηματικών 
συμφερόντων και επισημαίνει το 
ανησυχητικά διαδεδομένο φαινόμενο της 
αυτολογοκρισίας από πλευράς ιδιοκτητών 
μέσων ενημέρωσης και δημοσιογράφων· 
εκφράζει την ανησυχία του για τον 
ιδιαίτερα υψηλό αριθμό δημοσιογράφων 
και αξιωματικών του στρατού που τελούν 
επί του παρόντος υπό προσωρινή κράτηση 
και καλεί τις δικαστικές αρχές της 
Τουρκίας να επανεξετάσουν και να 
αντιμετωπίσουν τις υποθέσεις αυτές το 
ταχύτερο δυνατόν·

Or. en

Τροπολογία 148
Graham Watson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. εκφράζει την ανησυχία του για την πολύ 
περιορισμένη κάλυψη των γεγονότων του 
Πάρκου Gezi από τα τουρκικά μέσα 

9. εκφράζει την ανησυχία του για την πολύ 
περιορισμένη κάλυψη των γεγονότων του 
Πάρκου Gezi από τα τουρκικά μέσα 
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μαζικής ενημέρωσης και για την απόλυση 
δημοσιογράφων που επέκριναν την 
αντίδραση της κυβέρνησης στα γεγονότα 
αυτά· υπενθυμίζει ότι η ελευθερία 
έκφρασης και η πολυφωνία των μέσων 
μαζικής ενημέρωσης είναι στο επίκεντρο 
των ευρωπαϊκών αξιών και ότι ο 
ανεξάρτητος Τύπος είναι ζωτικής 
σημασίας για μία δημοκρατική κοινωνία· 
επαναλαμβάνει και πάλι την ανησυχία του 
για το γεγονός ότι τα περισσότερα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης ανήκουν και είναι 
συγκεντρωμένα σε ένα ευρύ φάσμα 
επιχειρηματικών συμφερόντων και 
επισημαίνει το ανησυχητικά διαδεδομένο 
φαινόμενο της αυτολογοκρισίας από 
πλευράς ιδιοκτητών μέσων ενημέρωσης 
και δημοσιογράφων· εκφράζει την 
ανησυχία του για τον ιδιαίτερα υψηλό 
αριθμό δημοσιογράφων που τελούν επί του 
παρόντος υπό προσωρινή κράτηση και 
καλεί τις δικαστικές αρχές της Τουρκίας να 
επανεξετάσουν και να αντιμετωπίσουν τις 
υποθέσεις αυτές το ταχύτερο δυνατόν·

μαζικής ενημέρωσης και για την απόλυση 
δημοσιογράφων που επέκριναν την 
αντίδραση της κυβέρνησης στα γεγονότα 
αυτά· υπενθυμίζει ότι η ελευθερία 
έκφρασης και η πολυφωνία των μέσων 
μαζικής ενημέρωσης είναι στο επίκεντρο 
των ευρωπαϊκών αξιών και ότι ο 
ανεξάρτητος Τύπος είναι ζωτικής 
σημασίας για μία δημοκρατική κοινωνία· 
επαναλαμβάνει και πάλι την ανησυχία του 
για το γεγονός ότι τα περισσότερα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης ανήκουν και είναι 
συγκεντρωμένα σε ένα ευρύ φάσμα 
επιχειρηματικών συμφερόντων και 
επισημαίνει το ανησυχητικά διαδεδομένο 
φαινόμενο της αυτολογοκρισίας από 
πλευράς ιδιοκτητών μέσων ενημέρωσης 
και δημοσιογράφων· εκφράζει την 
ανησυχία του για την απόλυση 
δημοσιογράφων από τα μέσα ενημέρωσης 
λόγω της κριτικής που άσκησαν στην 
κυβέρνηση· εκφράζει τη βαθιά του 
ανησυχία για τις διαδικασίες που 
χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να 
τιμωρηθούν οι ιδιοκτήτες μέσων 
ενημέρωσης που ασκούν κριτική· 
εκφράζει ανησυχίες για τις επιπτώσεις 
της διαπίστευσης από κρατικά θεσμικά 
όργανα που έχουν κυρίως ως στόχο τα
αντιπολιτευόμενα μέσα ενημέρωσης· 
εκφράζει την ανησυχία του για τον 
ιδιαίτερα υψηλό αριθμό δημοσιογράφων 
που τελούν επί του παρόντος υπό 
προσωρινή κράτηση και καλεί τις 
δικαστικές αρχές της Τουρκίας να 
επανεξετάσουν και να αντιμετωπίσουν τις 
υποθέσεις αυτές το ταχύτερο δυνατόν·

Or. en

Τροπολογία 149
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. εκφράζει την ανησυχία του για την πολύ 
περιορισμένη κάλυψη των γεγονότων του 
Πάρκου Gezi από τα τουρκικά μέσα 
μαζικής ενημέρωσης και για την απόλυση 
δημοσιογράφων που επέκριναν την 
αντίδραση της κυβέρνησης στα γεγονότα 
αυτά· υπενθυμίζει ότι η ελευθερία 
έκφρασης και η πολυφωνία των μέσων 
μαζικής ενημέρωσης είναι στο επίκεντρο 
των ευρωπαϊκών αξιών και ότι ο 
ανεξάρτητος Τύπος είναι ζωτικής 
σημασίας για μία δημοκρατική κοινωνία· 
επαναλαμβάνει και πάλι την ανησυχία του 
για το γεγονός ότι τα περισσότερα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης ανήκουν και είναι 
συγκεντρωμένα σε ένα ευρύ φάσμα 
επιχειρηματικών συμφερόντων και 
επισημαίνει το ανησυχητικά διαδεδομένο 
φαινόμενο της αυτολογοκρισίας από 
πλευράς ιδιοκτητών μέσων ενημέρωσης 
και δημοσιογράφων· εκφράζει την 
ανησυχία του για τον ιδιαίτερα υψηλό 
αριθμό δημοσιογράφων που τελούν επί του 
παρόντος υπό προσωρινή κράτηση και 
καλεί τις δικαστικές αρχές της Τουρκίας να 
επανεξετάσουν και να αντιμετωπίσουν τις 
υποθέσεις αυτές το ταχύτερο δυνατόν·

9. εκφράζει την ανησυχία του για την πολύ 
περιορισμένη κάλυψη των γεγονότων του 
Πάρκου Gezi από τα τουρκικά μέσα 
μαζικής ενημέρωσης και για την απόλυση 
δημοσιογράφων που επέκριναν την 
αντίδραση της κυβέρνησης στα γεγονότα 
αυτά· υπενθυμίζει ότι η ελευθερία 
έκφρασης και η πολυφωνία των μέσων 
μαζικής ενημέρωσης είναι στο επίκεντρο 
των ευρωπαϊκών αξιών και ότι ο 
ανεξάρτητος Τύπος είναι ζωτικής 
σημασίας για μία δημοκρατική κοινωνία· 
υπογραμμίζει ότι η ελευθερία της 
έκφρασης εκτείνεται στα ψηφιακά μέσα 
και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης· 
επαναλαμβάνει και πάλι την ανησυχία του 
για το γεγονός ότι τα περισσότερα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης ανήκουν και είναι 
συγκεντρωμένα σε ένα ευρύ φάσμα 
επιχειρηματικών συμφερόντων και 
επισημαίνει το ανησυχητικά διαδεδομένο 
φαινόμενο της αυτολογοκρισίας από 
πλευράς ιδιοκτητών μέσων ενημέρωσης 
και δημοσιογράφων· καταδικάζει τον 
ιδιαίτερα υψηλό αριθμό δημοσιογράφων 
που τελούν επί του παρόντος υπό 
προσωρινή κράτηση και καλεί τις 
δικαστικές αρχές της Τουρκίας να 
επανεξετάσουν και να αντιμετωπίσουν τις 
υποθέσεις αυτές το ταχύτερο δυνατόν·

Or. en

Τροπολογία 150
Hélène Flautre, Franziska Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. εκφράζει την ανησυχία του για την πολύ 
περιορισμένη κάλυψη των γεγονότων του 

9. εκφράζει την ανησυχία του για την πολύ 
περιορισμένη κάλυψη των γεγονότων του 



PE526.229v01-00 104/139 AM\1014601EL.doc

EL

Πάρκου Gezi από τα τουρκικά μέσα 
μαζικής ενημέρωσης και για την απόλυση 
δημοσιογράφων που επέκριναν την 
αντίδραση της κυβέρνησης στα γεγονότα 
αυτά· υπενθυμίζει ότι η ελευθερία 
έκφρασης και η πολυφωνία των μέσων 
μαζικής ενημέρωσης είναι στο επίκεντρο 
των ευρωπαϊκών αξιών και ότι ο 
ανεξάρτητος Τύπος είναι ζωτικής 
σημασίας για μία δημοκρατική κοινωνία· 
επαναλαμβάνει και πάλι την ανησυχία του 
για το γεγονός ότι τα περισσότερα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης ανήκουν και είναι 
συγκεντρωμένα σε ένα ευρύ φάσμα 
επιχειρηματικών συμφερόντων και 
επισημαίνει το ανησυχητικά διαδεδομένο 
φαινόμενο της αυτολογοκρισίας από 
πλευράς ιδιοκτητών μέσων ενημέρωσης 
και δημοσιογράφων· εκφράζει την
ανησυχία του για τον ιδιαίτερα υψηλό 
αριθμό δημοσιογράφων που τελούν επί του 
παρόντος υπό προσωρινή κράτηση και 
καλεί τις δικαστικές αρχές της Τουρκίας να 
επανεξετάσουν και να αντιμετωπίσουν τις 
υποθέσεις αυτές το ταχύτερο δυνατόν·

Πάρκου Gezi από τα τουρκικά μέσα 
μαζικής ενημέρωσης και για την απόλυση 
δημοσιογράφων που επέκριναν την 
αντίδραση της κυβέρνησης στα γεγονότα 
αυτά, ιδίως στην περίπτωση των Can 
Dündar της εφημερίδας Milliyet και 
Yavuz Baydar της εφημερίδας Sabah·
εκφράζει την ανησυχία του για την 
απόλυση δημοσιογράφων που επέκριναν 
την κυβέρνηση σε άλλες περιστάσεις, 
συγκεκριμένα του Hasan Cemal της 
Milliyet και της Nazlı Ilıcak της Sabah·
υπενθυμίζει ότι η ελευθερία έκφρασης και 
η πολυφωνία των μέσων μαζικής 
ενημέρωσης είναι στο επίκεντρο των 
ευρωπαϊκών αξιών και ότι ο ανεξάρτητος 
Τύπος είναι ζωτικής σημασίας για μία 
δημοκρατική κοινωνία· επαναλαμβάνει και 
πάλι την ανησυχία του για το γεγονός ότι 
τα περισσότερα μέσα μαζικής ενημέρωσης 
ανήκουν και είναι συγκεντρωμένα σε ένα 
ευρύ φάσμα επιχειρηματικών 
συμφερόντων και επισημαίνει το 
ανησυχητικά διαδεδομένο φαινόμενο της 
αυτολογοκρισίας από πλευράς ιδιοκτητών 
μέσων ενημέρωσης και δημοσιογράφων· 
εκφράζει την ανησυχία του για τον 
ιδιαίτερα υψηλό αριθμό δημοσιογράφων 
που τελούν επί του παρόντος υπό 
προσωρινή κράτηση και καλεί τις 
δικαστικές αρχές της Τουρκίας να 
επανεξετάσουν και να αντιμετωπίσουν τις 
υποθέσεις αυτές το ταχύτερο δυνατόν·

Or. fr

Τροπολογία 151
Laurence J.A.J. Stassen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. εκφράζει την ανησυχία του για την πολύ 
περιορισμένη κάλυψη των γεγονότων του 

9. εκφράζει την ανησυχία του για την πολύ 
περιορισμένη κάλυψη των γεγονότων του 
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Πάρκου Gezi από τα τουρκικά μέσα 
μαζικής ενημέρωσης και για την απόλυση 
δημοσιογράφων που επέκριναν την 
αντίδραση της κυβέρνησης στα γεγονότα 
αυτά· υπενθυμίζει ότι η ελευθερία 
έκφρασης και η πολυφωνία των μέσων 
μαζικής ενημέρωσης είναι στο επίκεντρο 
των ευρωπαϊκών αξιών και ότι ο 
ανεξάρτητος Τύπος είναι ζωτικής 
σημασίας για μία δημοκρατική κοινωνία· 
επαναλαμβάνει και πάλι την ανησυχία του 
για το γεγονός ότι τα περισσότερα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης ανήκουν και είναι 
συγκεντρωμένα σε ένα ευρύ φάσμα 
επιχειρηματικών συμφερόντων και 
επισημαίνει το ανησυχητικά διαδεδομένο 
φαινόμενο της αυτολογοκρισίας από 
πλευράς ιδιοκτητών μέσων ενημέρωσης 
και δημοσιογράφων· εκφράζει την 
ανησυχία του για τον ιδιαίτερα υψηλό 
αριθμό δημοσιογράφων που τελούν επί του 
παρόντος υπό προσωρινή κράτηση και 
καλεί τις δικαστικές αρχές της Τουρκίας να 
επανεξετάσουν και να αντιμετωπίσουν τις 
υποθέσεις αυτές το ταχύτερο δυνατόν·

Πάρκου Gezi και αλλού στη χώρα από τα 
τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, 
μεταξύ άλλων λόγω της επιβολής 
λογοκρισίας, κυρίως αυτολογοκρισίας, 
και για την απόλυση και/ή τη σύλληψη
δημοσιογράφων που επέκριναν την 
αντίδραση της κυβέρνησης στα γεγονότα 
αυτά· τονίζει ότι όλα αυτά φανερώνουν
τον αυταρχικό και καταπιεστικό 
χαρακτήρα του καθεστώτος Erdoğan· 
υπενθυμίζει ότι η ελευθερία έκφρασης και 
η πολυφωνία των μέσων μαζικής 
ενημέρωσης είναι στο επίκεντρο των 
ευρωπαϊκών αξιών και ότι ο ανεξάρτητος 
Τύπος είναι ζωτικής σημασίας για μία 
δημοκρατική κοινωνία· επαναλαμβάνει και 
πάλι την ανησυχία του για το γεγονός ότι 
τα περισσότερα μέσα μαζικής ενημέρωσης 
ανήκουν και είναι συγκεντρωμένα σε ένα 
ευρύ φάσμα επιχειρηματικών 
συμφερόντων και επισημαίνει το 
ανησυχητικά διαδεδομένο φαινόμενο της 
αυτολογοκρισίας από πλευράς ιδιοκτητών 
μέσων ενημέρωσης και δημοσιογράφων· 
εκφράζει την ανησυχία του για τον 
ιδιαίτερα υψηλό αριθμό δημοσιογράφων 
που τελούν επί του παρόντος υπό 
προσωρινή κράτηση και καλεί τις 
δικαστικές αρχές της Τουρκίας να 
επανεξετάσουν και να αντιμετωπίσουν τις 
υποθέσεις αυτές το ταχύτερο δυνατόν·

Or. nl

Τροπολογία 152
Renate Sommer, Ελένη Θεοχάρους

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. εκφράζει την ανησυχία του για την πολύ 
περιορισμένη κάλυψη των γεγονότων του 
Πάρκου Gezi από τα τουρκικά μέσα 
μαζικής ενημέρωσης και για την απόλυση 

9. εκφράζει την ανησυχία του για την πολύ 
περιορισμένη κάλυψη των γεγονότων του 
Πάρκου Gezi από τα τουρκικά μέσα 
μαζικής ενημέρωσης και για την απόλυση 
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δημοσιογράφων που επέκριναν την 
αντίδραση της κυβέρνησης στα γεγονότα 
αυτά· υπενθυμίζει ότι η ελευθερία 
έκφρασης και η πολυφωνία των μέσων 
μαζικής ενημέρωσης είναι στο επίκεντρο 
των ευρωπαϊκών αξιών και ότι ο 
ανεξάρτητος Τύπος είναι ζωτικής 
σημασίας για μία δημοκρατική κοινωνία· 
επαναλαμβάνει και πάλι την ανησυχία του 
για το γεγονός ότι τα περισσότερα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης ανήκουν και είναι 
συγκεντρωμένα σε ένα ευρύ φάσμα 
επιχειρηματικών συμφερόντων και 
επισημαίνει το ανησυχητικά διαδεδομένο 
φαινόμενο της αυτολογοκρισίας από 
πλευράς ιδιοκτητών μέσων ενημέρωσης 
και δημοσιογράφων· εκφράζει την 
ανησυχία του για τον ιδιαίτερα υψηλό 
αριθμό δημοσιογράφων που τελούν επί του 
παρόντος υπό προσωρινή κράτηση και 
καλεί τις δικαστικές αρχές της Τουρκίας να 
επανεξετάσουν και να αντιμετωπίσουν τις 
υποθέσεις αυτές το ταχύτερο δυνατόν·

δημοσιογράφων που επέκριναν την 
αντίδραση της κυβέρνησης στα γεγονότα 
αυτά· υπενθυμίζει ότι η ελευθερία 
έκφρασης και η πολυφωνία των μέσων 
μαζικής ενημέρωσης είναι στο επίκεντρο 
των ευρωπαϊκών αξιών και ότι ο 
ανεξάρτητος Τύπος είναι ζωτικής 
σημασίας για μία δημοκρατική κοινωνία· 
επαναλαμβάνει και πάλι την ανησυχία του 
για το γεγονός ότι τα περισσότερα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης ανήκουν και είναι 
συγκεντρωμένα σε ένα ευρύ φάσμα 
επιχειρηματικών συμφερόντων και 
επισημαίνει το ανησυχητικά διαδεδομένο 
φαινόμενο της αυτολογοκρισίας από 
πλευράς ιδιοκτητών μέσων ενημέρωσης 
και δημοσιογράφων· επικρίνει σφόδρα τον 
ιδιαίτερα υψηλό αριθμό δημοσιογράφων 
που τελούν επί του παρόντος υπό 
προσωρινή κράτηση, γεγονός που 
υπονομεύει την ελευθερία της έκφρασης 
και των μέσων ενημέρωσης, και καλεί τις 
δικαστικές αρχές της Τουρκίας να 
επανεξετάσουν και να αντιμετωπίσουν τις 
υποθέσεις αυτές το ταχύτερο δυνατόν·

Or. en

Τροπολογία 153
Alojz Peterle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. εκφράζει την ανησυχία του για την πολύ 
περιορισμένη κάλυψη των γεγονότων του 
Πάρκου Gezi από τα τουρκικά μέσα 
μαζικής ενημέρωσης και για την απόλυση 
δημοσιογράφων που επέκριναν την 
αντίδραση της κυβέρνησης στα γεγονότα 
αυτά· υπενθυμίζει ότι η ελευθερία 
έκφρασης και η πολυφωνία των μέσων 
μαζικής ενημέρωσης είναι στο επίκεντρο 
των ευρωπαϊκών αξιών και ότι ο 

9. εκφράζει την ανησυχία του για την πολύ 
περιορισμένη κάλυψη των γεγονότων του 
Πάρκου Gezi από τα τουρκικά μέσα 
μαζικής ενημέρωσης και για την απόλυση 
δημοσιογράφων που επέκριναν την 
αντίδραση της κυβέρνησης στα γεγονότα 
αυτά· υπενθυμίζει ότι η ελευθερία 
έκφρασης και η πολυφωνία των μέσων 
μαζικής ενημέρωσης είναι στο επίκεντρο 
των ευρωπαϊκών αξιών και ότι ο 
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ανεξάρτητος Τύπος είναι ζωτικής 
σημασίας για μία δημοκρατική κοινωνία· 
επαναλαμβάνει και πάλι την ανησυχία του 
για το γεγονός ότι τα περισσότερα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης ανήκουν και είναι 
συγκεντρωμένα σε ένα ευρύ φάσμα 
επιχειρηματικών συμφερόντων και 
επισημαίνει το ανησυχητικά διαδεδομένο 
φαινόμενο της αυτολογοκρισίας από 
πλευράς ιδιοκτητών μέσων ενημέρωσης 
και δημοσιογράφων· εκφράζει την 
ανησυχία του για τον ιδιαίτερα υψηλό 
αριθμό δημοσιογράφων που τελούν επί του 
παρόντος υπό προσωρινή κράτηση και 
καλεί τις δικαστικές αρχές της Τουρκίας να 
επανεξετάσουν και να αντιμετωπίσουν τις 
υποθέσεις αυτές το ταχύτερο δυνατόν·

ανεξάρτητος Τύπος είναι ζωτικής 
σημασίας για μία δημοκρατική κοινωνία· 
επαναλαμβάνει και πάλι την ανησυχία του 
για το γεγονός ότι τα περισσότερα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης ανήκουν και είναι 
συγκεντρωμένα σε ένα ευρύ φάσμα 
επιχειρηματικών συμφερόντων και 
επισημαίνει το ανησυχητικά διαδεδομένο 
φαινόμενο της αυτολογοκρισίας από 
πλευράς ιδιοκτητών μέσων ενημέρωσης 
και δημοσιογράφων και την άσκηση 
έντονης πίεσης στους δημοσιογράφους 
που ασκούν κριτική στην κυβέρνηση· 
εκφράζει την ανησυχία του για τον 
ιδιαίτερα υψηλό αριθμό δημοσιογράφων 
που τελούν επί του παρόντος υπό 
προσωρινή κράτηση και καλεί τις 
δικαστικές αρχές της Τουρκίας να 
επανεξετάσουν και να αντιμετωπίσουν τις 
υποθέσεις αυτές το ταχύτερο δυνατόν·

Or. en

Τροπολογία 154
Tonino Picula

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. εκφράζει την ανησυχία του για την πολύ 
περιορισμένη κάλυψη των γεγονότων του 
Πάρκου Gezi από τα τουρκικά μέσα 
μαζικής ενημέρωσης και για την απόλυση 
δημοσιογράφων που επέκριναν την 
αντίδραση της κυβέρνησης στα γεγονότα 
αυτά· υπενθυμίζει ότι η ελευθερία 
έκφρασης και η πολυφωνία των μέσων 
μαζικής ενημέρωσης είναι στο επίκεντρο 
των ευρωπαϊκών αξιών και ότι ο 
ανεξάρτητος Τύπος είναι ζωτικής 
σημασίας για μία δημοκρατική κοινωνία· 
επαναλαμβάνει και πάλι την ανησυχία του 
για το γεγονός ότι τα περισσότερα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης ανήκουν και είναι 

9. εκφράζει την ανησυχία του για την πολύ 
περιορισμένη κάλυψη των γεγονότων του 
Πάρκου Gezi από τα τουρκικά μέσα 
μαζικής ενημέρωσης και καταδικάζει 
απερίφραστα την απόλυση 
δημοσιογράφων που επέκριναν την 
αντίδραση της κυβέρνησης στα γεγονότα 
αυτά· υπενθυμίζει ότι η ελευθερία 
έκφρασης και η πολυφωνία των μέσων 
μαζικής ενημέρωσης είναι στο επίκεντρο 
των ευρωπαϊκών αξιών και ότι ο 
ανεξάρτητος Τύπος είναι ζωτικής 
σημασίας για μία δημοκρατική κοινωνία· 
επαναλαμβάνει και πάλι την ανησυχία του 
για το γεγονός ότι τα περισσότερα μέσα 
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συγκεντρωμένα σε ένα ευρύ φάσμα 
επιχειρηματικών συμφερόντων και 
επισημαίνει το ανησυχητικά διαδεδομένο 
φαινόμενο της αυτολογοκρισίας από 
πλευράς ιδιοκτητών μέσων ενημέρωσης 
και δημοσιογράφων· εκφράζει την 
ανησυχία του για τον ιδιαίτερα υψηλό 
αριθμό δημοσιογράφων που τελούν επί του 
παρόντος υπό προσωρινή κράτηση και 
καλεί τις δικαστικές αρχές της Τουρκίας να 
επανεξετάσουν και να αντιμετωπίσουν τις 
υποθέσεις αυτές το ταχύτερο δυνατόν·

μαζικής ενημέρωσης ανήκουν και είναι 
συγκεντρωμένα σε ένα ευρύ φάσμα 
επιχειρηματικών συμφερόντων και 
επισημαίνει το ανησυχητικά διαδεδομένο 
φαινόμενο της αυτολογοκρισίας από 
πλευράς ιδιοκτητών μέσων ενημέρωσης 
και δημοσιογράφων· εκφράζει την 
ανησυχία του για τον ιδιαίτερα υψηλό 
αριθμό δημοσιογράφων που τελούν επί του 
παρόντος υπό προσωρινή κράτηση και 
καλεί τις δικαστικές αρχές της Τουρκίας να 
επανεξετάσουν και να αντιμετωπίσουν τις 
υποθέσεις αυτές το ταχύτερο δυνατόν·

Or. en

Τροπολογία 155
Μαρία-Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. εκφράζει την ανησυχία του για την πολύ 
περιορισμένη κάλυψη των γεγονότων του 
Πάρκου Gezi από τα τουρκικά μέσα 
μαζικής ενημέρωσης και για την απόλυση 
δημοσιογράφων που επέκριναν την 
αντίδραση της κυβέρνησης στα γεγονότα 
αυτά· υπενθυμίζει ότι η ελευθερία 
έκφρασης και η πολυφωνία των μέσων 
μαζικής ενημέρωσης είναι στο επίκεντρο 
των ευρωπαϊκών αξιών και ότι ο 
ανεξάρτητος Τύπος είναι ζωτικής 
σημασίας για μία δημοκρατική κοινωνία· 
επαναλαμβάνει και πάλι την ανησυχία του 
για το γεγονός ότι τα περισσότερα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης ανήκουν και είναι 
συγκεντρωμένα σε ένα ευρύ φάσμα 
επιχειρηματικών συμφερόντων και 
επισημαίνει το ανησυχητικά διαδεδομένο 
φαινόμενο της αυτολογοκρισίας από 
πλευράς ιδιοκτητών μέσων ενημέρωσης 
και δημοσιογράφων· εκφράζει την 
ανησυχία του για τον ιδιαίτερα υψηλό 

9. εκφράζει την ανησυχία του για την πολύ 
περιορισμένη κάλυψη των γεγονότων του 
Πάρκου Gezi από τα τουρκικά μέσα 
μαζικής ενημέρωσης και για την απόλυση 
δημοσιογράφων που επέκριναν την 
αντίδραση της κυβέρνησης στα γεγονότα 
αυτά· υπενθυμίζει ότι η ελευθερία 
έκφρασης και η πολυφωνία των μέσων 
μαζικής ενημέρωσης είναι στο επίκεντρο 
των ευρωπαϊκών αξιών και ότι ο 
ανεξάρτητος Τύπος είναι ζωτικής 
σημασίας για μία δημοκρατική κοινωνία· 
επαναλαμβάνει και πάλι την ανησυχία του 
για το γεγονός ότι τα περισσότερα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης ανήκουν και είναι 
συγκεντρωμένα σε ένα ευρύ φάσμα 
επιχειρηματικών συμφερόντων και 
επισημαίνει το ανησυχητικά διαδεδομένο 
φαινόμενο της αυτολογοκρισίας από 
πλευράς ιδιοκτητών μέσων ενημέρωσης 
και δημοσιογράφων· εκφράζει την 
ανησυχία του για τις απολύσεις 
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αριθμό δημοσιογράφων που τελούν επί του 
παρόντος υπό προσωρινή κράτηση και 
καλεί τις δικαστικές αρχές της Τουρκίας να 
επανεξετάσουν και να αντιμετωπίσουν τις 
υποθέσεις αυτές το ταχύτερο δυνατόν·

δημοσιογράφων λόγω των επικρίσεων 
τους στην κυβέρνηση καθώς και για τις 
ποινές σε ιδιοκτήτες μέσων ενημέρωσης 
που άσκησαν κριτική· εκφράζει την 
ανησυχία του για τον ιδιαίτερα υψηλό 
αριθμό δημοσιογράφων που τελούν επί του 
παρόντος υπό προσωρινή κράτηση και 
καλεί τις δικαστικές αρχές της Τουρκίας να 
επανεξετάσουν και να αντιμετωπίσουν τις 
υποθέσεις αυτές το ταχύτερο δυνατόν·

Or. el

Τροπολογία 156
Μαρία-Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. εκφράζει την έντονη ανησυχία του για 
τις εξελίξεις στην Τουρκία από τις 17 
Δεκεμβρίου και μετά· επιμένει σθεναρά 
στην ανάγκη να διασφαλιστεί η 
ανεξαρτησία και η αμεροληψία των 
ερευνών από το δικαστικό σώμα και για 
τα ζητήματα διαφθοράς·

Or. el

Τροπολογία 157
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. επιμένει ότι οι δίκες κατά 
δημοσιογράφων πρέπει να διεξάγονται με
τρόπο διαφανή, με σεβασμό στο κράτος 
δικαίου και με τη διασφάλιση 
κατάλληλων συνθηκών, όπως η επιλογή 
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κατάλληλων χώρων για τέτοιου είδους 
συνεδριάσεις, η διανομή σωστών 
πρακτικών στους κρατουμένους και η 
παροχή πληροφοριών στους 
δημοσιογράφους όσον αφορά τις 
κατηγορίες που τους βαρύνουν·

Or. en

Τροπολογία 158
Charles Tannock

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. σημειώνει ότι στις 24 Απριλίου 2013 
πραγματοποιήθηκαν, για τέταρτη συνεχή 
χρονιά, δημόσιες εκδηλώσεις μνήμης για 
τη γενοκτονία των Αρμενίων σε διάφορα 
μέρη της Τουρκίας, 
συμπεριλαμβανομένης της πλατείας 
Ταξίμ στην Κωνσταντινούπολη, χωρίς 
καμία παρέμβαση από τις αρχές· 
χαιρετίζει αυτήν την εξέλιξη, καθώς και 
τη διεύρυνση του κοινωνικού διαλόγου 
και του διαλόγου στα τουρκικά μέσα 
μαζικής ενημέρωσης σχετικά με την 
κληρονομιά του 1915· παροτρύνει τις 
αρχές να συνεχίσουν να στηρίζουν αυτές 
τις εκδηλώσεις μνήμης·

Or. en

Τροπολογία 159
Hélène Flautre, Franziska Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. υπογραμμίζει τον ειδικό ρόλο των 
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δημόσιων μέσων ενημέρωσης στην 
ενίσχυση της δημοκρατίας, ιδίως μέσω 
της εξυπηρέτησης των αναγκών των 
πολιτών για ενημέρωση και της 
εξασφάλισης της συμμετοχής τους στις
διαδικασίες λήψης αποφάσεων· σε αυτό 
το πλαίσιο, καλεί τις αρχές να 
διασφαλίσουν την ανεξαρτησία και τη 
βιωσιμότητά των μέσων αυτών σύμφωνα 
με τα ευρωπαϊκά πρότυπα·

Or. en

Τροπολογία 160
Μαρία-Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. παρατηρεί ότι το πρωτοφανές κύμα 
διαμαρτυριών αντανακλά επίσης τις 
εύλογες ανησυχίες πολλών τούρκων 
πολιτών σχετικά με την επιδίωξη της 
κυβέρνησης να επιβάλει σε ολόκληρη την 
τουρκική κοινωνία ένα ενιαίο σύνολο 
ηθικών αξιών και θρησκευτικών 
πεποιθήσεων· επαναλαμβάνει ότι, σε ένα
δημοκρατικό πολίτευμα, η προαγωγή της 
ανεκτικότητας και η εξασφάλιση της 
ελευθερίας του θρησκεύματος και των 
πεποιθήσεων όλων των πολιτών αποτελεί 
καθήκον των κυβερνήσεων· καλεί την 
κυβέρνηση να σεβαστεί την πολυφωνία 
και την πολυμορφία της τουρκικής 
κοινωνίας·

Or. en

Τροπολογία 161
Raimon Obiols
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. εκφράζει την ανησυχία του για την 
κατάσταση των δημοσιογράφων και για 
την ελευθερία των μέσων μαζικής 
ενημέρωσης στην Τουρκία· υπογραμμίζει 
τον ειδικό ρόλο των δημόσιων μέσων 
ενημέρωσης στην ενίσχυση της 
δημοκρατίας, ιδίως μέσω της 
εξυπηρέτησης των αναγκών των πολιτών 
για ενημέρωση και της εξασφάλισης της 
συμμετοχής τους στις διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων· σε αυτό το πλαίσιο, καλεί τις 
αρχές να διασφαλίσουν την ανεξαρτησία 
και τη βιωσιμότητά των μέσων αυτών 
σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα·

Or. en

Τροπολογία 162
Jarosław Leszek Wałęsa, Barbara Matera, Hélène Flautre

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. σημειώνει ότι η ειδική αντιπροσωπεία 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την 
παρακολούθηση των δικών σε βάρος 
δημοσιογράφων στην Τουρκία, που 
συστάθηκε το 2012 και στην οποία 
γίνεται αναφορά στο ψήφισμά του 
σχετικά με την έκθεση προόδου του 2011 
για την Τουρκία και στο ψήφισμά του 
σχετικά με την έκθεση προόδου του 2012 
για την Τουρκία, υπέβαλε το 2013 την 
ενδιάμεση έκθεση δραστηριοτήτων, η 
οποία βασίζεται σε παρατηρήσεις σχετικά 
με τα γεγονότα, και θα υποβάλει την 
τελική έκθεση δραστηριοτήτων το πρώτο 
εξάμηνο του 2014·
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Or. en

Τροπολογία 163
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. υπογραμμίζει τον ειδικό ρόλο των 
δημόσιων μέσων ενημέρωσης στην 
ενίσχυση της δημοκρατίας, ιδίως μέσω 
της εξυπηρέτησης των αναγκών των 
πολιτών για ενημέρωση και της 
εξασφάλισης της συμμετοχής τους στις 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων· σε αυτό 
το πλαίσιο, καλεί τις αρχές να 
διασφαλίσουν την ανεξαρτησία και τη 
βιωσιμότητά των μέσων αυτών σύμφωνα 
με τα ευρωπαϊκά πρότυπα·

Or. en

Τροπολογία 164
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία τόσο 
για τον τρόπο με τον οποίο ο
πρωθυπουργός της Τουρκίας Recep 
Tayyip Erdoğan αντιπαρήλθε τις διεθνείς 
επικρίσεις για τη βίαιη καταστολή 
ειρηνικών διαδηλωτών το προηγούμενο 
καλοκαίρι, όσο και για τις πρόσφατες 
αποκαλύψεις για διαφθορά ανώτατων 
στελεχών του Κόμματος Δικαιοσύνης και 
Ανάπτυξης (AKΡ), οι οποίες 
πυροδότησαν και άλλες διαδηλώσεις· 
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υπογραμμίζει ότι η εξέγερση εναντίον του 
Πρωθυπουργού της Τουρκίας και του 
κόμματος AKΡ δείχνουν ξεκάθαρα το 
βαθύ χάσμα ανάμεσα στην κοσμική 
νεωτερικότητα και την ισλαμική 
παράδοση στην Τουρκία· εκφράζει την 
ανησυχία του για το γεγονός ότι η 
κυβέρνηση Erdoğan έχει κατηγορηθεί για 
παρεμπόδιση της αποτελεσματικής 
έρευνας στην υπόθεση διαφθοράς και 
καλεί, ως εκ τούτου, την κυβέρνηση της 
Τουρκίας να πάψει πλέον να αποφεύγει τη 
μαζική έρευνα για χρηματισμό και 
επιπλέον να προχωρήσει σε εκτεταμένη
αναδιάρθρωση του δικαστικού 
συστήματος·

Or. en

Τροπολογία 165
Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ivo Vajgl

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. σημειώνει τις ανησυχίες της τουρκικής 
κοινωνίας σχετικά με το υπερβολικά 
εκτεταμένο πεδίο και τις ανεπάρκειες στις
δικαστικές διαδικασίες για την υπόθεση 
Ergenekon, στοιχεία τα οποία, όπως και
στην υπόθεση «Βαριοπούλα», 
υπονόμευσαν την αποδοχή της απόφασης 
του δικαστηρίου· τονίζει, και πάλι, υπό το 
πρίσμα των ανωτέρω, ότι η υπόθεση KCK 
πρέπει να καταδείξει τη δύναμη και την 
ορθή, ανεξάρτητη, αμερόληπτη και 
διαφανή λειτουργία των δημοκρατικών 
θεσμών και του δικαστικού συστήματος 
της Τουρκίας, καθώς και την αταλάντευτη 
και άνευ όρων δέσμευσή της στο θέμα του 
σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

10. σημειώνει τις ανησυχίες της τουρκικής 
κοινωνίας σχετικά με το υπερβολικά 
εκτεταμένο πεδίο, τις κατηγορίες για 
πλαστογράφηση στοιχείων και τις 
ανεπάρκειες στη δέουσα διαδικασία στις
υποθέσεις Ergenekon και «Βαριοπούλα»· 
υπενθυμίζει ότι η ομάδα εργασίας του 
ΟΗΕ για την αυθαίρετη κράτηση 
διαπιστώνει ότι οι κατηγορούμενοι στην
υπόθεση «Βαριοπούλα» κρατούνται κατά 
παράβαση του Διεθνούς Συμφώνου για τα 
Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα· 
τονίζει, και πάλι, υπό το πρίσμα των 
ανωτέρω, ότι η υπόθεση KCK πρέπει να 
καταδείξει τη δύναμη και την ορθή, 
ανεξάρτητη, αμερόληπτη και διαφανή 
λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών και 
του δικαστικού συστήματος της Τουρκίας, 
καθώς και την αταλάντευτη και άνευ όρων 
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δέσμευσή της στο θέμα του σεβασμού των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 166
Raimon Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. σημειώνει τις ανησυχίες της τουρκικής 
κοινωνίας σχετικά με το υπερβολικά 
εκτεταμένο πεδίο και τις ανεπάρκειες στις 
δικαστικές διαδικασίες για την υπόθεση 
Ergenekon, στοιχεία τα οποία, όπως και 
στην υπόθεση «Βαριοπούλα», 
υπονόμευσαν την αποδοχή της απόφασης 
του δικαστηρίου· τονίζει, και πάλι, υπό το 
πρίσμα των ανωτέρω, ότι η υπόθεση KCK 
πρέπει να καταδείξει τη δύναμη και την 
ορθή, ανεξάρτητη, αμερόληπτη και 
διαφανή λειτουργία των δημοκρατικών 
θεσμών και του δικαστικού συστήματος 
της Τουρκίας, καθώς και την αταλάντευτη 
και άνευ όρων δέσμευσή της στο θέμα του 
σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

10. σημειώνει τις ανησυχίες της τουρκικής 
κοινωνίας σχετικά με το υπερβολικά 
εκτεταμένο πεδίο και τις ανεπάρκειες στις 
δικαστικές διαδικασίες καθώς και τις 
κατηγορίες για χρήση ανακριβών 
στοιχείων σε βάρος των κατηγορουμένων 
για την υπόθεση Ergenekon, στοιχεία τα 
οποία, όπως και στην υπόθεση 
«Βαριοπούλα», υπονόμευσαν την αποδοχή 
της απόφασης του δικαστηρίου· τονίζει, 
και πάλι, υπό το πρίσμα των ανωτέρω, ότι 
η υπόθεση KCK πρέπει να καταδείξει τη 
δύναμη και την ορθή, ανεξάρτητη, 
αμερόληπτη και διαφανή λειτουργία των 
δημοκρατικών θεσμών και του δικαστικού 
συστήματος της Τουρκίας, καθώς και την 
αταλάντευτη και άνευ όρων δέσμευσή της 
στο θέμα του σεβασμού των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 167
Hélène Flautre, Franziska Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. σημειώνει τις ανησυχίες της τουρκικής 
κοινωνίας σχετικά με το υπερβολικά 

10. σημειώνει τις ανησυχίες της τουρκικής 
κοινωνίας σχετικά με το υπερβολικά 
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εκτεταμένο πεδίο και τις ανεπάρκειες στις 
δικαστικές διαδικασίες για την υπόθεση 
Ergenekon, στοιχεία τα οποία, όπως και 
στην υπόθεση «Βαριοπούλα», 
υπονόμευσαν την αποδοχή της απόφασης 
του δικαστηρίου· τονίζει, και πάλι, υπό το 
πρίσμα των ανωτέρω, ότι η υπόθεση KCK 
πρέπει να καταδείξει τη δύναμη και την 
ορθή, ανεξάρτητη, αμερόληπτη και 
διαφανή λειτουργία των δημοκρατικών 
θεσμών και του δικαστικού συστήματος 
της Τουρκίας, καθώς και την αταλάντευτη 
και άνευ όρων δέσμευσή της στο θέμα του 
σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

εκτεταμένο πεδίο και τις ανεπάρκειες στις 
δικαστικές διαδικασίες για την υπόθεση 
Ergenekon, στοιχεία τα οποία, όπως και 
στην υπόθεση «Βαριοπούλα» και στην 
περίπτωση της καταδίκης της Füsun 
Erdoğan, υπονόμευσαν την αποδοχή της 
απόφασης του δικαστηρίου· εκφράζει την 
ανησυχία του για τη δικαστική 
παρενόχληση που υφίσταται η Pınar 
Selek εδώ και 16 χρόνια· τονίζει, και πάλι, 
υπό το πρίσμα των ανωτέρω, ότι η 
υπόθεση KCK πρέπει να καταδείξει τη 
δύναμη και την ορθή, ανεξάρτητη, 
αμερόληπτη και διαφανή λειτουργία των 
δημοκρατικών θεσμών και του δικαστικού 
συστήματος της Τουρκίας, καθώς και την 
αταλάντευτη και άνευ όρων δέσμευσή της 
στο θέμα του σεβασμού των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων·

Or. fr

Τροπολογία 168
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. σημειώνει τις ανησυχίες της τουρκικής 
κοινωνίας σχετικά με το υπερβολικά 
εκτεταμένο πεδίο και τις ανεπάρκειες στις 
δικαστικές διαδικασίες για την υπόθεση 
Ergenekon, στοιχεία τα οποία, όπως και 
στην υπόθεση «Βαριοπούλα», 
υπονόμευσαν την αποδοχή της απόφασης 
του δικαστηρίου· τονίζει, και πάλι, υπό το 
πρίσμα των ανωτέρω, ότι η υπόθεση KCK 
πρέπει να καταδείξει τη δύναμη και την 
ορθή, ανεξάρτητη, αμερόληπτη και 
διαφανή λειτουργία των δημοκρατικών 
θεσμών και του δικαστικού συστήματος 
της Τουρκίας, καθώς και την αταλάντευτη 
και άνευ όρων δέσμευσή της στο θέμα του 

10. σημειώνει τις ανησυχίες της τουρκικής 
κοινωνίας σχετικά με το υπερβολικά 
εκτεταμένο πεδίο και τις ανεπάρκειες στις 
δικαστικές διαδικασίες για την υπόθεση 
Ergenekon, στοιχεία τα οποία, όπως και 
στην υπόθεση «Βαριοπούλα», 
υπονόμευσαν την αποδοχή της απόφασης 
του δικαστηρίου· τονίζει, και πάλι, υπό το 
πρίσμα των ανωτέρω, ότι η υπόθεση KCK 
πρέπει να καταδείξει τη δύναμη και την 
ορθή, ανεξάρτητη, αμερόληπτη και 
διαφανή λειτουργία των δημοκρατικών 
θεσμών και του δικαστικού συστήματος 
της Τουρκίας, καθώς και την αταλάντευτη 
και άνευ όρων δέσμευσή της στο θέμα του 
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σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων· σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων· 
καλεί την αντιπροσωπεία της ΕΕ στην 
Άγκυρα να παρακολουθεί στενά τις 
περαιτέρω εξελίξεις στις εν λόγω 
υποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων 
πιθανών διαδικασιών προσφυγής και των 
συνθηκών κράτησης, και να υποβάλει 
σχετική έκθεση στην Επιτροπή και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· 

Or. en

Τροπολογία 169
Renate Sommer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. εκφράζει, σε σχέση με το πρόσφατο 
σκάνδαλο διαφθοράς στο οποίο 
εμπλέκονται μέλη της τουρκικής 
κυβέρνησης, τη βαθιά του ανησυχία για 
την παρεμπόδιση της δράσης της 
δικαιοσύνης και της αστυνομίας εξαιτίας
της κατάσχεσης σχετικών με την 
υπόθεση εγγράφων και της αποπομπής ή 
μετάθεσης αξιωματούχων της 
δικαιοσύνης και της αστυνομίας· καλεί 
την τουρκική κυβέρνηση να μην 
παρεμβαίνει στη διαδικασία απονομής 
της δικαιοσύνης και να λάβει κάθε 
αναγκαίο μέτρο για τη διαφανή και 
αμερόληπτη διαλεύκανση των 
κατηγοριών για παράβαση του νόμου·

Or. de

Τροπολογία 170
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. χαιρετίζει τη θέσπιση της ατομικής 
προσφυγής στο τουρκικό συνταγματικό 
δικαστήριο, εξέλιξη που παρέχει τη 
δυνατότητα στους τούρκους πολίτες να 
κάνουν χρήση του δικαιώματός τους για 
ατομική προσφυγή πρώτα ενώπιον του 
συνταγματικού δικαστηρίου και στη 
συνέχεια ενώπιον του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
(ΕΔΑΔ)·

Or. en

Τροπολογία 171
Raimon Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. σημειώνει ότι η εφαρμογή της τρίτης 
δέσμης για τη δικαστική μεταρρύθμιση 
οδήγησε στην αποφυλάκιση μεγάλου 
αριθμού κρατουμένων και χαιρετίζει την 
τέταρτη δέσμη μέτρων για τη δικαστική 
μεταρρύθμιση ως ένα ακόμη σημαντικό 
βήμα προς την κατεύθυνση ενός 
δικαστικού τομέα στην Τουρκία σύμφωνου 
με τα πρότυπα και τις αξίες της ΕΕ· 
επισημαίνει, ειδικότερα, (i) τη νέα, 
σημαντική διάκριση μεταξύ της ελευθερίας 
της έκφρασης και της υποκίνησης σε βία ή 
στην τέλεση τρομοκρατικών πράξεων, (ii) 
τον περιορισμό του αδικήματος του 
εγκωμιασμού εγκλήματος ή εγκληματία 
στις περιπτώσεις που συντρέχει πρόδηλος 
και επικείμενος κίνδυνος για τη δημόσια 
τάξη και (iii) τον περιορισμό του πεδίου 
εφαρμογής της αξιόποινης πράξης για τη 
διάπραξη εγκλήματος στο όνομα μιας 
οργάνωσης, χωρίς την ιδιότητα του 
μέλους, μόνο στις ένοπλες οργανώσεις·

11. τονίζει ότι η μεταρρύθμιση του 
δικαστικού συστήματος της Τουρκίας 
αποτελεί κεντρικό στοιχείο των 
προσπαθειών για την εδραίωση της 
δημοκρατίας στην Τουρκία· υπογραμμίζει 
ότι παραμένουν οι παθογένειες του 
δικαστικού συστήματος λόγω του
υπερβολικού φόρτου εργασίας και της 
έλλειψης ανεξαρτησίας· σημειώνει ότι η 
εφαρμογή της τρίτης δέσμης για τη 
δικαστική μεταρρύθμιση οδήγησε στην 
αποφυλάκιση μεγάλου αριθμού 
κρατουμένων και χαιρετίζει την τέταρτη 
δέσμη μέτρων για τη δικαστική 
μεταρρύθμιση ως ένα ακόμη σημαντικό 
βήμα προς την κατεύθυνση ενός 
δικαστικού τομέα στην Τουρκία σύμφωνου 
με τα πρότυπα και τις αξίες της ΕΕ· 
επισημαίνει, ειδικότερα, (i) τη νέα, 
σημαντική διάκριση μεταξύ της ελευθερίας 
της έκφρασης και της υποκίνησης σε βία ή 
στην τέλεση τρομοκρατικών πράξεων, (ii) 
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τον περιορισμό του αδικήματος του 
εγκωμιασμού εγκλήματος ή εγκληματία 
στις περιπτώσεις που συντρέχει πρόδηλος 
και επικείμενος κίνδυνος για τη δημόσια 
τάξη και (iii) τον περιορισμό του πεδίου 
εφαρμογής της αξιόποινης πράξης για τη 
διάπραξη εγκλήματος στο όνομα μιας 
οργάνωσης, χωρίς την ιδιότητα του 
μέλους, μόνο στις ένοπλες οργανώσεις·

Or. en

Τροπολογία 172
Hélène Flautre, Franziska Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. σημειώνει ότι η εφαρμογή της τρίτης 
δέσμης για τη δικαστική μεταρρύθμιση 
οδήγησε στην αποφυλάκιση μεγάλου 
αριθμού κρατουμένων και χαιρετίζει την 
τέταρτη δέσμη μέτρων για τη δικαστική 
μεταρρύθμιση ως ένα ακόμη σημαντικό 
βήμα προς την κατεύθυνση ενός 
δικαστικού τομέα στην Τουρκία σύμφωνου 
με τα πρότυπα και τις αξίες της ΕΕ· 
επισημαίνει, ειδικότερα, (i) τη νέα, 
σημαντική διάκριση μεταξύ της ελευθερίας 
της έκφρασης και της υποκίνησης σε βία ή 
στην τέλεση τρομοκρατικών πράξεων, (ii) 
τον περιορισμό του αδικήματος του 
εγκωμιασμού εγκλήματος ή εγκληματία 
στις περιπτώσεις που συντρέχει πρόδηλος 
και επικείμενος κίνδυνος για τη δημόσια 
τάξη και (iii) τον περιορισμό του πεδίου 
εφαρμογής της αξιόποινης πράξης για τη 
διάπραξη εγκλήματος στο όνομα μιας 
οργάνωσης, χωρίς την ιδιότητα του 
μέλους, μόνο στις ένοπλες οργανώσεις·

11. σημειώνει ότι η εφαρμογή της τρίτης 
δέσμης για τη δικαστική μεταρρύθμιση 
οδήγησε στην αποφυλάκιση μεγάλου 
αριθμού κρατουμένων και χαιρετίζει την 
τέταρτη δέσμη μέτρων για τη δικαστική 
μεταρρύθμιση ως ένα ακόμη σημαντικό 
βήμα προς την κατεύθυνση ενός 
δικαστικού τομέα στην Τουρκία σύμφωνου 
με τα πρότυπα και τις αξίες της ΕΕ· 
επικροτεί το έργο του υπουργού 
Δικαιοσύνης Sadullah Ergin σε σχέση με 
τις φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις που έχει 
εισαγάγει· επισημαίνει, ειδικότερα, (i) τη 
νέα, σημαντική διάκριση μεταξύ της 
ελευθερίας της έκφρασης και της 
υποκίνησης σε βία ή στην τέλεση 
τρομοκρατικών πράξεων, (ii) τον 
περιορισμό του αδικήματος του 
εγκωμιασμού εγκλήματος ή εγκληματία 
στις περιπτώσεις που συντρέχει πρόδηλος 
και επικείμενος κίνδυνος για τη δημόσια 
τάξη και (iii) τον περιορισμό του πεδίου 
εφαρμογής της αξιόποινης πράξης για τη 
διάπραξη εγκλήματος στο όνομα μιας 
οργάνωσης, χωρίς την ιδιότητα του 
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μέλους, μόνο στις ένοπλες οργανώσεις·

Or. fr

Τροπολογία 173
Laurence J.A.J. Stassen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. σημειώνει ότι η εφαρμογή της τρίτης 
δέσμης για τη δικαστική μεταρρύθμιση 
οδήγησε στην αποφυλάκιση μεγάλου 
αριθμού κρατουμένων και χαιρετίζει την 
τέταρτη δέσμη μέτρων για τη δικαστική 
μεταρρύθμιση ως ένα ακόμη σημαντικό 
βήμα προς την κατεύθυνση ενός 
δικαστικού τομέα στην Τουρκία σύμφωνου 
με τα πρότυπα και τις αξίες της ΕΕ· 
επισημαίνει, ειδικότερα, (i) τη νέα, 
σημαντική διάκριση μεταξύ της ελευθερίας 
της έκφρασης και της υποκίνησης σε βία ή 
στην τέλεση τρομοκρατικών πράξεων, (ii) 
τον περιορισμό του αδικήματος του 
εγκωμιασμού εγκλήματος ή εγκληματία 
στις περιπτώσεις που συντρέχει πρόδηλος 
και επικείμενος κίνδυνος για τη δημόσια 
τάξη και (iii) τον περιορισμό του πεδίου 
εφαρμογής της αξιόποινης πράξης για τη 
διάπραξη εγκλήματος στο όνομα μιας 
οργάνωσης, χωρίς την ιδιότητα του 
μέλους, μόνο στις ένοπλες οργανώσεις·

11. σημειώνει ότι η εφαρμογή της τρίτης 
δέσμης για τη δικαστική μεταρρύθμιση 
οδήγησε στην αποφυλάκιση μεγάλου 
αριθμού κρατουμένων και χαιρετίζει την 
τέταρτη δέσμη μέτρων για τη δικαστική 
μεταρρύθμιση ως ένα ακόμη σημαντικό 
βήμα προς την κατεύθυνση ενός 
δικαστικού τομέα στην Τουρκία σύμφωνου 
με τα πρότυπα και τις αξίες της ΕΕ· 
επισημαίνει, ειδικότερα, (i) τη νέα, 
σημαντική διάκριση μεταξύ της ελευθερίας 
της έκφρασης, του Τύπου και του 
συνέρχεσθαι και της υποκίνησης σε βία ή 
στην τέλεση τρομοκρατικών πράξεων, (ii) 
τον περιορισμό του αδικήματος του 
εγκωμιασμού εγκλήματος ή εγκληματία 
στις περιπτώσεις που συντρέχει πρόδηλος 
και επικείμενος κίνδυνος για τη δημόσια 
τάξη και (iii) τον περιορισμό του πεδίου 
εφαρμογής της αξιόποινης πράξης για τη 
διάπραξη εγκλήματος στο όνομα μιας 
οργάνωσης, χωρίς την ιδιότητα του 
μέλους, μόνο στις ένοπλες οργανώσεις·

Or. nl

Τροπολογία 174
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. σημειώνει ότι η εφαρμογή της τρίτης 
δέσμης για τη δικαστική μεταρρύθμιση 
οδήγησε στην αποφυλάκιση μεγάλου 
αριθμού κρατουμένων και χαιρετίζει την 
τέταρτη δέσμη μέτρων για τη δικαστική 
μεταρρύθμιση ως ένα ακόμη σημαντικό 
βήμα προς την κατεύθυνση ενός 
δικαστικού τομέα στην Τουρκία σύμφωνου 
με τα πρότυπα και τις αξίες της ΕΕ· 
επισημαίνει, ειδικότερα, (i) τη νέα, 
σημαντική διάκριση μεταξύ της ελευθερίας 
της έκφρασης και της υποκίνησης σε βία ή 
στην τέλεση τρομοκρατικών πράξεων, (ii) 
τον περιορισμό του αδικήματος του 
εγκωμιασμού εγκλήματος ή εγκληματία 
στις περιπτώσεις που συντρέχει πρόδηλος 
και επικείμενος κίνδυνος για τη δημόσια 
τάξη και (iii) τον περιορισμό του πεδίου 
εφαρμογής της αξιόποινης πράξης για τη 
διάπραξη εγκλήματος στο όνομα μιας 
οργάνωσης, χωρίς την ιδιότητα του 
μέλους, μόνο στις ένοπλες οργανώσεις·

11. σημειώνει ότι η εφαρμογή της τρίτης 
δέσμης για τη δικαστική μεταρρύθμιση 
οδήγησε στην αποφυλάκιση κρατουμένων 
και χαιρετίζει την τέταρτη δέσμη μέτρων 
για τη δικαστική μεταρρύθμιση ως ένα 
ακόμη σημαντικό βήμα προς την 
κατεύθυνση ενός δικαστικού τομέα στην 
Τουρκία σύμφωνου με τα πρότυπα και τις 
αξίες της ΕΕ· επισημαίνει, ειδικότερα, (i) 
τη νέα, σημαντική διάκριση μεταξύ της 
ελευθερίας της έκφρασης και της
υποκίνησης σε βία ή στην τέλεση 
τρομοκρατικών πράξεων, (ii) τον 
περιορισμό του αδικήματος του 
εγκωμιασμού εγκλήματος ή εγκληματία 
στις περιπτώσεις που συντρέχει πρόδηλος 
και επικείμενος κίνδυνος για τη δημόσια 
τάξη και (iii) τον περιορισμό του πεδίου 
εφαρμογής της αξιόποινης πράξης για τη 
διάπραξη εγκλήματος στο όνομα μιας 
οργάνωσης, χωρίς την ιδιότητα του 
μέλους, μόνο στις ένοπλες οργανώσεις·

Or. de

Τροπολογία 175
Tonino Picula

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες που 
ανελήφθησαν από το Ανώτατο Συμβούλιο 
Δικαστών και Εισαγγελέων για την 
προώθηση της κατάρτισης ενός μεγάλου 
αριθμού δικαστών και εισαγγελέων στον 
τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
την προαγωγή της εις βάθος κατανόησης 
της νομολογίας του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται η 

12. χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες που 
ανελήφθησαν από το Ανώτατο Συμβούλιο 
Δικαστών και Εισαγγελέων για την 
προώθηση της κατάρτισης ενός μεγάλου 
αριθμού δικαστών και εισαγγελέων στον 
τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
την προαγωγή της εις βάθος κατανόησης 
της νομολογίας του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται η 
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πρακτική εφαρμογή της· παροτρύνει την 
κυβέρνηση να εγκρίνει το σχέδιο δράσης 
για τα δικαιώματα του ανθρώπου με βάση 
τη νομολογία του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
με στόχο την αντιμετώπιση ζητημάτων που 
εγείρουν αποφάσεις του Δικαστηρίου όπου 
διαπιστώνεται ότι η Τουρκία έχει 
παραβιάσει διατάξεις της ΕΣΔΑ· 
προτρέπει την κυβέρνηση να συνεχίσει τις 
φιλόδοξες δικαστικές μεταρρυθμίσεις που 
θα βασίζονται στην ανάγκη να υπάρξει 
πρόοδος στην προάσπιση και την 
προώθηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων· 
τονίζει, εν προκειμένω, την ανάγκη 
μεταρρύθμισης του αντιτρομοκρατικού 
νόμου κατά προτεραιότητα·

πρακτική εφαρμογή της· παροτρύνει την 
κυβέρνηση να εγκρίνει το σχέδιο δράσης
για τα δικαιώματα του ανθρώπου με βάση 
τη νομολογία του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
με στόχο την αντιμετώπιση ζητημάτων που 
εγείρουν αποφάσεις του Δικαστηρίου όπου 
διαπιστώνεται ότι η Τουρκία έχει 
παραβιάσει διατάξεις της ΕΣΔΑ· εκφράζει
την ανησυχία του για την πρόσφατη 
αντικατάσταση αστυνομικών και 
εισαγγελέων που συμμετείχαν ενεργά στη
διερεύνηση των υποθέσεων διαφθοράς· 
τονίζει τον καίριο ρόλο των αμερόληπτων
μηχανισμών λογοδοσίας στη συνολική 
έκβαση της δίωξης των υποθέσεων 
αυτών, πράγμα άκρως επωφελές για την
κοινωνία· προτρέπει την κυβέρνηση να 
συνεχίσει τις φιλόδοξες δικαστικές 
μεταρρυθμίσεις που θα βασίζονται στην 
ανάγκη να υπάρξει πρόοδος στην 
προάσπιση και την προώθηση των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων· τονίζει, εν 
προκειμένω, την ανάγκη μεταρρύθμισης 
του αντιτρομοκρατικού νόμου κατά 
προτεραιότητα·

Or. en

Τροπολογία 176
Geoffrey Van Orden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες που 
ανελήφθησαν από το Ανώτατο Συμβούλιο 
Δικαστών και Εισαγγελέων για την 
προώθηση της κατάρτισης ενός μεγάλου 
αριθμού δικαστών και εισαγγελέων στον 
τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
την προαγωγή της εις βάθος κατανόησης 
της νομολογίας του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

12. χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες που 
ανελήφθησαν από το Ανώτατο Συμβούλιο 
Δικαστών και Εισαγγελέων για την 
προώθηση της κατάρτισης ενός μεγάλου 
αριθμού δικαστών και εισαγγελέων στον 
τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
την προαγωγή της εις βάθος κατανόησης 
της νομολογίας του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
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κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται η 
πρακτική εφαρμογή της· παροτρύνει την 
κυβέρνηση να εγκρίνει το σχέδιο δράσης 
για τα δικαιώματα του ανθρώπου με βάση 
τη νομολογία του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
με στόχο την αντιμετώπιση ζητημάτων που 
εγείρουν αποφάσεις του Δικαστηρίου όπου 
διαπιστώνεται ότι η Τουρκία έχει 
παραβιάσει διατάξεις της ΕΣΔΑ· 
προτρέπει την κυβέρνηση να συνεχίσει τις 
φιλόδοξες δικαστικές μεταρρυθμίσεις που 
θα βασίζονται στην ανάγκη να υπάρξει 
πρόοδος στην προάσπιση και την 
προώθηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων· 
τονίζει, εν προκειμένω, την ανάγκη 
μεταρρύθμισης του αντιτρομοκρατικού 
νόμου κατά προτεραιότητα·

κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται η 
πρακτική εφαρμογή της· παροτρύνει την 
κυβέρνηση να εγκρίνει το σχέδιο δράσης 
για τα δικαιώματα του ανθρώπου με βάση 
τη νομολογία του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
με στόχο την αντιμετώπιση ζητημάτων που 
εγείρουν αποφάσεις του Δικαστηρίου όπου 
διαπιστώνεται ότι η Τουρκία έχει 
παραβιάσει διατάξεις της ΕΣΔΑ, παρά την 
ανάγκη αναθεώρησης της ίδιας της 
ΕΣΔΑ· προτρέπει την κυβέρνηση να 
συνεχίσει τις φιλόδοξες δικαστικές 
μεταρρυθμίσεις που θα βασίζονται στην 
ανάγκη να υπάρξει πρόοδος στην 
προάσπιση και την προώθηση των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων· τονίζει, εν 
προκειμένω, την ανάγκη μεταρρύθμισης 
του αντιτρομοκρατικού νόμου κατά 
προτεραιότητα·

Or. en

Τροπολογία 177
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες που 
ανελήφθησαν από το Ανώτατο Συμβούλιο 
Δικαστών και Εισαγγελέων για την 
προώθηση της κατάρτισης ενός μεγάλου 
αριθμού δικαστών και εισαγγελέων στον 
τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
την προαγωγή της εις βάθος κατανόησης 
της νομολογίας του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται η 
πρακτική εφαρμογή της· παροτρύνει την 
κυβέρνηση να εγκρίνει το σχέδιο δράσης 
για τα δικαιώματα του ανθρώπου με βάση 
τη νομολογία του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 

12. χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες που 
ανελήφθησαν από το Ανώτατο Συμβούλιο 
Δικαστών και Εισαγγελέων για την 
προώθηση της κατάρτισης ενός μεγάλου 
αριθμού δικαστών και εισαγγελέων στον 
τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
την προαγωγή της εις βάθος κατανόησης 
της νομολογίας του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται η 
πρακτική εφαρμογή της· παροτρύνει την 
κυβέρνηση να εγκρίνει το σχέδιο δράσης 
για τα δικαιώματα του ανθρώπου με βάση 
τη νομολογία του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
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με στόχο την αντιμετώπιση ζητημάτων που 
εγείρουν αποφάσεις του Δικαστηρίου όπου 
διαπιστώνεται ότι η Τουρκία έχει 
παραβιάσει διατάξεις της ΕΣΔΑ· 
προτρέπει την κυβέρνηση να συνεχίσει τις 
φιλόδοξες δικαστικές μεταρρυθμίσεις που 
θα βασίζονται στην ανάγκη να υπάρξει 
πρόοδος στην προάσπιση και την 
προώθηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων· 
τονίζει, εν προκειμένω, την ανάγκη 
μεταρρύθμισης του αντιτρομοκρατικού 
νόμου κατά προτεραιότητα·

με στόχο την αντιμετώπιση ζητημάτων που 
εγείρουν αποφάσεις του Δικαστηρίου όπου 
διαπιστώνεται ότι η Τουρκία έχει 
παραβιάσει διατάξεις της ΕΣΔΑ· 
προτρέπει την κυβέρνηση να συνεχίσει τις 
φιλόδοξες δικαστικές μεταρρυθμίσεις που 
θα βασίζονται στην ανάγκη να υπάρξει 
πρόοδος στην προάσπιση και την 
προώθηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων· 
τονίζει, εν προκειμένω, την ανάγκη να 
συνεχιστεί η μεταρρύθμιση του 
αντιτρομοκρατικού νόμου κατά 
προτεραιότητα·

Or. en

Τροπολογία 178
Wolfgang Kreissl-Dörfler, Barbara Lochbihler, Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. καλεί την Τουρκία να δεσμευθεί για
την καταπολέμηση της ατιμωρησίας και 
να καταβάλει προσπάθειες προκειμένου 
να διευθετηθεί οριστικά και με επιτυχία 
το ζήτημα της προσχώρησης στο 
Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς 
Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ)· ζητεί εν 
προκειμένω να ευθυγραμμιστούν οι 
εθνικές νομικές διατάξεις στο σύνολό 
τους με όλες τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από το Καταστατικό της 
Ρώμης· αναμένει την έγκριση σχετικών 
διατάξεων, καθώς και την προσχώρηση 
στη συμφωνία περί προνομίων και 
ασυλιών του Διεθνούς Ποινικού 
Δικαστηρίου (APIC), με σκοπό την άμεση 
συνεργασία με το Διεθνές Ποινικό 
Δικαστήριο και τη διαλεύκανση και 
ποινική δίωξη γενοκτονιών, εγκλημάτων 
κατά της ανθρωπότητας και εγκλημάτων 
πολέμου ενώπιον των εθνικών της 
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δικαστηρίων·

Or. de

Τροπολογία 179
Hélène Flautre, Franziska Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. επικροτεί την αποφυλάκιση των 
συλληφθέντων βουλευτών κατόπιν 
απόφασης του Συνταγματικού 
Δικαστηρίου, το οποίο έκρινε ότι η 
διάρκεια προφυλάκισής τους συνιστούσε 
παραβίαση των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων τους·

Or. fr

Τροπολογία 180
Laurence J.A.J. Stassen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. επαναλαμβάνει τη στήριξή του στη 
νέα προσέγγιση της Επιτροπής να ανοίξει 
τα κεφάλαια 23 (δικαστικός τομέας) και 
24 (δικαιοσύνη και εσωτερικές 
υποθέσεις) σε αρχική φάση των 
διαπραγματεύσεων και να τα κλείσει 
τελευταία· τονίζει ότι η εκπόνηση 
επίσημων κριτηρίων αναφοράς για το 
άνοιγμα των κεφαλαίων αυτών για την 
Τουρκία θα εξασφαλίσει έναν σαφή χάρτη 
πορείας για τη μεταρρυθμιστική 
διαδικασία και ταυτόχρονα θα δώσει νέα 
ώθηση στην ίδια τη διαδικασία· καλεί, 
κατά, συνέπεια το Συμβούλιο να 
ανανεώσει τις προσπάθειές του για το 

διαγράφεται
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άνοιγμα των κεφαλαίων 23 και 24· καλεί 
την Τουρκία να συνεργαστεί όσο το 
δυνατόν περισσότερο στο θέμα αυτό·

Or. nl

Τροπολογία 181
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. επαναλαμβάνει τη στήριξή του στη 
νέα προσέγγιση της Επιτροπής να ανοίξει 
τα κεφάλαια 23 (δικαστικός τομέας) και 
24 (δικαιοσύνη και εσωτερικές 
υποθέσεις) σε αρχική φάση των 
διαπραγματεύσεων και να τα κλείσει 
τελευταία· τονίζει ότι η εκπόνηση 
επίσημων κριτηρίων αναφοράς για το 
άνοιγμα των κεφαλαίων αυτών για την 
Τουρκία θα εξασφαλίσει έναν σαφή χάρτη 
πορείας για τη μεταρρυθμιστική 
διαδικασία και ταυτόχρονα θα δώσει νέα 
ώθηση στην ίδια τη διαδικασία· καλεί, 
κατά, συνέπεια το Συμβούλιο να 
ανανεώσει τις προσπάθειές του για το 
άνοιγμα των κεφαλαίων 23 και 24· καλεί 
την Τουρκία να συνεργαστεί όσο το 
δυνατόν περισσότερο στο θέμα αυτό·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 182
Fiorello Provera, Lorenzo Fontana

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. επαναλαμβάνει τη στήριξή του στη 
νέα προσέγγιση της Επιτροπής να ανοίξει 
τα κεφάλαια 23 (δικαστικός τομέας) και 

διαγράφεται
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24 (δικαιοσύνη και εσωτερικές 
υποθέσεις) σε αρχική φάση των 
διαπραγματεύσεων και να τα κλείσει 
τελευταία· τονίζει ότι η εκπόνηση 
επίσημων κριτηρίων αναφοράς για το 
άνοιγμα των κεφαλαίων αυτών για την 
Τουρκία θα εξασφαλίσει έναν σαφή χάρτη 
πορείας για τη μεταρρυθμιστική 
διαδικασία και ταυτόχρονα θα δώσει νέα 
ώθηση στην ίδια τη διαδικασία· καλεί, 
κατά, συνέπεια το Συμβούλιο να 
ανανεώσει τις προσπάθειές του για το
άνοιγμα των κεφαλαίων 23 και 24· καλεί 
την Τουρκία να συνεργαστεί όσο το 
δυνατόν περισσότερο στο θέμα αυτό·

Or. it

Τροπολογία 183
Renate Sommer, Ελένη Θεοχάρους

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. επαναλαμβάνει τη στήριξή του στη 
νέα προσέγγιση της Επιτροπής να ανοίξει 
τα κεφάλαια 23 (δικαστικός τομέας) και 
24 (δικαιοσύνη και εσωτερικές 
υποθέσεις) σε αρχική φάση των 
διαπραγματεύσεων και να τα κλείσει 
τελευταία· τονίζει ότι η εκπόνηση 
επίσημων κριτηρίων αναφοράς για το 
άνοιγμα των κεφαλαίων αυτών για την 
Τουρκία θα εξασφαλίσει έναν σαφή χάρτη 
πορείας για τη μεταρρυθμιστική 
διαδικασία και ταυτόχρονα θα δώσει νέα 
ώθηση στην ίδια τη διαδικασία· καλεί, 
κατά, συνέπεια το Συμβούλιο να 
ανανεώσει τις προσπάθειές του για το 
άνοιγμα των κεφαλαίων 23 και 24· καλεί 
την Τουρκία να συνεργαστεί όσο το 
δυνατόν περισσότερο στο θέμα αυτό·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 184
Τάκης Χατζηγεωργίου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. επαναλαμβάνει τη στήριξή του στη 
νέα προσέγγιση της Επιτροπής να ανοίξει 
τα κεφάλαια 23 (δικαστικός τομέας) και 
24 (δικαιοσύνη και εσωτερικές 
υποθέσεις) σε αρχική φάση των 
διαπραγματεύσεων και να τα κλείσει 
τελευταία· τονίζει ότι η εκπόνηση 
επίσημων κριτηρίων αναφοράς για το 
άνοιγμα των κεφαλαίων αυτών για την 
Τουρκία θα εξασφαλίσει έναν σαφή χάρτη 
πορείας για τη μεταρρυθμιστική 
διαδικασία και ταυτόχρονα θα δώσει νέα 
ώθηση στην ίδια τη διαδικασία· καλεί, 
κατά, συνέπεια το Συμβούλιο να 
ανανεώσει τις προσπάθειές του για το 
άνοιγμα των κεφαλαίων 23 και 24· καλεί 
την Τουρκία να συνεργαστεί όσο το 
δυνατόν περισσότερο στο θέμα αυτό·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 185
Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. επαναλαμβάνει τη στήριξή του στη
νέα προσέγγιση της Επιτροπής να ανοίξει 
τα κεφάλαια 23 (δικαστικός τομέας) και 24 
(δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις) σε 
αρχική φάση των διαπραγματεύσεων και 
να τα κλείσει τελευταία· τονίζει ότι η 
εκπόνηση επίσημων κριτηρίων αναφοράς 

13. σημειώνει τη νέα προσέγγιση της 
Επιτροπής να ανοίξει τα κεφάλαια 23 
(δικαστικός τομέας) και 24 (δικαιοσύνη 
και εσωτερικές υποθέσεις) σε αρχική φάση 
των διαπραγματεύσεων και να τα κλείσει 
τελευταία· τονίζει ότι το άνοιγμα των 
κεφαλαίων αυτών πρέπει να εξαρτάται 
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για το άνοιγμα των κεφαλαίων αυτών για 
την Τουρκία θα εξασφαλίσει έναν σαφή 
χάρτη πορείας για τη μεταρρυθμιστική 
διαδικασία και ταυτόχρονα θα δώσει νέα 
ώθηση στην ίδια τη διαδικασία· καλεί, 
κατά, συνέπεια το Συμβούλιο να 
ανανεώσει τις προσπάθειές του για το 
άνοιγμα των κεφαλαίων 23 και 24· καλεί 
την Τουρκία να συνεργαστεί όσο το 
δυνατόν περισσότερο στο θέμα αυτό·

από την τήρηση ορισμένων κριτηρίων 
ανοίγματος που έχουν προσδιοριστεί 
σαφώς από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο· 
καλεί, κατά, συνέπεια το Συμβούλιο να 
ανανεώσει τις προσπάθειές του για τον 
καθορισμό κριτηρίων για το άνοιγμα των 
κεφαλαίων 23 και 24· καλεί την Τουρκία 
να συνεργαστεί όσο το δυνατόν 
περισσότερο στο θέμα αυτό·

Or. fr

Τροπολογία 186
Ελένη Θεοχάρους

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. επαναλαμβάνει τη στήριξή του στη νέα 
προσέγγιση της Επιτροπής να ανοίξει τα 
κεφάλαια 23 (δικαστικός τομέας) και 24 
(δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις) σε 
αρχική φάση των διαπραγματεύσεων και 
να τα κλείσει τελευταία· τονίζει ότι η 
εκπόνηση επίσημων κριτηρίων αναφοράς 
για το άνοιγμα των κεφαλαίων αυτών για 
την Τουρκία θα εξασφαλίσει έναν σαφή 
χάρτη πορείας για τη μεταρρυθμιστική 
διαδικασία και ταυτόχρονα θα δώσει νέα 
ώθηση στην ίδια τη διαδικασία· καλεί, 
κατά, συνέπεια το Συμβούλιο να 
ανανεώσει τις προσπάθειές του για το 
άνοιγμα των κεφαλαίων 23 και 24· καλεί 
την Τουρκία να συνεργαστεί όσο το 
δυνατόν περισσότερο στο θέμα αυτό·

13. επαναλαμβάνει τη στήριξή του στη νέα 
προσέγγιση της Επιτροπής –όσον αφορά 
το διαπραγματευτικό πλαίσιο για τα νέα
υποψήφια κράτη– να ανοίξει τα κεφάλαια 
23 (δικαστικός τομέας) και 24 (δικαιοσύνη 
και εσωτερικές υποθέσεις) σε αρχική φάση 
των διαπραγματεύσεων και να τα κλείσει 
τελευταία· τονίζει ότι η εκπόνηση 
επίσημων κριτηρίων αναφοράς για το 
άνοιγμα των κεφαλαίων αυτών για την 
Τουρκία θα εξασφαλίσει έναν σαφή χάρτη 
πορείας για τη μεταρρυθμιστική 
διαδικασία και ταυτόχρονα θα δώσει νέα 
ώθηση στην ίδια τη διαδικασία· καλεί, 
κατά, συνέπεια το Συμβούλιο να 
ανανεώσει τις προσπάθειές του για το 
άνοιγμα των κεφαλαίων 23 και 24· καλεί 
την τουρκική κυβέρνηση να συνεργαστεί 
όσο το δυνατόν περισσότερο στο θέμα 
αυτό και να εκπληρώσει όλες τις σχετικές 
νομικές υποχρεώσεις της που απορρέουν 
από το κοινοτικό κεκτημένο και το 
διαπραγματευτικό πλαίσιο και να 
σεβαστεί πλήρως και αδιακρίτως τα 
κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών 
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μελών της ΕΕ, ιδίως τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και τα δικαστικά 
συστήματα·

Or. en

Τροπολογία 187
Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Angelika Werthmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. επαναλαμβάνει τη στήριξή του στη νέα 
προσέγγιση της Επιτροπής να ανοίξει τα 
κεφάλαια 23 (δικαστικός τομέας) και 24 
(δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις) σε 
αρχική φάση των διαπραγματεύσεων και 
να τα κλείσει τελευταία· τονίζει ότι η 
εκπόνηση επίσημων κριτηρίων αναφοράς 
για το άνοιγμα των κεφαλαίων αυτών για 
την Τουρκία θα εξασφαλίσει έναν σαφή 
χάρτη πορείας για τη μεταρρυθμιστική 
διαδικασία και ταυτόχρονα θα δώσει νέα 
ώθηση στην ίδια τη διαδικασία· καλεί, 
κατά, συνέπεια το Συμβούλιο να 
ανανεώσει τις προσπάθειές του για το 
άνοιγμα των κεφαλαίων 23 και 24· καλεί
την Τουρκία να συνεργαστεί όσο το 
δυνατόν περισσότερο στο θέμα αυτό·

13. επαναλαμβάνει τη στήριξή του στη νέα 
προσέγγιση της Επιτροπής να ανοίξει τα 
κεφάλαια 23 (δικαστικός τομέας) και 24 
(δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις) σε 
αρχική φάση των διαπραγματεύσεων και 
να τα κλείσει τελευταία, για τις νέες υπό 
ένταξη χώρες, παρόλο που δεν έχει 
εφαρμογή στην Τουρκία· τονίζει ότι η 
εκπόνηση επίσημων κριτηρίων αναφοράς 
για το άνοιγμα των κεφαλαίων αυτών θα 
εξασφαλίσει έναν σαφή χάρτη πορείας για 
τη μεταρρυθμιστική διαδικασία και 
ταυτόχρονα θα δώσει νέα ώθηση στην ίδια 
τη διαδικασία· καλεί το Συμβούλιο να 
καταβάλει ανάλογες προσπάθειες για το 
άνοιγμα των κεφαλαίων 23 και 24 για την 
Τουρκία, μια παλιά υποψήφια προς 
ένταξη χώρα, εφόσον η Τουρκία 
συνεργαστεί πλήρως στο θέμα αυτό, 
εκπληρώνοντας τις προϋποθέσεις 
εφαρμογής του πρόσθετου πρωτοκόλλου 
και αναγνωρίζοντας τη Δημοκρατία της 
Κύπρου·

Or. en

Τροπολογία 188
Salvador Sedó i Alabart
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. επαναλαμβάνει τη στήριξή του στη νέα 
προσέγγιση της Επιτροπής να ανοίξει τα 
κεφάλαια 23 (δικαστικός τομέας) και 24 
(δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις) σε 
αρχική φάση των διαπραγματεύσεων και 
να τα κλείσει τελευταία· τονίζει ότι η 
εκπόνηση επίσημων κριτηρίων αναφοράς 
για το άνοιγμα των κεφαλαίων αυτών για 
την Τουρκία θα εξασφαλίσει έναν σαφή 
χάρτη πορείας για τη μεταρρυθμιστική 
διαδικασία και ταυτόχρονα θα δώσει νέα 
ώθηση στην ίδια τη διαδικασία· καλεί, 
κατά, συνέπεια το Συμβούλιο να 
ανανεώσει τις προσπάθειές του για το 
άνοιγμα των κεφαλαίων 23 και 24· καλεί 
την Τουρκία να συνεργαστεί όσο το 
δυνατόν περισσότερο στο θέμα αυτό·

13. επαναλαμβάνει τη στήριξή του για το 
άνοιγμα των κεφαλαίων 23 (δικαστικός 
τομέας) και 24 (δικαιοσύνη και εσωτερικές 
υποθέσεις)· τονίζει ότι η εκπόνηση 
επίσημων κριτηρίων αναφοράς για το 
άνοιγμα των κεφαλαίων αυτών για την 
Τουρκία θα εξασφαλίσει έναν σαφή χάρτη 
πορείας για τη μεταρρυθμιστική 
διαδικασία και ταυτόχρονα θα δώσει νέα 
ώθηση στην ίδια τη διαδικασία· καλεί, 
κατά συνέπεια το Συμβούλιο να ανανεώσει 
τις προσπάθειές του για το άνοιγμα των 
κεφαλαίων 23 και 24· καλεί την Τουρκία 
να συνεργαστεί όσο το δυνατόν 
περισσότερο στο θέμα αυτό·

Or. en

Τροπολογία 189
Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Sarah Ludford

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. επαναλαμβάνει τη στήριξή του στη νέα 
προσέγγιση της Επιτροπής να ανοίξει τα 
κεφάλαια 23 (δικαστικός τομέας) και 24
(δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις) σε 
αρχική φάση των διαπραγματεύσεων και 
να τα κλείσει τελευταία· τονίζει ότι η 
εκπόνηση επίσημων κριτηρίων αναφοράς 
για το άνοιγμα των κεφαλαίων αυτών για 
την Τουρκία θα εξασφαλίσει έναν σαφή 
χάρτη πορείας για τη μεταρρυθμιστική 
διαδικασία και ταυτόχρονα θα δώσει νέα 
ώθηση στην ίδια τη διαδικασία· καλεί, 
κατά, συνέπεια το Συμβούλιο να 

13. επαναλαμβάνει τη στήριξή του στη νέα 
προσέγγιση της Επιτροπής να ανοίξει τα 
κεφάλαια 23 (δικαστικός τομέας) και 24 
(δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις) σε 
αρχική φάση των διαπραγματεύσεων και 
να τα κλείσει τελευταία· τονίζει ότι η 
εκπόνηση επίσημων κριτηρίων αναφοράς 
για το άνοιγμα των κεφαλαίων αυτών για 
την Τουρκία θα εξασφαλίσει έναν σαφή 
χάρτη πορείας για τη μεταρρυθμιστική 
διαδικασία και ταυτόχρονα θα δώσει νέα 
ώθηση στην ίδια τη διαδικασία· καλεί, 
κατά συνέπεια, όλα τα κράτη μέλη, 
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ανανεώσει τις προσπάθειές του για το 
άνοιγμα των κεφαλαίων 23 και 24· καλεί 
την Τουρκία να συνεργαστεί όσο το 
δυνατόν περισσότερο στο θέμα αυτό·

συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, να 
ανανεώσουν τις προσπάθειές τους για το 
άνοιγμα των κεφαλαίων 23 και 24· καλεί 
την Τουρκία να συνεργαστεί όσο το 
δυνατόν περισσότερο στο θέμα αυτό·

Or. en

Τροπολογία 190
Emine Bozkurt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. επαναλαμβάνει τη στήριξή του στη 
νέα προσέγγιση της Επιτροπής να ανοίξει 
τα κεφάλαια 23 (δικαστικός τομέας) και 
24 (δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις) 
σε αρχική φάση των διαπραγματεύσεων 
και να τα κλείσει τελευταία· τονίζει ότι η 
εκπόνηση επίσημων κριτηρίων αναφοράς 
για το άνοιγμα των κεφαλαίων αυτών για 
την Τουρκία θα εξασφαλίσει έναν σαφή 
χάρτη πορείας για τη μεταρρυθμιστική 
διαδικασία και ταυτόχρονα θα δώσει νέα 
ώθηση στην ίδια τη διαδικασία· καλεί, 
κατά, συνέπεια το Συμβούλιο να 
ανανεώσει τις προσπάθειές του για το 
άνοιγμα των κεφαλαίων 23 και 24· καλεί 
την Τουρκία να συνεργαστεί όσο το 
δυνατόν περισσότερο στο θέμα αυτό·

13. επαναλαμβάνει πόσο σημαντικό είναι 
το άνοιγμα των κεφαλαίων 23 (δικαστικός 
τομέας) και 24 (δικαιοσύνη και εσωτερικές 
υποθέσεις) σε αρχική φάση των 
διαπραγματεύσεων και το κλείσιμό τους 
στο τέλος, πράγμα που συνάδει επίσης με 
τη νέα προσέγγιση της Επιτροπής η οποία 
προβλέπεται να εφαρμοστεί στις νέες 
υποψήφιες χώρες· τονίζει ότι η εκπόνηση 
επίσημων κριτηρίων αναφοράς για το 
άνοιγμα των κεφαλαίων αυτών για την 
Τουρκία θα εξασφαλίσει έναν σαφή χάρτη 
πορείας για τη μεταρρυθμιστική 
διαδικασία και ταυτόχρονα θα δώσει νέα 
ώθηση στην ίδια τη διαδικασία· καλεί, 
κατά συνέπεια το Συμβούλιο να ανανεώσει 
τις προσπάθειές του για το άνοιγμα των 
κεφαλαίων 23 και 24· καλεί την Τουρκία 
να συνεργαστεί όσο το δυνατόν 
περισσότερο στο θέμα αυτό·

Or. en

Τροπολογία 191
Laurence J.A.J. Stassen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 – εδάφιο 1 (νέο)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ζητεί επίμονα τον οριστικό τερματισμό 
των ενταξιακών διαπραγματεύσεων
μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας·

Or. nl

Τροπολογία 192
Charles Tannock

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13a. εκφράζει την ανησυχία του για την 
αντίδραση της κυβέρνησης στο σκάνδαλο 
Halkbank, στα πλαίσια του οποίου 
συνελήφθησαν συγγενικά πρόσωπα τριών 
ηγετικών φυσιογνωμιών της κυβέρνησης· 
σημειώνει την αποπομπή και τη 
ανατοποθέτηση 350 αστυνομικών που 
συμμετείχαν στην αρχική ποινική έρευνα· 
καλεί την κυβέρνηση να σεβαστεί πλήρως 
τη δέουσα νομική διαδικασία·

Or. en

Τροπολογία 193
Ελένη Θεοχάρους

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13a. υπογραμμίζει τις ανησυχίες του για 
τα σκάνδαλα διαφθοράς και τον 
αμφιλεγόμενο ρόλο της δικαστικής 
εξουσίας στο τουρκικό σύστημα και καλεί 
την Τουρκία να λάβει νομικά και πολιτικά 
μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας 
και την ενίσχυση του ανεξάρτητου
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χαρακτήρα της δικαστικής εξουσίας, 
προτού το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο λάβει 
οιαδήποτε απόφαση σχετικά με το 
άνοιγμα των κεφαλαίων 23 και 24·

Or. en

Τροπολογία 194
Ελένη Θεοχάρους, Renate Sommer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13β. υπογραμμίζει τη σημασία της 
έρευνας και της απονομής δικαιοσύνης 
όσον αφορά τα σκάνδαλα διαφθοράς 
καθώς και του τερματισμού της 
πολιτικής και κοινωνικής αναταραχής, 
προκειμένου η Τουρκία να διευκολύνει 
και να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις που 
θα δώσουν ώθηση στις διαπραγματεύσεις 
με την ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 195
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. εξαίρει την απόφαση της Συνέλευσης 
Βακουφίων να επιστρέψει τις εκτάσεις της 
ιστορικής Μονής Μορ Γκάμπριελ στη 
συριακή κοινότητα της Τουρκίας, 
συμμορφούμενη προς τη δέσμευση που 
ανέλαβε η κυβέρνηση στο πλαίσιο της 
δέσμης μέτρων για τον εκδημοκρατισμό· 
τονίζει τη σημασία που έχει η συνέχιση της 
μεταρρύθμισης στον τομέα της ελευθερίας 

14. εξαίρει την απόφαση της Συνέλευσης 
Βακουφίων να επιστρέψει τις εκτάσεις της 
ιστορικής Μονής Μορ Γκάμπριελ στη 
συριακή κοινότητα της Τουρκίας, 
συμμορφούμενη προς τη δέσμευση που 
ανέλαβε η κυβέρνηση στο πλαίσιο της 
δέσμης μέτρων για τον εκδημοκρατισμό· 
τονίζει τη σημασία που έχει η συνέχιση 
των προσπαθειών για την επιστροφή της 
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της σκέψης, της συνείδησης και της 
θρησκείας, με την εξασφάλιση στις 
θρησκευτικές κοινότητες της δυνατότητας 
να αποκτήσουν νομική προσωπικότητα, 
την κατάργηση όλων των περιορισμών 
στην κατάρτιση, τον διορισμό και τη 
διαδοχή του κλήρου, σύμφωνα με τις 
σχετικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
και τις συστάσεις της Επιτροπής της 
Βενετίας, καθώς και με την κατάργηση των 
πάσης φύσεως διακρίσεων ή εμποδίων με 
βάση το θρήσκευμα· επισημαίνει ότι η 
πρόοδος όσον αφορά την επέκταση των 
δικαιωμάτων της μειονότητας των 
Αλεβιτών είναι ιδιαίτερα βραδεία· 
υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να 
αρθούν τα εμπόδια για την ταχεία 
επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής 
της Χάλκης·

ιδιοκτησίας άλλων μειονοτικών 
θρησκευτικών κοινοτήτων και την 
προστασία των δικαιωμάτων 
ιδιοκτησίας, και ιδίως για τη συνέχιση
της μεταρρύθμισης στον τομέα της 
ελευθερίας της σκέψης, της συνείδησης και 
της θρησκείας, με την εξασφάλιση στις 
θρησκευτικές κοινότητες της δυνατότητας 
να αποκτήσουν νομική προσωπικότητα, 
την κατάργηση όλων των περιορισμών 
στην κατάρτιση, τον διορισμό και τη 
διαδοχή του κλήρου, όπως ο περιορισμός 
σύμφωνα με τον οποίο ο Πατριάρχης της 
Κωνσταντινούπολης πρέπει να είναι 
τούρκος υπήκοος, σύμφωνα με τις 
σχετικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
και τις συστάσεις της Επιτροπής της 
Βενετίας, καθώς και με την κατάργηση των 
πάσης φύσεως διακρίσεων ή εμποδίων με 
βάση το θρήσκευμα· επισημαίνει ότι η 
πρόοδος όσον αφορά την επέκταση των 
δικαιωμάτων της μειονότητας των 
Αλεβιτών είναι ιδιαίτερα βραδεία· 
υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να 
αρθούν τα εμπόδια για την ταχεία 
επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής 
της Χάλκης·

Or. fi

Τροπολογία 196
Geoffrey Van Orden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. εξαίρει την απόφαση της Συνέλευσης 
Βακουφίων να επιστρέψει τις εκτάσεις της 
ιστορικής Μονής Μορ Γκάμπριελ στη 
συριακή κοινότητα της Τουρκίας, 
συμμορφούμενη προς τη δέσμευση που 
ανέλαβε η κυβέρνηση στο πλαίσιο της 
δέσμης μέτρων για τον εκδημοκρατισμό· 
τονίζει τη σημασία που έχει η συνέχιση της 

14. εξαίρει την απόφαση της Συνέλευσης 
Βακουφίων να επιστρέψει τις εκτάσεις της 
ιστορικής Μονής Μορ Γκάμπριελ στη 
συριακή κοινότητα της Τουρκίας, 
συμμορφούμενη προς τη δέσμευση που 
ανέλαβε η κυβέρνηση στο πλαίσιο της 
δέσμης μέτρων για τον εκδημοκρατισμό· 
τονίζει τη σημασία που έχει η συνέχιση της 
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μεταρρύθμισης στον τομέα της ελευθερίας 
της σκέψης, της συνείδησης και της 
θρησκείας, με την εξασφάλιση στις 
θρησκευτικές κοινότητες της δυνατότητας 
να αποκτήσουν νομική προσωπικότητα, 
την κατάργηση όλων των περιορισμών 
στην κατάρτιση, τον διορισμό και τη 
διαδοχή του κλήρου, σύμφωνα με τις 
σχετικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
και τις συστάσεις της Επιτροπής της 
Βενετίας, καθώς και με την κατάργηση 
των πάσης φύσεως διακρίσεων ή 
εμποδίων με βάση το θρήσκευμα· 
επισημαίνει ότι η πρόοδος όσον αφορά την 
επέκταση των δικαιωμάτων της 
μειονότητας των Αλεβιτών είναι ιδιαίτερα 
βραδεία· υπογραμμίζει πόσο σημαντικό 
είναι να αρθούν τα εμπόδια για την ταχεία 
επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής 
της Χάλκης·

μεταρρύθμισης στον τομέα της ελευθερίας 
της σκέψης, της συνείδησης και της 
θρησκείας, με την εξασφάλιση στις 
θρησκευτικές κοινότητες της δυνατότητας 
να αποκτήσουν νομική προσωπικότητα, 
την κατάργηση όλων των περιορισμών 
στην κατάρτιση, τον διορισμό και τη 
διαδοχή του κλήρου, σύμφωνα με τις 
σχετικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
και τις συστάσεις της Επιτροπής της 
Βενετίας, καθώς και με την κατάργηση 
αθέμιτων διακρίσεων ή εμποδίων με βάση 
το θρήσκευμα· επισημαίνει ότι η πρόοδος 
όσον αφορά την επέκταση των 
δικαιωμάτων της μειονότητας των 
Αλεβιτών είναι ιδιαίτερα βραδεία· 
υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να 
αρθούν τα εμπόδια για την ταχεία 
επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής 
της Χάλκης·

Or. en

Τροπολογία 197
Hélène Flautre, Franziska Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. εξαίρει την απόφαση της Συνέλευσης 
Βακουφίων να επιστρέψει τις εκτάσεις της 
ιστορικής Μονής Μορ Γκάμπριελ στη 
συριακή κοινότητα της Τουρκίας, 
συμμορφούμενη προς τη δέσμευση που 
ανέλαβε η κυβέρνηση στο πλαίσιο της 
δέσμης μέτρων για τον εκδημοκρατισμό· 
τονίζει τη σημασία που έχει η συνέχιση της 
μεταρρύθμισης στον τομέα της ελευθερίας 
της σκέψης, της συνείδησης και της 
θρησκείας, με την εξασφάλιση στις 
θρησκευτικές κοινότητες της δυνατότητας 
να αποκτήσουν νομική προσωπικότητα, 
την κατάργηση όλων των περιορισμών 

14. εξαίρει την απόφαση της Συνέλευσης 
Βακουφίων να επιστρέψει τις εκτάσεις της 
ιστορικής Μονής Μορ Γκάμπριελ στη 
συριακή κοινότητα της Τουρκίας, 
συμμορφούμενη προς τη δέσμευση που 
ανέλαβε η κυβέρνηση στο πλαίσιο της 
δέσμης μέτρων για τον εκδημοκρατισμό· 
τονίζει τη σημασία που έχει η συνέχιση της 
μεταρρύθμισης στον τομέα της ελευθερίας 
της σκέψης, της συνείδησης και της 
θρησκείας, με την εξασφάλιση στις 
θρησκευτικές κοινότητες της δυνατότητας 
να αποκτήσουν νομική προσωπικότητα, 
την κατάργηση όλων των περιορισμών 
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στην κατάρτιση, τον διορισμό και τη 
διαδοχή του κλήρου, σύμφωνα με τις 
σχετικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
και τις συστάσεις της Επιτροπής της 
Βενετίας, καθώς και με την κατάργηση των 
πάσης φύσεως διακρίσεων ή εμποδίων με 
βάση το θρήσκευμα· επισημαίνει ότι η 
πρόοδος όσον αφορά την επέκταση των 
δικαιωμάτων της μειονότητας των 
Αλεβιτών είναι ιδιαίτερα βραδεία· 
υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να 
αρθούν τα εμπόδια για την ταχεία 
επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής 
της Χάλκης·

στην κατάρτιση, τον διορισμό και τη 
διαδοχή του κλήρου, σύμφωνα με τις 
σχετικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
και τις συστάσεις της Επιτροπής της 
Βενετίας, καθώς και με την κατάργηση των 
πάσης φύσεως διακρίσεων ή εμποδίων με 
βάση το θρήσκευμα· επισημαίνει ότι η 
πρόοδος όσον αφορά την επέκταση των 
δικαιωμάτων της μειονότητας των 
Αλεβιτών είναι ιδιαίτερα βραδεία· ζητεί 
από την κυβέρνηση να εξετάσει το αίτημα 
των αλεβιτικών ενώσεων για αναγνώριση 
των τζεμεβί ως τόπων λατρείας· 
υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να 
αρθούν τα εμπόδια για την ταχεία 
επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής 
της Χάλκης·

Or. fr

Τροπολογία 198
Μαριέττα Γιαννάκου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. εξαίρει την απόφαση της Συνέλευσης 
Βακουφίων να επιστρέψει τις εκτάσεις της 
ιστορικής Μονής Μορ Γκάμπριελ στη 
συριακή κοινότητα της Τουρκίας, 
συμμορφούμενη προς τη δέσμευση που 
ανέλαβε η κυβέρνηση στο πλαίσιο της 
δέσμης μέτρων για τον εκδημοκρατισμό· 
τονίζει τη σημασία που έχει η συνέχιση της 
μεταρρύθμισης στον τομέα της ελευθερίας 
της σκέψης, της συνείδησης και της 
θρησκείας, με την εξασφάλιση στις 
θρησκευτικές κοινότητες της δυνατότητας 
να αποκτήσουν νομική προσωπικότητα, 
την κατάργηση όλων των περιορισμών 
στην κατάρτιση, τον διορισμό και τη 
διαδοχή του κλήρου, σύμφωνα με τις 
σχετικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

14. εξαίρει την απόφαση της Συνέλευσης 
Βακουφίων να επιστρέψει τις εκτάσεις της 
ιστορικής Μονής Μορ Γκάμπριελ στη 
συριακή κοινότητα της Τουρκίας, 
συμμορφούμενη προς τη δέσμευση που 
ανέλαβε η κυβέρνηση στο πλαίσιο της 
δέσμης μέτρων για τον εκδημοκρατισμό· 
τονίζει τη σημασία που έχει η συνέχιση της 
μεταρρύθμισης στον τομέα της ελευθερίας 
της σκέψης, της συνείδησης και της 
θρησκείας, με την εξασφάλιση στις 
θρησκευτικές κοινότητες της δυνατότητας 
να αποκτήσουν νομική προσωπικότητα, 
την κατάργηση όλων των περιορισμών 
στην κατάρτιση, τον διορισμό και τη 
διαδοχή του κλήρου, σύμφωνα με τις 
σχετικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
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και τις συστάσεις της Επιτροπής της 
Βενετίας, καθώς και με την κατάργηση των 
πάσης φύσεως διακρίσεων ή εμποδίων με 
βάση το θρήσκευμα· επισημαίνει ότι η 
πρόοδος όσον αφορά την επέκταση των 
δικαιωμάτων της μειονότητας των 
Αλεβιτών είναι ιδιαίτερα βραδεία· 
υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να 
αρθούν τα εμπόδια για την ταχεία 
επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής 
της Χάλκης·

και τις συστάσεις της Επιτροπής της 
Βενετίας, καθώς και με την κατάργηση των 
πάσης φύσεως διακρίσεων ή εμποδίων με 
βάση το θρήσκευμα· επισημαίνει ότι η 
πρόοδος όσον αφορά την επέκταση των 
δικαιωμάτων της μειονότητας των 
Αλεβιτών είναι ιδιαίτερα βραδεία· 
υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να 
αρθούν τα εμπόδια για την ταχεία 
επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής 
της Χάλκης και τη δημόσια χρήση του 
εκκλησιαστικού τίτλου του Οικουμενικού 
Πατριάρχη·

Or. en

Τροπολογία 199
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. υπενθυμίζει ότι η εκπαίδευση 
διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο στη 
διαδικασία οικοδόμησης μιας 
πολύμορφης και χωρίς αποκλεισμούς 
κοινωνίας, βασιζόμενης στον σεβασμό 
των θρησκευτικών κοινοτήτων και των 
μειονοτήτων· παροτρύνει την τουρκική 
κυβέρνηση να δώσει ιδιαίτερη προσοχή 
στο εκπαιδευτικό υλικό στα σχολεία, το 
οποίο πρέπει να αντανακλά την εθνοτική 
και θρησκευτική πολυμορφία της
τουρκικής κοινωνίας, να εξαλείψει τις 
διακρίσεις και τις προκαταλήψεις και να 
προαγάγει την πλήρη αποδοχή όλων των 
θρησκευτικών και μειονοτικών 
κοινοτήτων· τονίζει την ανάγκη για 
διδακτικό υλικό απαλλαγμένο από
προκαταλήψεις·

Or. en
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Τροπολογία 200
Νικόλαος Σαλαβράκος, Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. λυπάται για τις δηλώσεις τούρκων 
αξιωματούχων και τις ενέργειες σχετικά 
με την μετατροπή του ναού της Αγίας 
Σοφίας σε τζαμί· υπενθυμίζει ότι ο ναός 
της Αγίας Σοφίας έχει κηρυχθεί μέρος της 
παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς 
από την UNESCO και αποτελεί 
εκκλησιαστικό και πολιτιστικό σύμβολο·
επισημαίνει ότι τέτοιες ενέργειες 
προσβάλλουν τις θρησκευτικές αξίες των 
Χριστιανών και τα δικαιώματα των 
θρησκευτικών μειονοτήτων στη χώρα·

Or. el


