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Τροπολογία 201
Μαρία-Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία του 
σχετικά με τις δηλώσεις αξιωματούχων 
της τουρκικής κυβέρνησης που 
τάσσονται υπέρ της μετατροπής της 
ιστορικής βυζαντινής εκκλησίας της 
Αγίας Σοφίας, που λειτουργεί ως μουσείο, 
σε μουσουλμανικό τέμενος· η
συγκεκριμένη εκκλησία αποτελεί μνημείο 
της παγκόσμιας πολιτιστικής 
κληρονομίας και προστατεύεται από την 
UNESCO·

Or. el

Τροπολογία 202
Emine Bozkurt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. εκφράζει την ανησυχία του σχετικά 
με τη χρήση «κωδικών καταγωγής» στο 
μητρώο του πληθυσμού για τους μη 
μουσουλμάνους πολίτες, δεδομένου ότι 
μπορεί να οδηγήσει σε πρακτικές που 
εισάγουν διακρίσεις· καλεί την τουρκική 
κυβέρνηση να υιοθετήσει μια νέα 
προσέγγιση όσον αφορά τις θρησκευτικές 
μειονότητες, η οποία θα είναι 
περισσότερο σύμφωνη με τα διεθνώς 
αναγνωρισμένα πρότυπα·

Or. en
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Τροπολογία 203
Göran Färm, Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Jens 
Nilsson, Tanja Fajon, Richard Howitt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. υπογραμμίζει το πρόβλημα της 
άνισης πρόσβασης των γυναικών στην 
εκπαίδευση, στην αγορά εργασίας και 
στην πολιτική· υπογραμμίζει ότι 
απαιτείται περαιτέρω συνεχής εργασία 
προκειμένου η νομοθεσία για την ισότητα 
των φύλων να υλοποιηθεί στην πράξη σε 
πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό 
επίπεδο· ενθαρρύνει την τουρκική 
κυβέρνηση να διασφαλίσει την επίτευξη 
του στόχου αυτού και να προωθήσει 
ενεργά την αλλαγή των στερεοτύπων και 
της αντίληψης των ρόλων των φύλων σε 
όλους τους τομείς· τονίζει τη σημασία 
που έχει η ενσωμάτωση της ισότητας των 
φύλων στη νομοθετική διαδικασία και 
στην εφαρμογή των νόμων·

Or. en

Τροπολογία 204
Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Silvia Costa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. εκφράζει την υποστήριξή του για τη 
βάση δεδομένων σχετικά με τη βία κατά 
των γυναικών, την οποία καταρτίζει επί 
του παρόντος το Υπουργείο Οικογένειας 
και Κοινωνικών Πολιτικών· ζητεί να 
συμπληρωθεί η υφιστάμενη νομοθεσία για 
τη δημιουργία κέντρων υποδοχής των 

15. εκφράζει την υποστήριξή του για τη 
βάση δεδομένων σχετικά με τη βία κατά 
των γυναικών, την οποία καταρτίζει επί 
του παρόντος το Υπουργείο Οικογένειας 
και Κοινωνικών Πολιτικών· ζητεί να 
συμπληρωθεί η υφιστάμενη νομοθεσία για 
τη δημιουργία κέντρων υποδοχής των 
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γυναικών που είναι θύματα 
ενδοοικογενειακής βίας με κατάλληλους 
μηχανισμούς παρακολούθησης, στις 
περιπτώσεις που οι δήμοι αδυνατούν να 
δημιουργήσουν τα καταφύγια αυτά· 
υποστηρίζει τις προσπάθειες του 
Υπουργού Οικογένειας και Κοινωνικών 
Πολιτικών προκειμένου να καταστούν 
αυστηρότερες οι κυρώσεις για τους 
καταναγκαστικούς πρόωρους γάμους, 
φαινόμενο που πρέπει να εκλείψει· 
επαναλαμβάνει την ανησυχία του για το 
χαμηλό επίπεδο συμμετοχής των γυναικών 
στο εργατικό δυναμικό, στην πολιτική και 
στο ανώτατο επίπεδο διοίκησης και 
ενθαρρύνει την κυβέρνηση να εγκρίνει
κατάλληλα μέτρα για να προωθήσει έναν 
πιο κεντρικό ρόλο των γυναικών στον 
οικονομικό και πολιτικό ιστό της 
Τουρκίας·

γυναικών που είναι θύματα 
ενδοοικογενειακής βίας με κατάλληλους 
μηχανισμούς παρακολούθησης, στις 
περιπτώσεις που οι δήμοι αδυνατούν να 
δημιουργήσουν τα καταφύγια αυτά· 
υποστηρίζει τις προσπάθειες του 
Υπουργού Οικογένειας και Κοινωνικών 
Πολιτικών προκειμένου να καταστούν 
αυστηρότερες οι κυρώσεις για τους 
καταναγκαστικούς πρόωρους γάμους, 
φαινόμενο που πρέπει να εκλείψει· τονίζει 
πόσο σημαντικό είναι να παρασχεθούν 
στις γυναίκες και τα κορίτσια που έχουν 
πέσει θύματα βίας συγκεκριμένες 
εναλλακτικές προοπτικές για τη 
συντήρησή τους με δικά τους μέσα· 
υπογραμμίζει επίσης τη σημασία της 
αντιμετώπισης της φτώχειας των 
γυναικών και της ενίσχυσης της 
κοινωνικής ένταξής τους· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για τις προσπάθειες της 
τουρκικής κυβέρνησης να αυξήσει τα 
ποσοστά σχολικής φοίτησης των 
κοριτσιών, προσπάθειες που είχαν ως 
αποτέλεσμα να μηδενιστεί σχεδόν το 
χάσμα μεταξύ των φύλων στην 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση· καλεί την 
τουρκική κυβέρνηση να λάβει όλα τα 
αναγκαία μέτρα προκειμένου να μειώσει 
τη διαφορά αυτή και στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση· επαναλαμβάνει την ανησυχία 
του για το χαμηλό επίπεδο συμμετοχής των 
γυναικών στο εργατικό δυναμικό, στην 
πολιτική και στο ανώτατο επίπεδο 
διοίκησης και ενθαρρύνει την κυβέρνηση 
να αναγάγει την ισότητα των φύλων σε 
προτεραιότητα των μεταρρυθμιστικών 
προσπαθειών της, εγκρίνοντας 
κατάλληλα μέτρα για να προωθήσει έναν 
πιο κεντρικό ρόλο των γυναικών στον 
οικονομικό και πολιτικό ιστό της 
Τουρκίας· καλεί τα πολιτικά κόμματα να 
αναλάβουν συγκεκριμένη δράση για να 
ενθαρρύνουν περαιτέρω τη χειραφέτηση 
και την ενεργό συμμετοχή των γυναικών 
στην πολιτική·

Or. en
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Τροπολογία 205
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. εκφράζει την υποστήριξή του για τη 
βάση δεδομένων σχετικά με τη βία κατά 
των γυναικών, την οποία καταρτίζει επί 
του παρόντος το Υπουργείο Οικογένειας 
και Κοινωνικών Πολιτικών· ζητεί να 
συμπληρωθεί η υφιστάμενη νομοθεσία για 
τη δημιουργία κέντρων υποδοχής των 
γυναικών που είναι θύματα 
ενδοοικογενειακής βίας με κατάλληλους 
μηχανισμούς παρακολούθησης, στις 
περιπτώσεις που οι δήμοι αδυνατούν να 
δημιουργήσουν τα καταφύγια αυτά· 
υποστηρίζει τις προσπάθειες του 
Υπουργού Οικογένειας και Κοινωνικών 
Πολιτικών προκειμένου να καταστούν 
αυστηρότερες οι κυρώσεις για τους 
καταναγκαστικούς πρόωρους γάμους, 
φαινόμενο που πρέπει να εκλείψει· 
επαναλαμβάνει την ανησυχία του για το 
χαμηλό επίπεδο συμμετοχής των γυναικών 
στο εργατικό δυναμικό, στην πολιτική και 
στο ανώτατο επίπεδο διοίκησης και 
ενθαρρύνει την κυβέρνηση να εγκρίνει 
κατάλληλα μέτρα για να προωθήσει έναν 
πιο κεντρικό ρόλο των γυναικών στον 
οικονομικό και πολιτικό ιστό της 
Τουρκίας·

15. εκφράζει την υποστήριξή του για τη 
βάση δεδομένων σχετικά με τη βία κατά 
των γυναικών, την οποία καταρτίζει επί 
του παρόντος το Υπουργείο Οικογένειας 
και Κοινωνικών Πολιτικών· ζητεί να 
συμπληρωθεί η υφιστάμενη νομοθεσία για 
τη δημιουργία κέντρων υποδοχής των 
γυναικών που είναι θύματα 
ενδοοικογενειακής βίας με κατάλληλους 
μηχανισμούς παρακολούθησης, στις 
περιπτώσεις που οι δήμοι αδυνατούν να 
δημιουργήσουν τα καταφύγια αυτά· 
υποστηρίζει τις προσπάθειες του 
Υπουργού Οικογένειας και Κοινωνικών 
Πολιτικών προκειμένου να καταστούν 
αυστηρότερες οι κυρώσεις για τους 
καταναγκαστικούς γάμους παιδιών, 
φαινόμενο που πρέπει να εκλείψει· ζητεί 
να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες 
για την εξάλειψη των λεγόμενων 
«εγκλημάτων τιμής»· επαναλαμβάνει την 
ανησυχία του για το χαμηλό επίπεδο 
συμμετοχής των γυναικών στο εργατικό 
δυναμικό, στην πολιτική και στο ανώτατο 
επίπεδο διοίκησης και ενθαρρύνει την 
κυβέρνηση να εγκρίνει κατάλληλα μέτρα 
για να προωθήσει έναν πιο κεντρικό ρόλο 
των γυναικών στον οικονομικό και 
πολιτικό ιστό της Τουρκίας·

Or. en

Τροπολογία 206
Raimon Obiols
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. εκφράζει την υποστήριξή του για τη 
βάση δεδομένων σχετικά με τη βία κατά 
των γυναικών, την οποία καταρτίζει επί 
του παρόντος το Υπουργείο Οικογένειας 
και Κοινωνικών Πολιτικών· ζητεί να 
συμπληρωθεί η υφιστάμενη νομοθεσία για 
τη δημιουργία κέντρων υποδοχής των 
γυναικών που είναι θύματα 
ενδοοικογενειακής βίας με κατάλληλους 
μηχανισμούς παρακολούθησης, στις 
περιπτώσεις που οι δήμοι αδυνατούν να 
δημιουργήσουν τα καταφύγια αυτά· 
υποστηρίζει τις προσπάθειες του 
Υπουργού Οικογένειας και Κοινωνικών 
Πολιτικών προκειμένου να καταστούν 
αυστηρότερες οι κυρώσεις για τους 
καταναγκαστικούς πρόωρους γάμους, 
φαινόμενο που πρέπει να εκλείψει· 
επαναλαμβάνει την ανησυχία του για το 
χαμηλό επίπεδο συμμετοχής των γυναικών 
στο εργατικό δυναμικό, στην πολιτική και 
στο ανώτατο επίπεδο διοίκησης και 
ενθαρρύνει την κυβέρνηση να εγκρίνει 
κατάλληλα μέτρα για να προωθήσει έναν 
πιο κεντρικό ρόλο των γυναικών στον 
οικονομικό και πολιτικό ιστό της 
Τουρκίας·

15. εκφράζει τη λύπη του για την αύξηση 
της βίας κατά των γυναικών που 
παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στην 
Τουρκία· εκφράζει την υποστήριξή του για 
τη βάση δεδομένων σχετικά με τη βία κατά 
των γυναικών, την οποία καταρτίζει επί 
του παρόντος το Υπουργείο Οικογένειας 
και Κοινωνικών Πολιτικών· ζητεί να 
συμπληρωθεί η υφιστάμενη νομοθεσία για 
τη δημιουργία κέντρων υποδοχής των 
γυναικών που είναι θύματα 
ενδοοικογενειακής βίας με κατάλληλους 
μηχανισμούς παρακολούθησης, στις 
περιπτώσεις που οι δήμοι αδυνατούν να 
δημιουργήσουν τα καταφύγια αυτά· 
υποστηρίζει τις προσπάθειες του 
Υπουργού Οικογένειας και Κοινωνικών 
Πολιτικών προκειμένου να καταστούν 
αυστηρότερες οι κυρώσεις για τους 
καταναγκαστικούς πρόωρους γάμους, 
φαινόμενο που πρέπει να εκλείψει· 
επαναλαμβάνει την ανησυχία του για το 
χαμηλό επίπεδο συμμετοχής των γυναικών 
στο εργατικό δυναμικό, στην πολιτική και 
στο ανώτατο επίπεδο διοίκησης και 
ενθαρρύνει την κυβέρνηση να εγκρίνει 
κατάλληλα μέτρα για να προωθήσει έναν 
πιο κεντρικό ρόλο των γυναικών στον 
οικονομικό και πολιτικό ιστό της 
Τουρκίας·

Or. en

Τροπολογία 207
Hélène Flautre, Franziska Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. εκφράζει την υποστήριξή του για τη 
βάση δεδομένων σχετικά με τη βία κατά 
των γυναικών, την οποία καταρτίζει επί 
του παρόντος το Υπουργείο Οικογένειας 
και Κοινωνικών Πολιτικών· ζητεί να 
συμπληρωθεί η υφιστάμενη νομοθεσία για 
τη δημιουργία κέντρων υποδοχής των 
γυναικών που είναι θύματα 
ενδοοικογενειακής βίας με κατάλληλους 
μηχανισμούς παρακολούθησης, στις 
περιπτώσεις που οι δήμοι αδυνατούν να 
δημιουργήσουν τα καταφύγια αυτά· 
υποστηρίζει τις προσπάθειες του 
Υπουργού Οικογένειας και Κοινωνικών 
Πολιτικών προκειμένου να καταστούν 
αυστηρότερες οι κυρώσεις για τους 
καταναγκαστικούς πρόωρους γάμους, 
φαινόμενο που πρέπει να εκλείψει· 
επαναλαμβάνει την ανησυχία του για το 
χαμηλό επίπεδο συμμετοχής των γυναικών 
στο εργατικό δυναμικό, στην πολιτική και 
στο ανώτατο επίπεδο διοίκησης και 
ενθαρρύνει την κυβέρνηση να εγκρίνει 
κατάλληλα μέτρα για να προωθήσει έναν 
πιο κεντρικό ρόλο των γυναικών στον 
οικονομικό και πολιτικό ιστό της 
Τουρκίας·

15. εκφράζει την υποστήριξή του για τη 
βάση δεδομένων σχετικά με τη βία κατά 
των γυναικών, την οποία καταρτίζει επί 
του παρόντος το Υπουργείο Οικογένειας 
και Κοινωνικών Πολιτικών· ζητεί να 
συμπληρωθεί η υφιστάμενη νομοθεσία για 
τη δημιουργία κέντρων υποδοχής των 
γυναικών που είναι θύματα 
ενδοοικογενειακής βίας με κατάλληλους 
μηχανισμούς παρακολούθησης, στις 
περιπτώσεις που οι δήμοι αδυνατούν να 
δημιουργήσουν τα καταφύγια αυτά· 
υποστηρίζει τις προσπάθειες του 
Υπουργού Οικογένειας και Κοινωνικών 
Πολιτικών προκειμένου να καταστούν 
αυστηρότερες οι κυρώσεις για τους 
καταναγκαστικούς πρόωρους γάμους, 
φαινόμενο που πρέπει να εκλείψει· 
επαναλαμβάνει την ανησυχία του για το 
χαμηλό επίπεδο συμμετοχής των γυναικών 
στο εργατικό δυναμικό, στην πολιτική και 
στο ανώτατο επίπεδο διοίκησης και 
ενθαρρύνει την κυβέρνηση να εγκρίνει 
κατάλληλα μέτρα για να προωθήσει έναν 
πιο κεντρικό ρόλο των γυναικών στον 
οικονομικό και πολιτικό ιστό της 
Τουρκίας· επικροτεί το έργο της υπουργού 
Οικογένειας και Κοινωνικών Πολιτικών, 
Fatma Şahin, για τις φιλόδοξες 
μεταρρυθμίσεις τις οποίες εισήγαγε στους 
εν λόγω τομείς·

Or. fr

Τροπολογία 208
Marusya Lyubcheva

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. εκφράζει την υποστήριξή του για τη 15. εκφράζει την υποστήριξή του για τη 
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βάση δεδομένων σχετικά με τη βία κατά 
των γυναικών, την οποία καταρτίζει επί 
του παρόντος το Υπουργείο Οικογένειας
και Κοινωνικών Πολιτικών· ζητεί να 
συμπληρωθεί η υφιστάμενη νομοθεσία για 
τη δημιουργία κέντρων υποδοχής των 
γυναικών που είναι θύματα 
ενδοοικογενειακής βίας με κατάλληλους 
μηχανισμούς παρακολούθησης, στις 
περιπτώσεις που οι δήμοι αδυνατούν να 
δημιουργήσουν τα καταφύγια αυτά· 
υποστηρίζει τις προσπάθειες του 
Υπουργού Οικογένειας και Κοινωνικών 
Πολιτικών προκειμένου να καταστούν 
αυστηρότερες οι κυρώσεις για τους 
καταναγκαστικούς πρόωρους γάμους, 
φαινόμενο που πρέπει να εκλείψει· 
επαναλαμβάνει την ανησυχία του για το 
χαμηλό επίπεδο συμμετοχής των γυναικών 
στο εργατικό δυναμικό, στην πολιτική και 
στο ανώτατο επίπεδο διοίκησης και 
ενθαρρύνει την κυβέρνηση να εγκρίνει 
κατάλληλα μέτρα για να προωθήσει έναν 
πιο κεντρικό ρόλο των γυναικών στον 
οικονομικό και πολιτικό ιστό της 
Τουρκίας·

βάση δεδομένων σχετικά με τη βία κατά 
των γυναικών, την οποία καταρτίζει επί 
του παρόντος το Υπουργείο Οικογένειας 
και Κοινωνικών Πολιτικών· ζητεί να 
συμπληρωθεί η υφιστάμενη νομοθεσία για 
τη δημιουργία κέντρων υποδοχής των 
γυναικών που είναι θύματα 
ενδοοικογενειακής βίας με κατάλληλους 
μηχανισμούς παρακολούθησης, στις 
περιπτώσεις που οι δήμοι αδυνατούν να 
δημιουργήσουν τα καταφύγια αυτά· 
υποστηρίζει τις προσπάθειες του 
Υπουργού Οικογένειας και Κοινωνικών 
Πολιτικών προκειμένου να καταστούν 
αυστηρότερες οι κυρώσεις για τους 
καταναγκαστικούς πρόωρους γάμους, 
φαινόμενο που πρέπει να εκλείψει· 
επαναλαμβάνει την ανησυχία του για το 
χαμηλό επίπεδο συμμετοχής των γυναικών 
στο εργατικό δυναμικό, στην πολιτική και 
στο ανώτατο επίπεδο διοίκησης και 
ενθαρρύνει την κυβέρνηση να εγκρίνει 
κατάλληλα μέτρα για να προωθήσει έναν 
πιο κεντρικό ρόλο των γυναικών στον 
οικονομικό και πολιτικό ιστό της 
Τουρκίας· ζητεί να καταβληθούν
περισσότερες προσπάθειες για την 
προώθηση της εκπαίδευσης και της 
επαγγελματικής κατάρτισης των νεαρών 
κοριτσιών και των γυναικών, με στόχο τη 
βελτίωση των προοπτικών ισότιμης 
συμμετοχής τους στις κοινωνικές, 
οικονομικές και πολιτικές διαδικασίες 
στην Τουρκία· 

Or. bg

Τροπολογία 209
Emine Bozkurt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. εκφράζει την υποστήριξή του για τη 
βάση δεδομένων σχετικά με τη βία κατά 
των γυναικών, την οποία καταρτίζει επί 
του παρόντος το Υπουργείο Οικογένειας 
και Κοινωνικών Πολιτικών· ζητεί να 
συμπληρωθεί η υφιστάμενη νομοθεσία για 
τη δημιουργία κέντρων υποδοχής των 
γυναικών που είναι θύματα 
ενδοοικογενειακής βίας με κατάλληλους 
μηχανισμούς παρακολούθησης, στις 
περιπτώσεις που οι δήμοι αδυνατούν να 
δημιουργήσουν τα καταφύγια αυτά· 
υποστηρίζει τις προσπάθειες του 
Υπουργού Οικογένειας και Κοινωνικών 
Πολιτικών προκειμένου να καταστούν 
αυστηρότερες οι κυρώσεις για τους 
καταναγκαστικούς πρόωρους γάμους, 
φαινόμενο που πρέπει να εκλείψει· 
επαναλαμβάνει την ανησυχία του για το 
χαμηλό επίπεδο συμμετοχής των γυναικών 
στο εργατικό δυναμικό, στην πολιτική και 
στο ανώτατο επίπεδο διοίκησης και 
ενθαρρύνει την κυβέρνηση να εγκρίνει 
κατάλληλα μέτρα για να προωθήσει έναν 
πιο κεντρικό ρόλο των γυναικών στον 
οικονομικό και πολιτικό ιστό της 
Τουρκίας·

15. εκφράζει την υποστήριξή του για τη 
βάση δεδομένων σχετικά με τη βία κατά 
των γυναικών, την οποία καταρτίζει επί 
του παρόντος το Υπουργείο Οικογένειας 
και Κοινωνικών Πολιτικών· ζητεί να 
συμπληρωθεί η υφιστάμενη νομοθεσία για 
τη δημιουργία κέντρων υποδοχής των 
γυναικών που είναι θύματα 
ενδοοικογενειακής βίας με κατάλληλους 
μηχανισμούς παρακολούθησης, στις 
περιπτώσεις που οι δήμοι αδυνατούν να 
δημιουργήσουν τα καταφύγια αυτά· 
υποστηρίζει τις προσπάθειες του 
Υπουργού Οικογένειας και Κοινωνικών 
Πολιτικών προκειμένου να καταστούν 
αυστηρότερες οι κυρώσεις για τους 
καταναγκαστικούς πρόωρους γάμους, 
φαινόμενο που πρέπει να εκλείψει· 
επαναλαμβάνει την ανησυχία του για το 
χαμηλό επίπεδο συμμετοχής των γυναικών 
στο εργατικό δυναμικό, στην πολιτική και 
στο ανώτατο επίπεδο διοίκησης και 
ενθαρρύνει την κυβέρνηση να εγκρίνει 
κατάλληλα μέτρα για να προωθήσει έναν 
πιο κεντρικό ρόλο των γυναικών στον 
οικονομικό και πολιτικό ιστό της 
Τουρκίας· ανησυχεί ιδιαίτερα για το πολύ 
χαμηλό επίπεδο συμμετοχής των 
γυναικών στην τοπική πολιτική σκηνή 
και καλεί όλα τα πολιτικά κόμματα να 
ορίσουν περισσότερες γυναίκες 
υποψήφιες στις δημοτικές εκλογές του
2014· επικροτεί την ευαίσθητη, σε θέματα 
φύλου, προσέγγιση που υιοθετήθηκε στο 
10ο Σχέδιο Ανάπτυξης (2014-2018)·

Or. en

Τροπολογία 210
Emine Bozkurt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι 
να διατηρήσει η Τουρκία τη δέσμευσή 
της για τα δικαιώματα των γυναικών και 
την ισότητα των φύλων· τονίζει ότι η 
δέσμευση αυτή θα πρέπει να βασίζεται 
στην αναγνώριση και τον σεβασμό των 
γυναικών ως ατόμων και όχι μόνον ως 
μελών μιας οικογένειας·

Or. en

Τροπολογία 211
Graham Watson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. ενθαρρύνει την κυβέρνηση να 
θεσπίσει μια συνεκτική και ενοποιημένη 
εθνική πολιτική για την παιδεία, σε 
συνεργασία με όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη· τονίζει, υπό το πρίσμα των 
ανωτέρω, ότι θα πρέπει να εξασφαλίζεται 
η ελευθερία εγκατάστασης, στο πλαίσιο 
της οποίας κανένας συνομιλητής εντός 
του εκπαιδευτικού συστήματος, 
συμπεριλαμβανομένων ιδιωτικών 
φορέων, δεν θα αποκλείεται από τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων·

Or. en

Τροπολογία 212
Νικόλαος Χουντής

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. προτρέπει την Τουρκία να δώσει 
ιδιαίτερο βάρος στην αναβάθμιση και 
στον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού 
συστήματος όλων των βαθμίδων 
αυξάνοντας τις δαπάνες για την παιδεία 
και την έρευνα· θεωρεί ιδιαίτερης 
σημασίας την ανάγκη για αντικειμενική 
διδασκαλία της ιστορίας με τρόπο που 
δεν θα οξύνει εθνικιστικά πάθη αλλά,
αντίθετα, θα βοηθάει τους μαθητές να 
αντιληφθούν τα οφέλη από τη συνεργασία 
και τη συνύπαρξη διαφορετικών λαών,
εθνοτήτων και θρησκειών στην ευρύτερη 
περιοχή·

Or. el

Τροπολογία 213
Laurence J.A.J. Stassen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. υποστηρίζει έκθυμα την πρωτοβουλία 
της κυβέρνησης να καταβάλει κάθε 
προσπάθεια για την επίλυση του 
κουρδικού ζητήματος βάσει 
διαπραγματεύσεων με το PKK· ενθαρρύνει 
την κυβέρνηση να αναπτύξει τις 
μεταρρυθμίσεις με σκοπό την προώθηση 
των κοινωνικών, πολιτιστικών και 
οικονομικών δικαιωμάτων της κουρδικής 
κοινότητας με βάση κατάλληλες 
διαβουλεύσεις με τους αρμόδιους φορείς 
και την αντιπολίτευση· καλεί την 
αντιπολίτευση να υποστηρίξει ενεργά τις 
διαπραγματεύσεις και τις μεταρρυθμίσεις, 
που αποτελούν σημαντικό βήμα προς 
όφελος της τουρκικής κοινωνίας ευρύτερα· 
καλεί τις τουρκικές αρχές να 
συνεργάζονται στενά με την Ευρωπαϊκή 

16. υποστηρίζει έκθυμα την πρωτοβουλία 
της κυβέρνησης να καταβάλει κάθε 
προσπάθεια για την επίλυση του 
κουρδικού ζητήματος βάσει 
διαπραγματεύσεων με το PKK· ενθαρρύνει 
την κυβέρνηση να αναπτύξει τις 
μεταρρυθμίσεις με σκοπό την προώθηση 
των κοινωνικών, πολιτιστικών και 
οικονομικών δικαιωμάτων της κουρδικής 
κοινότητας με βάση κατάλληλες 
διαβουλεύσεις με τους αρμόδιους φορείς 
και την αντιπολίτευση· καλεί την 
αντιπολίτευση να υποστηρίξει ενεργά τις 
διαπραγματεύσεις και τις μεταρρυθμίσεις, 
που αποτελούν σημαντικό βήμα προς 
όφελος της τουρκικής κοινωνίας ευρύτερα·
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Επιτροπή για την αξιολόγηση 
προγραμμάτων στο πλαίσιο του ΜΠΒ 
που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν
για την προώθηση της βιώσιμης 
ανάπτυξης στη νοτιοανατολική 
περιφέρεια, στο πλαίσιο των 
διαπραγματεύσεων για το κεφάλαιο 22·

Or. nl

Τροπολογία 214
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. υποστηρίζει έκθυμα την πρωτοβουλία 
της κυβέρνησης να καταβάλει κάθε 
προσπάθεια για την επίλυση του 
κουρδικού ζητήματος βάσει 
διαπραγματεύσεων με το PKK· ενθαρρύνει 
την κυβέρνηση να αναπτύξει τις 
μεταρρυθμίσεις με σκοπό την προώθηση 
των κοινωνικών, πολιτιστικών και 
οικονομικών δικαιωμάτων της κουρδικής 
κοινότητας με βάση κατάλληλες 
διαβουλεύσεις με τους αρμόδιους φορείς 
και την αντιπολίτευση· καλεί την 
αντιπολίτευση να υποστηρίξει ενεργά τις 
διαπραγματεύσεις και τις μεταρρυθμίσεις, 
που αποτελούν σημαντικό βήμα προς 
όφελος της τουρκικής κοινωνίας ευρύτερα· 
καλεί τις τουρκικές αρχές να 
συνεργάζονται στενά με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή για την αξιολόγηση 
προγραμμάτων στο πλαίσιο του ΜΠΒ 
που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν 
για την προώθηση της βιώσιμης 
ανάπτυξης στη νοτιοανατολική 
περιφέρεια, στο πλαίσιο των 
διαπραγματεύσεων για το κεφάλαιο 22·

16. υποστηρίζει έκθυμα την πρωτοβουλία 
της κυβέρνησης να καταβάλει κάθε 
προσπάθεια για την επίλυση του 
κουρδικού ζητήματος βάσει 
διαπραγματεύσεων με το PKK· ενθαρρύνει 
την κυβέρνηση να αναπτύξει τις 
μεταρρυθμίσεις με σκοπό την προώθηση 
των κοινωνικών, πολιτιστικών και 
οικονομικών δικαιωμάτων της κουρδικής 
κοινότητας με βάση κατάλληλες 
διαβουλεύσεις με τους αρμόδιους φορείς 
και την αντιπολίτευση· καλεί την 
αντιπολίτευση να υποστηρίξει ενεργά τις 
διαπραγματεύσεις και τις μεταρρυθμίσεις, 
που αποτελούν σημαντικό βήμα προς 
όφελος της τουρκικής κοινωνίας ευρύτερα·

Or. de
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Τροπολογία 215
Geoffrey Van Orden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. υποστηρίζει έκθυμα την πρωτοβουλία
της κυβέρνησης να καταβάλει κάθε 
προσπάθεια για την επίλυση του 
κουρδικού ζητήματος βάσει 
διαπραγματεύσεων με το PKK· 
ενθαρρύνει την κυβέρνηση να αναπτύξει 
τις μεταρρυθμίσεις με σκοπό την 
προώθηση των κοινωνικών, πολιτιστικών 
και οικονομικών δικαιωμάτων της 
κουρδικής κοινότητας με βάση 
κατάλληλες διαβουλεύσεις με τους 
αρμόδιους φορείς και την αντιπολίτευση· 
καλεί την αντιπολίτευση να υποστηρίξει 
ενεργά τις διαπραγματεύσεις και τις 
μεταρρυθμίσεις, που αποτελούν σημαντικό 
βήμα προς όφελος της τουρκικής 
κοινωνίας ευρύτερα· καλεί τις τουρκικές 
αρχές να συνεργάζονται στενά με την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αξιολόγηση 
προγραμμάτων στο πλαίσιο του ΜΠΒ που 
θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την 
προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στη 
νοτιοανατολική περιφέρεια, στο πλαίσιο 
των διαπραγματεύσεων για το κεφάλαιο 
22·

16. υποστηρίζει έκθυμα τις πρωτοβουλίες
της κυβέρνησης να θέσει τέρμα στις 
δραστηριότητες της τρομοκρατικής 
οργάνωσης PKK· ενθαρρύνει την 
κυβέρνηση να προβεί σε περαιτέρω 
ενέργειες όσον αφορά την προώθηση των 
κοινωνικών, πολιτιστικών και οικονομικών 
συμφερόντων των ατόμων κουρδικής 
καταγωγής με βάση κατάλληλες 
διαβουλεύσεις με όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη· καλεί την αντιπολίτευση να 
υποστηρίξει ενεργά τις διαπραγματεύσεις 
και τις μεταρρυθμίσεις, που αποτελούν 
σημαντικό βήμα προς όφελος της 
τουρκικής κοινωνίας ευρύτερα· καλεί τις 
τουρκικές αρχές και την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να συνεργάζονται στενά για την 
αξιολόγηση προγραμμάτων στο πλαίσιο 
του ΜΠΒ που θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν για την προώθηση της 
βιώσιμης ανάπτυξης στη νοτιοανατολική 
περιφέρεια, στο πλαίσιο των 
διαπραγματεύσεων για το κεφάλαιο 22·

Or. en

Τροπολογία 216
Metin Kazak

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16



AM\1015246EL.doc 15/90 PE526.339v01-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. υποστηρίζει έκθυμα την πρωτοβουλία 
της κυβέρνησης να καταβάλει κάθε 
προσπάθεια για την επίλυση του 
κουρδικού ζητήματος βάσει 
διαπραγματεύσεων με το PKK· 
ενθαρρύνει την κυβέρνηση να αναπτύξει 
τις μεταρρυθμίσεις με σκοπό την 
προώθηση των κοινωνικών, πολιτιστικών 
και οικονομικών δικαιωμάτων της 
κουρδικής κοινότητας με βάση κατάλληλες 
διαβουλεύσεις με τους αρμόδιους φορείς 
και την αντιπολίτευση· καλεί την 
αντιπολίτευση να υποστηρίξει ενεργά τις 
διαπραγματεύσεις και τις μεταρρυθμίσεις, 
που αποτελούν σημαντικό βήμα προς 
όφελος της τουρκικής κοινωνίας ευρύτερα· 
καλεί τις τουρκικές αρχές να 
συνεργάζονται στενά με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή για την αξιολόγηση 
προγραμμάτων στο πλαίσιο του ΜΠΒ που 
θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την 
προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στη 
νοτιοανατολική περιφέρεια, στο πλαίσιο 
των διαπραγματεύσεων για το κεφάλαιο 
22·

16. υποστηρίζει έκθυμα την πρωτοβουλία 
της κυβέρνησης που αποσκοπεί στον 
τερματισμό των ένοπλων τρομοκρατικών
επιθέσεων και των δραστηριοτήτων της 
τρομοκρατικής οργάνωσης PKK·
ενθαρρύνει την κυβέρνηση να αναπτύξει 
τις μεταρρυθμίσεις με σκοπό την 
προώθηση των κοινωνικών, πολιτιστικών 
και οικονομικών δικαιωμάτων της 
κουρδικής κοινότητας με βάση κατάλληλες 
διαβουλεύσεις με τους αρμόδιους φορείς 
και την αντιπολίτευση· καλεί την 
αντιπολίτευση να υποστηρίξει ενεργά τις 
διαπραγματεύσεις και τις μεταρρυθμίσεις, 
που αποτελούν σημαντικό βήμα προς 
όφελος της τουρκικής κοινωνίας ευρύτερα· 
καλεί τις τουρκικές αρχές και την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεργάζονται 
στενά για την αξιολόγηση προγραμμάτων 
στο πλαίσιο του ΜΠΒ που θα μπορούσαν 
να χρησιμοποιηθούν για την προώθηση της 
βιώσιμης ανάπτυξης στη νοτιοανατολική 
περιφέρεια, στο πλαίσιο των 
διαπραγματεύσεων για το κεφάλαιο 22·

Or. en

Τροπολογία 217
Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. υποστηρίζει έκθυμα την πρωτοβουλία 
της κυβέρνησης να καταβάλει κάθε 
προσπάθεια για την επίλυση του 
κουρδικού ζητήματος βάσει 
διαπραγματεύσεων με το PKK· ενθαρρύνει
την κυβέρνηση να αναπτύξει τις 
μεταρρυθμίσεις με σκοπό την προώθηση 

16. υποστηρίζει την πρωτοβουλία της 
κυβέρνησης να καταβάλει κάθε 
προσπάθεια για την επίλυση του 
κουρδικού ζητήματος βάσει 
διαπραγματεύσεων με το PKK· ζητεί από
την κυβέρνηση να εφαρμόσει τις 
μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για την 
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των κοινωνικών, πολιτιστικών και 
οικονομικών δικαιωμάτων της κουρδικής 
κοινότητας με βάση κατάλληλες 
διαβουλεύσεις με τους αρμόδιους φορείς 
και την αντιπολίτευση· καλεί την 
αντιπολίτευση να υποστηρίξει ενεργά τις 
διαπραγματεύσεις και τις μεταρρυθμίσεις, 
που αποτελούν σημαντικό βήμα προς 
όφελος της τουρκικής κοινωνίας ευρύτερα·
καλεί τις τουρκικές αρχές να 
συνεργάζονται στενά με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή για την αξιολόγηση 
προγραμμάτων στο πλαίσιο του ΜΠΒ 
που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν 
για την προώθηση της βιώσιμης 
ανάπτυξης στη νοτιοανατολική 
περιφέρεια, στο πλαίσιο των 
διαπραγματεύσεων για το κεφάλαιο 22·

προώθηση των κοινωνικών, πολιτιστικών 
και οικονομικών δικαιωμάτων της 
κουρδικής κοινότητας με βάση κατάλληλες 
διαβουλεύσεις με τους αρμόδιους φορείς 
και την αντιπολίτευση· καλεί την 
αντιπολίτευση να υποστηρίξει ενεργά τις 
διαπραγματεύσεις και τις μεταρρυθμίσεις, 
που αποτελούν σημαντικό βήμα προς 
όφελος της τουρκικής κοινωνίας ευρύτερα·

Or. fr

Τροπολογία 218
Willy Meyer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. υποστηρίζει έκθυμα την πρωτοβουλία 
της κυβέρνησης να καταβάλει κάθε 
προσπάθεια για την επίλυση του 
κουρδικού ζητήματος βάσει 
διαπραγματεύσεων με το PKK· ενθαρρύνει 
την κυβέρνηση να αναπτύξει τις 
μεταρρυθμίσεις με σκοπό την προώθηση 
των κοινωνικών, πολιτιστικών και 
οικονομικών δικαιωμάτων της κουρδικής 
κοινότητας με βάση κατάλληλες 
διαβουλεύσεις με τους αρμόδιους φορείς 
και την αντιπολίτευση· καλεί την 
αντιπολίτευση να υποστηρίξει ενεργά τις 
διαπραγματεύσεις και τις μεταρρυθμίσεις, 
που αποτελούν σημαντικό βήμα προς 
όφελος της τουρκικής κοινωνίας ευρύτερα· 
καλεί τις τουρκικές αρχές να 

16. υποστηρίζει έκθυμα την πρωτοβουλία 
της κυβέρνησης να καταβάλει κάθε 
προσπάθεια για την επίλυση του 
κουρδικού ζητήματος βάσει 
διαπραγματεύσεων με το PKK· ενθαρρύνει 
την κυβέρνηση να αναπτύξει τις 
μεταρρυθμίσεις με σκοπό την προώθηση 
των κοινωνικών, πολιτιστικών και 
οικονομικών δικαιωμάτων της κουρδικής 
κοινότητας με βάση κατάλληλες 
διαβουλεύσεις με τους αρμόδιους φορείς 
και την αντιπολίτευση και να διευκολύνει 
ένα πραγματικό άνοιγμα στις αξιώσεις για 
βασικά δικαιώματα στη συνταγματική 
διαδικασία, ώστε να εκπροσωπούνται
πλήρως όλοι οι πολίτες και τα 
δικαιώματά τους· καλεί όλα τα πολιτικά 
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συνεργάζονται στενά με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή για την αξιολόγηση 
προγραμμάτων στο πλαίσιο του ΜΠΒ που 
θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την 
προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στη 
νοτιοανατολική περιφέρεια, στο πλαίσιο 
των διαπραγματεύσεων για το κεφάλαιο 
22·

κόμματα να υποστηρίξουν ενεργά τις 
διαπραγματεύσεις και τις μεταρρυθμίσεις, 
που αποτελούν σημαντικό βήμα προς 
όφελος της τουρκικής κοινωνίας ευρύτερα· 
εκφράζει την ανησυχία του για την 
πληθώρα ποινικών υποθέσεων κατά 
συγγραφέων και δημοσιογράφων που 
αρθρογραφούσαν σχετικά με το κουρδικό 
ζήτημα και τη σύλληψη πολλών κούρδων
πολιτικών, δημάρχων και μελών 
δημοτικών συμβουλίων, συνδικαλιστών, 
δικηγόρων, διαδηλωτών και 
υπερασπιστών των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων σε σχέση με τη δίκη της 
Ένωσης Κοινοτήτων του Ελεύθερου 
Κουρδιστάν (KCK)· καλεί τις τουρκικές 
αρχές να συνεργάζονται στενά με την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αξιολόγηση 
προγραμμάτων στο πλαίσιο του ΜΠΒ που 
θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την 
προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στη 
νοτιοανατολική περιφέρεια, στο πλαίσιο 
των διαπραγματεύσεων για το κεφάλαιο 
22·

Or. en

Τροπολογία 219
Hélène Flautre, Franziska Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. υποστηρίζει έκθυμα την πρωτοβουλία 
της κυβέρνησης να καταβάλει κάθε 
προσπάθεια για την επίλυση του 
κουρδικού ζητήματος βάσει 
διαπραγματεύσεων με το PKK· ενθαρρύνει 
την κυβέρνηση να αναπτύξει τις 
μεταρρυθμίσεις με σκοπό την προώθηση 
των κοινωνικών, πολιτιστικών και 
οικονομικών δικαιωμάτων της κουρδικής 
κοινότητας με βάση κατάλληλες 
διαβουλεύσεις με τους αρμόδιους φορείς 

16. υποστηρίζει έκθυμα την πρωτοβουλία 
της κυβέρνησης να καταβάλει κάθε 
προσπάθεια για την επίλυση του 
κουρδικού ζητήματος βάσει 
διαπραγματεύσεων με το PKK· ενθαρρύνει 
την κυβέρνηση να αναπτύξει τις 
μεταρρυθμίσεις με σκοπό την προώθηση 
των κοινωνικών, πολιτιστικών και 
οικονομικών δικαιωμάτων της κουρδικής 
κοινότητας με βάση κατάλληλες 
διαβουλεύσεις με τους αρμόδιους φορείς 
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και την αντιπολίτευση· καλεί την 
αντιπολίτευση να υποστηρίξει ενεργά τις 
διαπραγματεύσεις και τις μεταρρυθμίσεις, 
που αποτελούν σημαντικό βήμα προς 
όφελος της τουρκικής κοινωνίας ευρύτερα· 
καλεί τις τουρκικές αρχές να 
συνεργάζονται στενά με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή για την αξιολόγηση 
προγραμμάτων στο πλαίσιο του ΜΠΒ που 
θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την 
προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στη 
νοτιοανατολική περιφέρεια, στο πλαίσιο 
των διαπραγματεύσεων για το κεφάλαιο 
22·

και τα κόμματα της αντιπολίτευσης·
εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
ανοικτή προσέγγιση που εφαρμόζει η 
κυβέρνηση και την υπόσχεσή της να 
επιτραπεί η διδασκαλία της μητρικής
γλώσσας στα ιδιωτικά σχολεία· είναι, 
ωστόσο, της άποψης ότι διδασκαλία της
μητρικής γλώσσας θα πρέπει να 
παρέχεται και στο πλαίσιο του 
συστήματος δημόσιας εκπαίδευσης· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
υπόσχεση να επιτραπεί η αλλαγή του 
ονόματος χωριών και επαρχιών και ζητεί 
την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στη 
διαδικασία απόφασης για την αλλαγή 
ονόματος· καλεί τα διάφορα κόμματα της 
αντιπολίτευσης να υποστηρίξουν ενεργά 
τις διαπραγματεύσεις και τις 
μεταρρυθμίσεις, που αποτελούν σημαντικό 
βήμα προς όφελος της τουρκικής 
κοινωνίας ευρύτερα· καλεί τις τουρκικές 
αρχές να συνεργάζονται στενά με την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αξιολόγηση 
προγραμμάτων στο πλαίσιο του ΜΠΒ που 
θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την 
προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στη 
νοτιοανατολική περιφέρεια, στο πλαίσιο 
των διαπραγματεύσεων για το κεφάλαιο 
22·

Or. fr

Τροπολογία 220
Raimon Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. υποστηρίζει έκθυμα την πρωτοβουλία 
της κυβέρνησης να καταβάλει κάθε 
προσπάθεια για την επίλυση του 
κουρδικού ζητήματος βάσει 
διαπραγματεύσεων με το PKK· ενθαρρύνει 
την κυβέρνηση να αναπτύξει τις 

16. υποστηρίζει έκθυμα την πρωτοβουλία 
της κυβέρνησης να καταβάλει κάθε 
προσπάθεια για την επίλυση του 
κουρδικού ζητήματος βάσει 
διαπραγματεύσεων με το PKK· ενθαρρύνει 
την κυβέρνηση να αναπτύξει τις 
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μεταρρυθμίσεις με σκοπό την προώθηση 
των κοινωνικών, πολιτιστικών και 
οικονομικών δικαιωμάτων της κουρδικής 
κοινότητας με βάση κατάλληλες 
διαβουλεύσεις με τους αρμόδιους φορείς 
και την αντιπολίτευση· καλεί την 
αντιπολίτευση να υποστηρίξει ενεργά τις 
διαπραγματεύσεις και τις μεταρρυθμίσεις, 
που αποτελούν σημαντικό βήμα προς 
όφελος της τουρκικής κοινωνίας ευρύτερα· 
καλεί τις τουρκικές αρχές να 
συνεργάζονται στενά με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή για την αξιολόγηση 
προγραμμάτων στο πλαίσιο του ΜΠΒ που 
θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την 
προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στη 
νοτιοανατολική περιφέρεια, στο πλαίσιο 
των διαπραγματεύσεων για το κεφάλαιο 
22·

μεταρρυθμίσεις με σκοπό την προώθηση 
των κοινωνικών, πολιτιστικών και 
οικονομικών δικαιωμάτων της κουρδικής 
κοινότητας με βάση κατάλληλες 
διαβουλεύσεις με τους αρμόδιους φορείς 
και την αντιπολίτευση· καλεί την 
αντιπολίτευση να υποστηρίξει ενεργά τις 
διαπραγματεύσεις και τις μεταρρυθμίσεις, 
που αποτελούν σημαντικό βήμα προς 
όφελος της τουρκικής κοινωνίας ευρύτερα· 
ζητεί από όλες τις πολιτικές δυνάμεις να 
μεριμνήσουν για μια κατάλληλη πολιτική 
πλατφόρμα και να συζητήσουν με 
εποικοδομητικό τρόπο το κουρδικό 
ζήτημα, καθώς και να διευκολύνουν ένα 
πραγματικό άνοιγμα στις αξιώσεις για 
βασικά δικαιώματα, στο οποίο όλοι οι 
πολίτες θα απολαύουν πλήρους 
αναγνώρισης· καλεί τις τουρκικές αρχές να 
συνεργάζονται στενά με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή για την αξιολόγηση 
προγραμμάτων στο πλαίσιο του ΜΠΒ που 
θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την 
προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στη 
νοτιοανατολική περιφέρεια, στο πλαίσιο 
των διαπραγματεύσεων για το κεφάλαιο 
22·

Or. en

Τροπολογία 221
Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ivo Vajgl

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. υποστηρίζει έκθυμα την πρωτοβουλία 
της κυβέρνησης να καταβάλει κάθε 
προσπάθεια για την επίλυση του 
κουρδικού ζητήματος βάσει 
διαπραγματεύσεων με το PKK· ενθαρρύνει 
την κυβέρνηση να αναπτύξει τις 
μεταρρυθμίσεις με σκοπό την προώθηση 

16. υποστηρίζει έκθυμα την πρωτοβουλία 
της κυβέρνησης να καταβάλει κάθε 
προσπάθεια για την επίλυση του 
κουρδικού ζητήματος βάσει 
διαπραγματεύσεων με το PKK και άλλους 
εκπροσώπους της κουρδικής κοινότητας· 
ενθαρρύνει την κυβέρνηση να αναπτύξει 
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των κοινωνικών, πολιτιστικών και 
οικονομικών δικαιωμάτων της κουρδικής 
κοινότητας με βάση κατάλληλες 
διαβουλεύσεις με τους αρμόδιους φορείς 
και την αντιπολίτευση· καλεί την 
αντιπολίτευση να υποστηρίξει ενεργά τις 
διαπραγματεύσεις και τις μεταρρυθμίσεις, 
που αποτελούν σημαντικό βήμα προς 
όφελος της τουρκικής κοινωνίας ευρύτερα· 
καλεί τις τουρκικές αρχές να 
συνεργάζονται στενά με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή για την αξιολόγηση 
προγραμμάτων στο πλαίσιο του ΜΠΒ που 
θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την 
προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στη 
νοτιοανατολική περιφέρεια, στο πλαίσιο 
των διαπραγματεύσεων για το κεφάλαιο 
22·

τις μεταρρυθμίσεις με σκοπό την 
προώθηση των κοινωνικών, πολιτιστικών 
και οικονομικών δικαιωμάτων της 
κουρδικής κοινότητας με βάση κατάλληλες 
διαβουλεύσεις με τους αρμόδιους φορείς 
και την αντιπολίτευση· καλεί την 
αντιπολίτευση να υποστηρίξει ενεργά τις 
διαπραγματεύσεις και τις μεταρρυθμίσεις, 
που αποτελούν σημαντικό βήμα προς 
όφελος της τουρκικής κοινωνίας ευρύτερα· 
καλεί τις τουρκικές αρχές να 
συνεργάζονται στενά με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή για την αξιολόγηση 
προγραμμάτων στο πλαίσιο του ΜΠΒ που 
θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την 
προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στη 
νοτιοανατολική περιφέρεια, στο πλαίσιο 
των διαπραγματεύσεων για το κεφάλαιο 
22·

Or. en

Τροπολογία 222
Fiorello Provera, Lorenzo Fontana

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. υποστηρίζει έκθυμα την πρωτοβουλία 
της κυβέρνησης να καταβάλει κάθε 
προσπάθεια για την επίλυση του 
κουρδικού ζητήματος βάσει 
διαπραγματεύσεων με το PKK· ενθαρρύνει 
την κυβέρνηση να αναπτύξει τις
μεταρρυθμίσεις με σκοπό την προώθηση 
των κοινωνικών, πολιτιστικών και 
οικονομικών δικαιωμάτων της κουρδικής 
κοινότητας με βάση κατάλληλες 
διαβουλεύσεις με τους αρμόδιους φορείς 
και την αντιπολίτευση· καλεί την 
αντιπολίτευση να υποστηρίξει ενεργά τις 
διαπραγματεύσεις και τις μεταρρυθμίσεις, 
που αποτελούν σημαντικό βήμα προς 
όφελος της τουρκικής κοινωνίας ευρύτερα· 

16. υποστηρίζει έκθυμα την πρωτοβουλία 
της κυβέρνησης να καταβάλει κάθε 
προσπάθεια για την επίλυση του 
κουρδικού ζητήματος βάσει 
διαπραγματεύσεων με το PKK· ενθαρρύνει 
την κυβέρνηση να αναπτύξει πραγματικές
μεταρρυθμίσεις με σκοπό την προώθηση 
των κοινωνικών, πολιτιστικών και 
οικονομικών δικαιωμάτων της κουρδικής 
κοινότητας με βάση κατάλληλες 
διαβουλεύσεις με τους αρμόδιους φορείς 
και την αντιπολίτευση· καλεί την 
αντιπολίτευση να υποστηρίξει ενεργά τις 
διαπραγματεύσεις και τις μεταρρυθμίσεις, 
που αποτελούν σημαντικό βήμα προς 
όφελος της τουρκικής κοινωνίας ευρύτερα· 
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καλεί τις τουρκικές αρχές να 
συνεργάζονται στενά με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή για την αξιολόγηση 
προγραμμάτων στο πλαίσιο του ΜΠΒ που 
θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την 
προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στη 
νοτιοανατολική περιφέρεια, στο πλαίσιο 
των διαπραγματεύσεων για το κεφάλαιο 
22·

καλεί τις τουρκικές αρχές να 
συνεργάζονται στενά με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή για την αξιολόγηση 
προγραμμάτων στο πλαίσιο του ΜΠΒ που 
θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την 
προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στη 
νοτιοανατολική περιφέρεια, στο πλαίσιο 
των διαπραγματεύσεων για το κεφάλαιο 
22·

Or. it

Τροπολογία 223
Μαρία-Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16a. καλωσορίζει και αναμένει την ταχεία 
υλοποίηση της δήλωσης της τουρκικής 
κυβέρνησης σχετικά με την 
επαναλειτουργία του σχολείου της 
ελληνικής μειονότητας στη νήσο 
Gökceada (Ίμβρο), ενέργεια που αποτελεί 
θετικό βήμα για τη διατήρηση του 
διπολιτισμικού χαρακτήρα των 
τουρκικών νησιών Gökceada (Ίμβρου) 
και Bozcaada (Τενέδου), σύμφωνα με το 
ψήφισμα αριθ. 1625 της 
Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του
Συμβουλίου της Ευρώπης· επισημαίνει, 
ωστόσο, ότι χρειάζονται περαιτέρω 
βήματα για να βρεθεί λύση στα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μέλη 
της ελληνικής μειονότητας σε σχέση με 
τα δικαιώματα ιδιοκτησίας τους· 

Or. el

Τροπολογία 224
Μαριέττα Γιαννάκου
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. χαιρετίζει την επαναλειτουργία ενός 
σχολείου της ελληνικής μειονότητας στο 
νησί Gökçeada (Ίμβρος), ενέργεια που 
αποτελεί θετικό βήμα για τη διατήρηση 
του διπολιτισμικού χαρακτήρα των 
νησιών Gökçeada (Ίμβρος) και Bozcaada 
(Τένεδος), σύμφωνα με το ψήφισμα 1625 
(2008) της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης 
του Συμβουλίου της Ευρώπης· στο 
πλαίσιο αυτό και με δεδομένο τον
φθίνοντα αριθμό των μελών της 
μειονότητας, καλεί τις τουρκικές αρχές 
να ενθαρρύνουν και να διευκολύνουν τις 
εκπατρισμένες οικογένειες της 
μειονότητας που επιθυμούν να 
επιστρέψουν στο νησί· επισημαίνει επίσης 
ότι χρειάζονται περαιτέρω βήματα για να 
βρεθεί λύση στα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν τα μέλη της ελληνικής 
μειονότητας σε σχέση με τα δικαιώματα 
ιδιοκτησίας τους·

Or. en

Τροπολογία 225
Μαριέττα Γιαννάκου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16β. σημειώνει ότι εξακολουθούν να 
υπάρχουν καταγγελίες για τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν οι πολίτες της ΕΕ σε 
σχέση με τα κληρονομικά δικαιώματα και 
την καταχώριση τίτλων ιδιοκτησίας·
καλεί την Τουρκία να θέσει τέλος στις 
πολιτικές και τις πρακτικές που εισάγουν 
διακρίσεις ως προς αυτό το θέμα και να 
ευθυγραμμίσει τη νομοθεσία και την 
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πρακτική της με την ΕΣΔΑ και με τη 
νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 226
Μαριέττα Γιαννάκου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16γ. εκφράζει τη λύπη του για τη 
μετατροπή του μουσείου της Αγίας 
Σοφίας στην Τραπεζούντα και του 
μουσείου της Αγίας Σοφίας στο Ιζνίκ σε 
μουσουλμανικά τεμένη, καθώς και για τις 
δηλώσεις τούρκων πολιτικών σχετικά με 
μελλοντικά σχέδια για τη λήψη 
παρεμφερών αποφάσεων όσον αφορά 
άλλα χριστιανικά μνημεία εξέχουσας 
ιστορικής, συμβολικής και πολιτιστικής 
σημασίας·

Or. en

Τροπολογία 227
Geoffrey Van Orden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. εκτιμά ότι ο κοινωνικός διάλογος και η 
συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων είναι 
ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη μιας 
ευημερούσας κοινωνίας· τονίζει πόση 
σημασία έχει η επίτευξη περαιτέρω 
προόδου στους τομείς της κοινωνικής 
πολιτικής και της απασχόλησης, ιδίως 
προκειμένου να αρθούν όλα τα εμπόδια 

17. εκτιμά ότι ο κοινωνικός διάλογος και η 
συμμετοχή ομάδων κοινωνικών και 
οικονομικών συμφερόντων έχουν 
σημασία για την ανάπτυξη μιας 
ευημερούσας κοινωνίας· τονίζει πόση 
σημασία έχει η επίτευξη περαιτέρω 
προόδου στους τομείς της κοινωνικής 
πολιτικής και της απασχόλησης, ιδίως 
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στην αποτελεσματική λειτουργία των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων, να 
θεσπιστεί εθνική στρατηγική για την 
απασχόληση, να αντιμετωπισθεί η 
αδήλωτη εργασία, να διευρυνθεί η κάλυψη 
που παρέχουν οι μηχανισμοί κοινωνικής 
προστασίας και να αυξηθούν τα ποσοστά 
απασχόλησης των γυναικών και των 
ατόμων με αναπηρία·

προκειμένου να αρθούν όλα τα εμπόδια 
στην αποτελεσματική λειτουργία των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων, σύμφωνα 
με τα συμφέροντα της οικονομίας και της 
ευρύτερης κοινωνίας, να αντιμετωπισθεί η 
αδήλωτη εργασία, να διευρυνθεί η κάλυψη 
που παρέχουν οι μηχανισμοί κοινωνικής 
προστασίας και να αυξηθούν τα ποσοστά 
απασχόλησης των γυναικών και των 
ατόμων με αναπηρία·

Or. en

Τροπολογία 228
Renate Sommer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. εκτιμά ότι ο κοινωνικός διάλογος και η 
συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων είναι 
ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη μιας 
ευημερούσας κοινωνίας· τονίζει πόση 
σημασία έχει η επίτευξη περαιτέρω 
προόδου στους τομείς της κοινωνικής 
πολιτικής και της απασχόλησης, ιδίως 
προκειμένου να αρθούν όλα τα εμπόδια 
στην αποτελεσματική λειτουργία των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων, να 
θεσπιστεί εθνική στρατηγική για την 
απασχόληση, να αντιμετωπισθεί η 
αδήλωτη εργασία, να διευρυνθεί η κάλυψη 
που παρέχουν οι μηχανισμοί κοινωνικής 
προστασίας και να αυξηθούν τα ποσοστά 
απασχόλησης των γυναικών και των 
ατόμων με αναπηρία·

17. εκτιμά ότι ο κοινωνικός διάλογος και η 
συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων είναι 
ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη μιας 
δημοκρατικής κοινωνίας και μπορούν να 
ενισχύσουν την ευημερία του πληθυσμού· 
τονίζει πόση σημασία έχει η επίτευξη 
περαιτέρω προόδου στους τομείς της 
κοινωνικής πολιτικής και της 
απασχόλησης, ιδίως προκειμένου να 
αρθούν όλα τα εμπόδια στο έργο των 
ελεύθερων συνδικαλιστικών οργανώσεων, 
να θεσπιστεί εθνική στρατηγική για την 
απασχόληση, να αντιμετωπισθεί η 
αδήλωτη εργασία, να διευρυνθεί η κάλυψη 
που παρέχουν οι μηχανισμοί κοινωνικής 
προστασίας και να αυξηθούν τα ποσοστά 
απασχόλησης των γυναικών και των 
ατόμων με αναπηρία·

Or. de

Τροπολογία 229
Hélène Flautre, Franziska Keller



AM\1015246EL.doc 25/90 PE526.339v01-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. εκτιμά ότι ο κοινωνικός διάλογος και η 
συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων είναι 
ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη μιας 
ευημερούσας κοινωνίας· τονίζει πόση 
σημασία έχει η επίτευξη περαιτέρω 
προόδου στους τομείς της κοινωνικής 
πολιτικής και της απασχόλησης, ιδίως 
προκειμένου να αρθούν όλα τα εμπόδια 
στην αποτελεσματική λειτουργία των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων, να 
θεσπιστεί εθνική στρατηγική για την 
απασχόληση, να αντιμετωπισθεί η 
αδήλωτη εργασία, να διευρυνθεί η κάλυψη 
που παρέχουν οι μηχανισμοί κοινωνικής 
προστασίας και να αυξηθούν τα ποσοστά 
απασχόλησης των γυναικών και των 
ατόμων με αναπηρία·

17. εκτιμά ότι ο κοινωνικός διάλογος και η 
συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων είναι 
ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη μιας 
ευημερούσας κοινωνίας· τονίζει πόση 
σημασία έχει η επίτευξη περαιτέρω 
προόδου στους τομείς της κοινωνικής 
πολιτικής και της απασχόλησης, ιδίως 
προκειμένου να αρθούν όλα τα εμπόδια 
στην αποτελεσματική λειτουργία των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων, να 
θεσπιστεί εθνική στρατηγική για την 
απασχόληση, να αντιμετωπισθεί η 
αδήλωτη εργασία, να διευρυνθεί η κάλυψη 
που παρέχουν οι μηχανισμοί κοινωνικής 
προστασίας και να αυξηθούν τα ποσοστά 
απασχόλησης των γυναικών και των 
ατόμων με αναπηρία· σημειώνει τη 
σταδιακή εφαρμογή των νόμων 6289 και 
6356 σχετικά με το δικαίωμα του 
συνδικαλίζεσθαι στον ιδιωτικό και τον 
δημόσιο τομέα, αλλά εκφράζει την 
ανησυχία του για τους φραγμούς που 
εξακολουθούν να παρεμποδίζουν τη 
λειτουργία των συνδικάτων· εκφράζει την 
ιδιαίτερη ανησυχία του για την έλλειψη 
προστασίας από διακρίσεις έναντι
συνδικαλιστών σε επιχειρήσεις που 
απασχολούν λιγότερους από 30 
εργαζομένους· ζητεί οι νόμοι που αφορούν 
τον συνδικαλισμό να εφαρμόζονται 
σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα της ΔΟΕ 
τα οποία έχουν κυρωθεί από την Τουρκία·

Or. fr

Τροπολογία 230
Salvador Sedó i Alabart

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. εκτιμά ότι ο κοινωνικός διάλογος και η 
συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων είναι 
ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη μιας 
ευημερούσας κοινωνίας· τονίζει πόση 
σημασία έχει η επίτευξη περαιτέρω 
προόδου στους τομείς της κοινωνικής 
πολιτικής και της απασχόλησης, ιδίως 
προκειμένου να αρθούν όλα τα εμπόδια 
στην αποτελεσματική λειτουργία των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων, να 
θεσπιστεί εθνική στρατηγική για την 
απασχόληση, να αντιμετωπισθεί η 
αδήλωτη εργασία, να διευρυνθεί η κάλυψη 
που παρέχουν οι μηχανισμοί κοινωνικής 
προστασίας και να αυξηθούν τα ποσοστά 
απασχόλησης των γυναικών και των 
ατόμων με αναπηρία·

17. εκτιμά ότι ο κοινωνικός διάλογος και η 
συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων είναι 
ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη μιας 
ευημερούσας κοινωνίας· τονίζει πόση 
σημασία έχει η επίτευξη περαιτέρω 
προόδου στους τομείς της κοινωνικής 
πολιτικής και της απασχόλησης, ιδίως 
προκειμένου να αρθούν όλα τα εμπόδια 
στην αποτελεσματική λειτουργία των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων, να 
θεσπιστεί εθνική στρατηγική για την 
απασχόληση, να αντιμετωπισθεί η 
αδήλωτη εργασία, να διευρυνθεί η κάλυψη 
που παρέχουν οι μηχανισμοί κοινωνικής 
προστασίας και να αυξηθούν τα ποσοστά 
απασχόλησης των γυναικών και των 
ατόμων με αναπηρία· τονίζει πόσο 
σημαντικό είναι το άνοιγμα του 
κεφαλαίου 19 για την κοινωνική πολιτική 
και την απασχόληση, προκειμένου να 
επιτευχθεί ταχεία πρόοδος στον τομέα 
αυτό· 

Or. en

Τροπολογία 231
Raimon Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. εκτιμά ότι ο κοινωνικός διάλογος και η 
συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων είναι 
ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη μιας 
ευημερούσας κοινωνίας· τονίζει πόση 
σημασία έχει η επίτευξη περαιτέρω 
προόδου στους τομείς της κοινωνικής 
πολιτικής και της απασχόλησης, ιδίως
προκειμένου να αρθούν όλα τα εμπόδια 
στην αποτελεσματική λειτουργία των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων, να 

17. εκτιμά ότι ο κοινωνικός διάλογος και η 
συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων είναι 
ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη μιας 
ευημερούσας κοινωνίας· τονίζει πόση 
σημασία έχει η επίτευξη περαιτέρω 
προόδου στους τομείς της κοινωνικής 
πολιτικής και της απασχόλησης, ιδίως 
προκειμένου να αρθούν όλα τα εμπόδια 
στην αποτελεσματική λειτουργία των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων, να 
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θεσπιστεί εθνική στρατηγική για την 
απασχόληση, να αντιμετωπισθεί η 
αδήλωτη εργασία, να διευρυνθεί η κάλυψη 
που παρέχουν οι μηχανισμοί κοινωνικής 
προστασίας και να αυξηθούν τα ποσοστά 
απασχόλησης των γυναικών και των 
ατόμων με αναπηρία·

θεσπιστεί εθνική στρατηγική για την 
απασχόληση, να αντιμετωπισθεί η 
αδήλωτη εργασία, να διευρυνθεί η κάλυψη 
που παρέχουν οι μηχανισμοί κοινωνικής 
προστασίας και να αυξηθούν τα ποσοστά 
απασχόλησης των γυναικών και των 
ατόμων με αναπηρία· τονίζει πόσο 
σημαντικό είναι το άνοιγμα του 
κεφαλαίου 19 για την κοινωνική πολιτική 
και την απασχόληση·

Or. en

Τροπολογία 232
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. εκτιμά ότι ο κοινωνικός διάλογος και η 
συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων είναι 
ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη μιας 
ευημερούσας κοινωνίας· τονίζει πόση 
σημασία έχει η επίτευξη περαιτέρω 
προόδου στους τομείς της κοινωνικής 
πολιτικής και της απασχόλησης, ιδίως 
προκειμένου να αρθούν όλα τα εμπόδια 
στην αποτελεσματική λειτουργία των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων, να 
θεσπιστεί εθνική στρατηγική για την 
απασχόληση, να αντιμετωπισθεί η 
αδήλωτη εργασία, να διευρυνθεί η κάλυψη 
που παρέχουν οι μηχανισμοί κοινωνικής 
προστασίας και να αυξηθούν τα ποσοστά 
απασχόλησης των γυναικών και των 
ατόμων με αναπηρία·

17. εκτιμά ότι ο κοινωνικός διάλογος και η 
συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων είναι 
ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη μιας 
ευημερούσας κοινωνίας· τονίζει πόση 
σημασία έχει η επίτευξη περαιτέρω 
προόδου στους τομείς της κοινωνικής 
πολιτικής και της απασχόλησης, ιδίως 
προκειμένου να αρθούν όλα τα εμπόδια 
στην αποτελεσματική λειτουργία των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων, να 
θεσπιστεί εθνική στρατηγική για την 
απασχόληση, να αντιμετωπισθεί η 
αδήλωτη εργασία, να διευρυνθεί η κάλυψη 
που παρέχουν οι μηχανισμοί κοινωνικής 
προστασίας και να αυξηθούν τα ποσοστά 
απασχόλησης των γυναικών και των 
ατόμων με αναπηρία· τονίζει πόσο 
σημαντικό είναι το άνοιγμα του
κεφαλαίου 19 για την κοινωνική πολιτική 
και την απασχόληση·

Or. en
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Τροπολογία 233
Andrew Duff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ivo Vajgl

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. εκτιμά ότι ο κοινωνικός διάλογος και η 
συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων είναι 
ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη μιας 
ευημερούσας κοινωνίας· τονίζει πόση 
σημασία έχει η επίτευξη περαιτέρω 
προόδου στους τομείς της κοινωνικής 
πολιτικής και της απασχόλησης, ιδίως 
προκειμένου να αρθούν όλα τα εμπόδια 
στην αποτελεσματική λειτουργία των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων, να 
θεσπιστεί εθνική στρατηγική για την 
απασχόληση, να αντιμετωπισθεί η 
αδήλωτη εργασία, να διευρυνθεί η κάλυψη 
που παρέχουν οι μηχανισμοί κοινωνικής 
προστασίας και να αυξηθούν τα ποσοστά 
απασχόλησης των γυναικών και των 
ατόμων με αναπηρία·

17. εκτιμά ότι ο κοινωνικός διάλογος και η 
συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων είναι 
ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη μιας 
ευημερούσας κοινωνίας· τονίζει πόση 
σημασία έχει η επίτευξη περαιτέρω 
προόδου στους τομείς της κοινωνικής 
πολιτικής και της απασχόλησης, ιδίως 
προκειμένου να αρθούν όλα τα εμπόδια 
στην αποτελεσματική λειτουργία των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων, να 
θεσπιστεί εθνική στρατηγική για την 
απασχόληση, να αντιμετωπισθεί η 
αδήλωτη εργασία, να διευρυνθεί η κάλυψη 
που παρέχουν οι μηχανισμοί κοινωνικής 
προστασίας και να αυξηθούν τα ποσοστά 
απασχόλησης των γυναικών και των 
ατόμων με αναπηρία· καλεί, ως εκ τούτου, 
την Τουρκία να συμφωνήσει στο άνοιγμα 
του κεφαλαίου 19·

Or. en

Τροπολογία 234
Νικόλαος Σαλαβράκος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. σημειώνει ότι εξακολουθούν να 
υπάρχουν καταγγελίες για προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν οι πολίτες της ΕΕ σε 
σχέση με τα κληρονομικά δικαιώματα και 
την καταχώριση τίτλων ιδιοκτησίας, και 
καλεί την Τουρκία να θέσει τέλος στις 
πολιτικές και τις πρακτικές που εισάγουν 
διακρίσεις στο θέμα αυτό και να 
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ευθυγραμμίσει τη νομοθεσία και την 
πρακτική της με την ΕΣΔΑ·

Or. en

Τροπολογία 235
Τάκης Χατζηγεωργίου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. εκφράζει τις σοβαρές ανησυχίες του 
για την τροπή και το περιεχόμενο που 
ενδέχεται να λάβουν οι μεταρρυθμιστικές 
προσπάθειες στην Τουρκία αναφορικά με 
την προάσπιση βασικών ελευθεριών και 
το Κουρδικό, εφόσον η πρόσφατη κρίση, 
ως απότοκο του σκανδάλου διαφθοράς 
που συγκλόνισε εσωτερικά και διεθνώς 
την κοινή γνώμη, και της ενδοϊσλαμικής 
ρήξης που θεωρείται πλέον δεδομένη, 
καθώς και οι επερχόμενες εκλογικές 
αναμετρήσεις, τοποθετούν την Τουρκία 
σε μια μακρά περίοδο έντονων 
αντιπαραθέσεων·

Or. el

Τροπολογία 236
Alojz Peterle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. σημειώνει τις ανησυχίες της 
τουρκικής κοινής γνώμης σχετικά με την 
αδυναμία του Ελεγκτικού Συνεδρίου να 
διενεργήσει ελέγχους σε πολλά κρατικά 
θεσμικά όργανα, λόγω μη εφαρμογής του 
νόμου·
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Or. en

Τροπολογία 237
Göran Färm, Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Jens 
Nilsson, Tanja Fajon, Richard Howitt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. σημειώνει την περιορισμένη πρόοδο 
στους τομείς των εργασιακών και 
συνδικαλιστικών δικαιωμάτων· εκφράζει 
τη λύπη του για το γεγονός ότι η 
νομοθεσία σχετικά με τα συνδικαλιστικά 
δικαιώματα δεν έχει ακόμη 
ευθυγραμμιστεί με τα πρότυπα της ΕΕ 
και της ΔΟΕ και ότι η συλλογική δράση 
των συνδικάτων υπόκειται σε 
πολυάριθμους περιορισμούς· καλεί την 
Τουρκία να συνεχίσει να εργάζεται για μια 
νέα νομοθεσία στο πεδίο αυτό, η οποία θα 
εξασφαλίζει την ευθυγράμμιση με το 
κεκτημένο της ΕΕ και με τις συμβάσεις 
της ΔΟΕ·

Or. en

Τροπολογία 238
Νικόλαος Σαλαβράκος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17β. καλεί την Τουρκία να ευθυγραμμίσει 
με το κεκτημένο το νομοθετικό της 
πλαίσιο για τις κινήσεις κεφαλαίων και 
τις πληρωμές, μεταξύ άλλων με τη 
σταδιακή ελευθέρωση της αγοράς 
ακίνητης περιουσίας από πολίτες της ΕΕ 
και με την κατάργηση των μεταξύ τους 
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διακρίσεων·

Or. en

Τροπολογία 239
Laurence J.A.J. Stassen

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Οικοδόμηση σχέσεων καλής γειτονίας Αποτυχία της Τουρκίας αριθ. 3:
οικοδόμηση σχέσεων καλής γειτονίας

Or. nl

Τροπολογία 240
Μαριέττα Γιαννάκου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. σημειώνει τις συνεχιζόμενες 
προσπάθειες της Τουρκίας και της 
Ελλάδας για τη βελτίωση των διμερών 
σχέσεών τους, οι οποίες περιλαμβάνουν, 
μεταξύ άλλων, διμερείς συναντήσεις· 
θεωρεί, ωστόσο λυπηρό το γεγονός ότι η 
ΤΕΣ δεν έχει ανακαλέσει το casus belli 
κατά της Ελλάδας·

18. σημειώνει τις συνεχιζόμενες 
προσπάθειες της Τουρκίας και της 
Ελλάδας για τη βελτίωση των διμερών 
σχέσεών τους, οι οποίες περιλαμβάνουν, 
μεταξύ άλλων, διμερείς συναντήσεις· 
θεωρεί, ωστόσο λυπηρό το γεγονός ότι η 
ΤΕΣ δεν έχει ανακαλέσει το casus belli 
κατά της Ελλάδας· καλεί την κυβέρνηση 
της Τουρκίας να θέσει τέρμα στις 
συνεχιζόμενες παραβιάσεις του ελληνικού 
εναέριου χώρου και των ελληνικών 
χωρικών υδάτων, καθώς και στις πτήσεις 
τουρκικών στρατιωτικών αεροσκαφών 
πάνω από ελληνικά νησιά· καλεί την 
τουρκική κυβέρνηση να σεβαστεί το 
διεθνές δίκαιο, απέχοντας από κάθε 
ενέργεια, όπως υπεράκτιες 
δραστηριότητες εξερεύνησης σε περιοχές 
που εμπίπτουν στην υφαλοκρηπίδα ή σε 
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άλλες θαλάσσιες ζώνες των κρατών 
μελών της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 241
Νικόλαος Σαλαβράκος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. σημειώνει τις συνεχιζόμενες 
προσπάθειες της Τουρκίας και της 
Ελλάδας για τη βελτίωση των διμερών 
σχέσεών τους, οι οποίες περιλαμβάνουν, 
μεταξύ άλλων, διμερείς συναντήσεις· 
θεωρεί, ωστόσο λυπηρό το γεγονός ότι η 
ΤΕΣ δεν έχει ανακαλέσει το casus belli 
κατά της Ελλάδας·

18. σημειώνει τις συνεχιζόμενες 
προσπάθειες της Τουρκίας και της 
Ελλάδας για τη βελτίωση των διμερών
σχέσεών τους, οι οποίες περιλαμβάνουν, 
μεταξύ άλλων, διμερείς συναντήσεις· 
θεωρεί, ωστόσο λυπηρό το γεγονός ότι η 
ΤΕΣ δεν έχει ανακαλέσει το casus belli 
κατά της Ελλάδας και συνεχίζει τις
παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου και 
θαλάσσιου χώρου·

Or. el

Τροπολογία 242
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. σημειώνει τις συνεχιζόμενες 
προσπάθειες της Τουρκίας και της 
Ελλάδας για τη βελτίωση των διμερών 
σχέσεών τους, οι οποίες περιλαμβάνουν, 
μεταξύ άλλων, διμερείς συναντήσεις· 
θεωρεί, ωστόσο λυπηρό το γεγονός ότι η 
ΤΕΣ δεν έχει ανακαλέσει το casus belli 
κατά της Ελλάδας·

18. σημειώνει τις συνεχιζόμενες 
προσπάθειες της Τουρκίας και της 
Ελλάδας για τη βελτίωση των διμερών 
σχέσεών τους, οι οποίες περιλαμβάνουν, 
μεταξύ άλλων, διμερείς συναντήσεις· 
θεωρεί, ωστόσο απαράδεκτο το γεγονός 
ότι η ΤΕΣ δεν έχει ανακαλέσει το casus 
belli κατά της Ελλάδας·

Or. de
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Τροπολογία 243
Charles Tannock

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. χαιρετίζει τις ολοένα φιλικότερες
σχέσεις μεταξύ της Τουρκίας και της 
Περιφερειακής Κυβέρνησης του 
Κουρδιστάν στο Ιράκ, κυρίως όσον 
αφορά τη συνεργασία τους για τον 
ενεργειακό εφοδιασμό και την κατασκευή 
πρόσθετων πετρελαιαγωγών· θεωρεί 
ενθαρρυντικό το γεγονός ότι η εξέλιξη 
αυτή θα συμβάλει στην οικονομική 
ανάπτυξη της αυτόνομης περιφέρειας του 
Κουρδιστάν στο Ιράκ· τονίζει τον θετικό 
συμβολισμό που μπορεί να έχει η 
συνεργασία αυτή για την άμβλυνση των 
εσωτερικών εντάσεων εντός της 
Τουρκίας·

Or. en

Τροπολογία 244
Νικόλαος Σαλαβράκος, Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. καλεί την τουρκική κυβέρνηση να 
απόσχει από κάθε ενέργεια, όπως 
υπεράκτιες δραστηριότητες εξερεύνησης, 
σε περιοχές που εμπίπτουν στην 
υφαλοκρηπίδα ή σε άλλες θαλάσσιες 
ζώνες των κρατών μελών της ΕΕ, η 
οποία είναι επιζήμια για τις σχέσεις καλής 
γειτονίας και δεν συμμορφώνεται με το 
διεθνές δίκαιο και την αρχή της 
ειρηνικής διευθέτησης των διαφορών·
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Or. en

Τροπολογία 245
Ελένη Θεοχάρους, Renate Sommer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. απευθύνει έκκληση να αποφεύγεται 
κάθε είδους απειλή, καθώς και οιαδήποτε 
αιτία προστριβής και πράξη που θα 
μπορούσε να βλάψει τις καλές σχέσεις 
γειτονίας και την ειρηνική διευθέτηση 
των διαφορών· επισημαίνει όλα τα 
κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών 
μελών της ΕΕ, στα οποία 
περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, το 
δικαίωμα να συνάπτουν διμερείς 
συμφωνίες σύμφωνα με το κεκτημένο της 
ΕΕ και το διεθνές δίκαιο, 
περιλαμβανομένης της Σύμβασης του 
ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας·

Or. en

Τροπολογία 246
Marusya Lyubcheva

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. επικροτεί την επανέναρξη των 
εργασιών της κοινής επιτροπής για τη 
διευθέτηση εκκρεμών ζητημάτων μεταξύ 
της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της 
Τουρκικής Δημοκρατίας, και ζητεί να 
συνεχιστούν οι προσπάθειες για την 
επίλυση του ζητήματος των δικαιωμάτων 
ιδιοκτησίας των θρακοβουλγάρων 
προσφύγων σύμφωνα με τις συστάσεις 
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που διατύπωσε το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο στα ψηφίσματά του για τις 
εκθέσεις του 20071 και του 20112 σχετικά 
με την πρόοδο της Τουρκίας προς την 
προσχώρηση·

__________________
1Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
της 21ης Μαΐου 2008 σχετικά με την 
έκθεση προόδου για την Τουρκία για το 
2007, ΕΕ C 279E της 19.11.2009

2Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
της 29ης Μαρτίου 2012 σχετικά με την 
έκθεση προόδου του 2012 για την 
Τουρκία, ΕΕ C 257E της 6.9.2009

Or. bg

Τροπολογία 247
Graham Watson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την κυβέρνηση της Τουρκίας να 
υπογράψει και να κυρώσει τη Σύμβαση 
των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της 
θάλασσας (UNCLOS) χωρίς περαιτέρω 
καθυστέρηση και υπενθυμίζει ότι η 
αποκλειστική οικονομική ζώνη της 
Κυπριακής Δημοκρατίας είναι απολύτως 
νόμιμη·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 248
Geoffrey Van Orden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την κυβέρνηση της Τουρκίας να 
υπογράψει και να κυρώσει τη Σύμβαση 
των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της 
θάλασσας (UNCLOS) χωρίς περαιτέρω 
καθυστέρηση και υπενθυμίζει ότι η 
αποκλειστική οικονομική ζώνη της 
Κυπριακής Δημοκρατίας είναι απολύτως 
νόμιμη·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 249
Μαριέττα Γιαννάκου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την κυβέρνηση της Τουρκίας να 
υπογράψει και να κυρώσει τη Σύμβαση 
των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της 
θάλασσας (UNCLOS) χωρίς περαιτέρω 
καθυστέρηση και υπενθυμίζει ότι η 
αποκλειστική οικονομική ζώνη της 
Κυπριακής Δημοκρατίας είναι απολύτως 
νόμιμη·

19. επαναλαμβάνει ότι η Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της 
Θάλασσας (UNCLOS) έχει υπογραφεί 
από την ΕΕ, τα κράτη μέλη της και όλες 
τις υποψήφιες χώρες και αποτελεί τμήμα 
του κοινοτικού κεκτημένου· καλεί την 
κυβέρνηση της Τουρκίας να υπογράψει 
και να κυρώσει την UNCLOS χωρίς 
περαιτέρω καθυστέρηση και υπενθυμίζει 
ότι η αποκλειστική οικονομική ζώνη της 
Κυπριακής Δημοκρατίας είναι απολύτως 
νόμιμη·

Or. en

Τροπολογία 250
Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Angelika Werthmann, Jorgo Chatzimarkakis, Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την κυβέρνηση της Τουρκίας να 
υπογράψει και να κυρώσει τη Σύμβαση 
των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της 
θάλασσας (UNCLOS) χωρίς περαιτέρω 
καθυστέρηση και υπενθυμίζει ότι η 
αποκλειστική οικονομική ζώνη της 
Κυπριακής Δημοκρατίας είναι απολύτως 
νόμιμη·

19. καλεί την κυβέρνηση της Τουρκίας να 
υπογράψει και να κυρώσει τη Σύμβαση 
των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της 
θάλασσας (UNCLOS), η οποία αποτελεί 
τμήμα του κοινοτικού κεκτημένου, χωρίς 
περαιτέρω καθυστέρηση και υπενθυμίζει 
ότι η αποκλειστική οικονομική ζώνη της 
Κυπριακής Δημοκρατίας είναι απολύτως 
νόμιμη· καλεί την Τουρκία να σέβεται τα 
κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών 
μελών της ΕΕ στα οποία περιλαμβάνεται, 
μεταξύ άλλων, το δικαίωμα να συνάπτουν 
διμερείς συμφωνίες, να πραγματοποιούν 
έρευνες και να εκμεταλλεύονται τους 
φυσικούς τους πόρους σύμφωνα με το 
κεκτημένο της ΕΕ και το διεθνές δίκαιο, 
περιλαμβανομένης της Σύμβασης του 
ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας· 
τονίζει επίσης την ανάγκη σεβασμού της 
κυριαρχίας των κρατών μελών επί των 
χωρικών υδάτων τους· εκφράζει τη λύπη 
του σχετικά με τις συνεχείς παραβιάσεις 
της εθνικής κυριαρχίας, της εδαφικής 
ακεραιότητας και των δικαιοδοσιών 
εντός της αποκλειστικής οικονομικής 
ζώνης (ΑΟΖ) της Κυπριακής 
Δημοκρατίας από την Τουρκία, η οποία 
εκδίδει δηλώσεις με τις οποίες 
αντιτίθεται στις εργασίες γεώτρησης της 
Κυπριακής Δημοκρατίας και απειλεί με 
αντίποινα τις εταιρείες που συμμετέχουν 
στην εξερεύνηση πόρων της Κύπρου·

Or. en

Τροπολογία 251
Τάκης Χατζηγεωργίου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την κυβέρνηση της Τουρκίας να 
υπογράψει και να κυρώσει τη Σύμβαση 
των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της 
θάλασσας (UNCLOS) χωρίς περαιτέρω 
καθυστέρηση και υπενθυμίζει ότι η 
αποκλειστική οικονομική ζώνη της 
Κυπριακής Δημοκρατίας είναι απολύτως 
νόμιμη·

19. καλεί την κυβέρνηση της Τουρκίας να 
υπογράψει και να κυρώσει τη Σύμβαση 
των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της 
θάλασσας (UNCLOS), η οποία αποτελεί 
τμήμα του κοινοτικού κεκτημένου, χωρίς 
περαιτέρω καθυστέρηση και υπενθυμίζει 
ότι η αποκλειστική οικονομική ζώνη της 
Κυπριακής Δημοκρατίας είναι απολύτως 
νόμιμη· εκφράζει την βαθιά του ανησυχία 
για τις δημόσιες απειλές της Τουρκίας 
κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας και 
καλεί επιτακτικά την Τουρκία να 
αποφεύγει τη χρήση οιωνδήποτε απειλών 
και κάθε αφορμή για προστριβές και να 
μην παραβιάζει τα κυριαρχικά 
δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
στα χωρικά της ύδατα, στην ΑΟΖ και 
στον εναέριο χώρο·

Or. en

Τροπολογία 252
Μαρία-Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την κυβέρνηση της Τουρκίας να 
υπογράψει και να κυρώσει τη Σύμβαση 
των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της 
θάλασσας (UNCLOS) χωρίς περαιτέρω 
καθυστέρηση και υπενθυμίζει ότι η 
αποκλειστική οικονομική ζώνη της 
Κυπριακής Δημοκρατίας είναι απολύτως 
νόμιμη·

19. καλεί την κυβέρνηση της Τουρκίας να 
υπογράψει και να κυρώσει τη Σύμβαση 
των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της 
θάλασσας (UNCLOS), που αποτελεί 
τμήμα του κοινοτικού κεκτημένου, χωρίς 
περαιτέρω καθυστέρηση και υπενθυμίζει 
ότι η αποκλειστική οικονομική ζώνη της 
Κυπριακής Δημοκρατίας είναι απολύτως 
νόμιμη·

Or. el
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Τροπολογία 253
Ελένη Θεοχάρους, Renate Sommer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. καλεί την Τουρκία να σταματήσει να 
εμποδίζει όλες τις νόμιμες προσπάθειες 
και πρωτοβουλίες της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και ξένων εταιρειών οι 
οποίες πραγματοποιούν γεωτρήσεις εντός 
της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, με στόχο 
την πραγματοποίηση ερευνών για φυσικό 
αέριο και πετρέλαιο· καλεί την Τουρκία 
να σταματήσει να παραβιάζει το 
κοινοτικό κεκτημένο και το διεθνές 
δίκαιο της θάλασσας, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα των ενταξιακών 
διαπραγματεύσεών της με την ΕΕ και,
κατά συνέπεια, να συμμορφωθεί με τους 
κανόνες και τον νομικό και πολιτικό 
χαρακτήρα ενός υποψήφιου κράτους το 
οποίο πρέπει να σέβεται πλήρως τα 
κυριαρχικά δικαιώματα όλων των 
κρατών μελών, όπως προβλέπουν οι 
Συνθήκες·

Or. en

Τροπολογία 254
Νικόλαος Χουντής

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. τονίζει την ανάγκη, στο πλαίσιο των 
σχέσεων καλής γειτονίας και εν μέσω της 
οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, να 
ξεκινήσει, με πρωτοβουλία της Τουρκίας, 
η αμοιβαία μείωση των πολυδάπανων 
στρατιωτικών εξοπλισμών, έτσι ώστε να 
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εξοικονομηθούν αναγκαίοι κοινωνικοί 
πόροι για την αντιμετώπιση της 
φτώχειας, τη μείωση της ανεργίας και 
την ευρύτερη ενίσχυση των αδύναμων 
οικονομικών στρωμάτων·

Or. el

Τροπολογία 255
Ελένη Θεοχάρους, Renate Sommer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19β. καλεί την τουρκική κυβέρνηση να 
απόσχει από κάθε απειλή ή ενέργεια εις 
βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων και 
των δικαιοδοσιών της Κυπριακής 
Δημοκρατίας εντός των χωρικών υδάτων 
της και της Αποκλειστικής Οικονομικής 
Ζώνης·

Or. en

Τροπολογία 256
Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Angelika Werthmann, Charles Tannock, Jorgo 
Chatzimarkakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. επαναλαμβάνει τη σθεναρή υποστήριξή 
του για την επανένωση της Κύπρου, η 
οποία θα βασίζεται σε μια δίκαιη και 
βιώσιμη λύση για αμφότερες τις 
κοινότητες· ζητεί από την Τουρκία να 
υποστηρίξει ενεργά τις διαπραγματεύσεις 
που έχουν ως στόχο μια δίκαιη, σφαιρική 
και βιώσιμη λύση υπό την αιγίδα του 
Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και 

20. επαναλαμβάνει τη σθεναρή υποστήριξή 
του για την επανένωση της Κύπρου, η 
οποία θα βασίζεται σε μια δίκαιη και 
βιώσιμη λύση για αμφότερες τις 
κοινότητες· ζητεί από την Τουρκία να 
υποστηρίξει ενεργά τις διαπραγματεύσεις 
που έχουν ως στόχο μια δίκαιη, σφαιρική 
και βιώσιμη λύση και την έκδοση κοινής 
δήλωσης, με την οποία θα 
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σύμφωνα με τα συναφή ψηφίσματα του 
ΣΑΗΕ· καλεί την Τουρκία να αρχίσει να 
αποσύρει τις δυνάμεις της από την Κύπρο 
και να μεταβιβάσει την περίκλειστη 
περιοχή της Αμμοχώστου στη διοίκηση 
των Ηνωμένων Εθνών σύμφωνα με το 
ψήφισμα 550 (1984) του Συμβουλίου 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών· καλεί 
την Κυπριακή Δημοκρατία να ανοίξει το 
λιμάνι της Αμμοχώστου υπό την εποπτεία 
των τελωνειακών αρχών της ΕΕ, 
προκειμένου να προωθηθεί ένα θετικό 
κλίμα για την επιτυχή περάτωση των 
τρεχουσών διαπραγματεύσεων για την 
επανένωση και να επιτραπεί στους 
Τουρκοκυπρίους να εμπορεύονται 
απευθείας με νόμιμο και αποδεκτό από 
όλους τρόπο· σημειώνει τις προτάσεις της 
κυπριακής κυβέρνησης για την 
αντιμετώπιση των προαναφερθέντων 
θεμάτων·

διευκρινίζονται οι αρχές της 
διαπραγματευτικής διαδικασίας, υπό την 
αιγίδα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ 
και σύμφωνα με τα συναφή ψηφίσματα 
του ΣΑΗΕ και τις θεμελιώδεις αξίες και 
αρχές της ΕΕ· καλεί την Τουρκία να 
αρχίσει αμέσως να αποσύρει τις δυνάμεις 
της από την Κύπρο και να μεταβιβάσει την 
περίκλειστη περιοχή της Αμμοχώστου στη 
διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών σύμφωνα 
με το ψήφισμα 550 (1984) του Συμβουλίου 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών· 
σημειώνει τις προτάσεις της κυπριακής 
κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των 
προαναφερθέντων θεμάτων· εκφράζει, 
παράλληλα, τη λύπη του για το γεγονός 
ότι η Τουρκία απέρριψε την πρόταση της 
κυβέρνησης της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, του 2010, να ανοίξει, 
μεταξύ άλλων, το λιμάνι της Αμμοχώστου 
υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
ενέργεια χάρη στην οποία θα καθίσταντο 
δυνατές οι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ 
της ΕΕ και των Τουρκοκυπρίων μέσω 
του λιμένα της Αμμοχώστου·

Or. en

Τροπολογία 257
Metin Kazak, Jelko Kacin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. επαναλαμβάνει τη σθεναρή υποστήριξή 
του για την επανένωση της Κύπρου, η 
οποία θα βασίζεται σε μια δίκαιη και 
βιώσιμη λύση για αμφότερες τις 
κοινότητες· ζητεί από την Τουρκία να 
υποστηρίξει ενεργά τις διαπραγματεύσεις 
που έχουν ως στόχο μια δίκαιη, σφαιρική 
και βιώσιμη λύση υπό την αιγίδα του 
Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και 
σύμφωνα με τα συναφή ψηφίσματα του 

20. επαναλαμβάνει τη σθεναρή υποστήριξή 
του για την επανένωση της Κύπρου, η 
οποία θα βασίζεται σε μια δίκαιη και 
βιώσιμη λύση βάσει των παραμέτρων που 
ορίστηκαν στο πλαίσιο των Ηνωμένων 
Εθνών περί διζωνικότητας, 
δικοινοτικότητας και πολιτικής ισότητας
για αμφότερες τις κοινότητες· ζητεί από 
την Τουρκία να συνεχίσει να υποστηρίζει
ενεργά τις διαπραγματεύσεις που έχουν ως 



PE526.339v01-00 42/90 AM\1015246EL.doc

EL

ΣΑΗΕ· καλεί την Τουρκία να αρχίσει να 
αποσύρει τις δυνάμεις της από την Κύπρο 
και να μεταβιβάσει την περίκλειστη 
περιοχή της Αμμοχώστου στη διοίκηση 
των Ηνωμένων Εθνών σύμφωνα με το 
ψήφισμα 550 (1984) του Συμβουλίου 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών· καλεί 
την Κυπριακή Δημοκρατία να ανοίξει το 
λιμάνι της Αμμοχώστου υπό την εποπτεία 
των τελωνειακών αρχών της ΕΕ, 
προκειμένου να προωθηθεί ένα θετικό 
κλίμα για την επιτυχή περάτωση των 
τρεχουσών διαπραγματεύσεων για την 
επανένωση και να επιτραπεί στους 
Τουρκοκυπρίους να εμπορεύονται 
απευθείας με νόμιμο και αποδεκτό από 
όλους τρόπο· σημειώνει τις προτάσεις της 
κυπριακής κυβέρνησης για την 
αντιμετώπιση των προαναφερθέντων 
θεμάτων·

στόχο μια δίκαιη, σφαιρική και βιώσιμη 
λύση υπό την αιγίδα του Γενικού 
Γραμματέα του ΟΗΕ και σύμφωνα με τα 
συναφή ψηφίσματα του ΣΑΗΕ· καλεί την 
Κυπριακή Δημοκρατία να επιτρέψει την 
έγκριση του κανονισμού για τις άμεσες 
εμπορικές συναλλαγές, δυνάμει του 
οποίου οι Τουρκοκύπριοι θα έχουν τη 
δυνατότητα να εμπορεύονται απευθείας 
με την ΕΕ κατά τρόπο αποδεκτό από 
όλους, και να προωθήσει ένα θετικό κλίμα 
για την επιτυχή περάτωση των τρεχουσών 
διαπραγματεύσεων για την επανένωση·

Or. en

Τροπολογία 258
Graham Watson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. επαναλαμβάνει τη σθεναρή υποστήριξή 
του για την επανένωση της Κύπρου, η 
οποία θα βασίζεται σε μια δίκαιη και 
βιώσιμη λύση για αμφότερες τις 
κοινότητες· ζητεί από την Τουρκία να 
υποστηρίξει ενεργά τις διαπραγματεύσεις 
που έχουν ως στόχο μια δίκαιη, σφαιρική 
και βιώσιμη λύση υπό την αιγίδα του 
Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και 
σύμφωνα με τα συναφή ψηφίσματα του 
ΣΑΗΕ· καλεί την Τουρκία να αρχίσει να 
αποσύρει τις δυνάμεις της από την Κύπρο 
και να μεταβιβάσει την περίκλειστη 
περιοχή της Αμμοχώστου στη διοίκηση 
των Ηνωμένων Εθνών σύμφωνα με το 

20. επαναλαμβάνει τη σθεναρή υποστήριξή 
του για την επανένωση της Κύπρου, η 
οποία θα βασίζεται σε μια δίκαιη και 
βιώσιμη λύση βάσει των παραμέτρων που 
ορίστηκαν στο πλαίσιο των Ηνωμένων 
Εθνών περί διζωνικότητας, 
δικοινοτικότητας και πολιτικής ισότητας
για αμφότερες τις κοινότητες· ζητεί από 
την Τουρκία να συνεχίσει να υποστηρίζει
τις διαπραγματεύσεις που έχουν ως στόχο 
μια δίκαιη, σφαιρική και βιώσιμη λύση 
υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα του 
ΟΗΕ και σύμφωνα με τα συναφή 
ψηφίσματα του ΣΑΗΕ· καλεί όλες τις 
πλευρές να δεσμευθούν να προβούν σε 
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ψήφισμα 550 (1984) του Συμβουλίου 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών· καλεί 
την Κυπριακή Δημοκρατία να ανοίξει το 
λιμάνι της Αμμοχώστου υπό την εποπτεία 
των τελωνειακών αρχών της ΕΕ, 
προκειμένου να προωθηθεί ένα θετικό 
κλίμα για την επιτυχή περάτωση των 
τρεχουσών διαπραγματεύσεων για την 
επανένωση και να επιτραπεί στους 
Τουρκοκυπρίους να εμπορεύονται 
απευθείας με νόμιμο και αποδεκτό από 
όλους τρόπο· σημειώνει τις προτάσεις 
της κυπριακής κυβέρνησης για την 
αντιμετώπιση των προαναφερθέντων 
θεμάτων·

διαπραγματεύσεις για τη διευκόλυνση της 
ελεύθερης κυκλοφορίας εμπορευμάτων, 
υπηρεσιών, κεφαλαίων και προσώπων, 
και για την επίλυση ζητημάτων 
ιδιοκτησίας στην Κύπρο· καλεί την 
Τουρκία να αρχίσει να αποσύρει τις 
δυνάμεις της από την Κύπρο και να 
μεταβιβάσει το Βαρώσι 1 στη διοίκηση 
των Ηνωμένων Εθνών σύμφωνα με το 
Ψήφισμα 550 (1984) του Συμβουλίου 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών· καλεί 
την Κυπριακή Δημοκρατία να επιτρέψει 
την έγκριση του κανονισμού για τις 
άμεσες εμπορικές συναλλαγές2, δυνάμει 
του οποίου οι Τουρκοκύπριοι θα έχουν τη 
δυνατότητα να εμπορεύονται απευθείας με
την ΕΕ κατά τρόπο αποδεκτό από όλους, 
και να προωθήσει ένα θετικό κλίμα για 
την επιτυχή περάτωση των τρεχουσών 
διαπραγματεύσεων για την επανένωση· 

__________________
1 Υπάρχει ένα πραγματολογικό λάθος - το 
ψήφισμα 550 του ΟΗΕ καλεί την Τουρκία 
να αρχίσει την απόσυρση των δυνάμεών 
της από το Βαρώσι, συνοικία της πόλης 
της Αμμοχώστου. Η αναφορά στην 
Αμμόχωστο μπορεί εν προκειμένω να 
ερμηνευθεί εσφαλμένα ως αναφορά στο 
σύνολο της περιοχής. 
2 Το 2004, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
πρότεινε μεν τη σύναψη συμφωνίας 
ελεύθερων συναλλαγών με τη Βόρεια 
Κύπρο, αλλά το θέμα έκτοτε εκκρεμεί στο 
Συμβούλιο (παρά την έναρξη ισχύος της 
Συνθήκης της Λισαβόνας).

Or. en

Τροπολογία 259
Ελένη Θεοχάρους, Renate Sommer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. επαναλαμβάνει τη σθεναρή υποστήριξή 
του για την επανένωση της Κύπρου, η 
οποία θα βασίζεται σε μια δίκαιη και 
βιώσιμη λύση για αμφότερες τις 
κοινότητες· ζητεί από την Τουρκία να 
υποστηρίξει ενεργά τις διαπραγματεύσεις 
που έχουν ως στόχο μια δίκαιη, σφαιρική 
και βιώσιμη λύση υπό την αιγίδα του 
Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και 
σύμφωνα με τα συναφή ψηφίσματα του 
ΣΑΗΕ· καλεί την Τουρκία να αρχίσει να 
αποσύρει τις δυνάμεις της από την Κύπρο 
και να μεταβιβάσει την περίκλειστη 
περιοχή της Αμμοχώστου στη διοίκηση 
των Ηνωμένων Εθνών σύμφωνα με το 
ψήφισμα 550 (1984) του Συμβουλίου 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών· καλεί 
την Κυπριακή Δημοκρατία να ανοίξει το 
λιμάνι της Αμμοχώστου υπό την εποπτεία 
των τελωνειακών αρχών της ΕΕ, 
προκειμένου να προωθηθεί ένα θετικό 
κλίμα για την επιτυχή περάτωση των 
τρεχουσών διαπραγματεύσεων για την 
επανένωση και να επιτραπεί στους 
Τουρκοκυπρίους να εμπορεύονται 
απευθείας με νόμιμο και αποδεκτό από 
όλους τρόπο· σημειώνει τις προτάσεις της 
κυπριακής κυβέρνησης για την 
αντιμετώπιση των προαναφερθέντων 
θεμάτων·

20. επαναλαμβάνει τη σθεναρή υποστήριξή 
του για την επανένωση της Κύπρου, η 
οποία θα βασίζεται σε μια δίκαιη, 
δημοκρατική και βιώσιμη λύση για 
αμφότερες τις κοινότητες σύμφωνα με το 
Πρωτόκολλο 10 και τις θεμελιώδεις αξίες 
και τις αρχές της ΕΕ· ζητεί από την 
Τουρκία να υποστηρίξει ενεργά τις 
διαπραγματεύσεις που έχουν ως στόχο μια 
δίκαιη, σφαιρική και βιώσιμη λύση υπό 
την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα του 
ΟΗΕ και με τη θετική και καταλυτική 
στήριξη της ΕΕ, ούτως ώστε να γίνονται 
σεβαστές και να κατοχυρώνονται οι 
δημοκρατικές αξίες και αρχές, και 
σύμφωνα με τα συναφή ψηφίσματα του 
ΣΑΗΕ· καλεί την Τουρκία να αρχίσει 
αμέσως να αποσύρει τις δυνάμεις της από 
την Κύπρο και να μεταβιβάσει την 
περίκλειστη περιοχή της πόλης της 
Αμμοχώστου στους νόμιμους κατοίκους 
της και στη διοίκηση των Ηνωμένων 
Εθνών σύμφωνα με το Ψήφισμα 550 
(1984) του Συμβουλίου Ασφαλείας των 
Ηνωμένων Εθνών, διευκολύνοντας, κατ’ 
αυτόν τον τρόπο, τις προσπάθειες για μια 
συνολική λύση· καλεί παράλληλα την 
Κυπριακή Δημοκρατία να ανοίξει το 
λιμάνι της Αμμοχώστου υπό την εποπτεία 
των τελωνειακών αρχών της ΕΕ, 
προκειμένου να προωθηθεί ένα θετικό 
κλίμα για την επιτυχή περάτωση των 
τρεχουσών διαπραγματεύσεων για την 
επανένωση και να επιτραπεί στους 
Τουρκοκυπρίους να εμπορεύονται 
απευθείας με νόμιμο και αποδεκτό από 
όλους τρόπο, σύμφωνα με το διεθνές 
δίκαιο, το κοινοτικό κεκτημένο και με 
πλήρη σεβασμό των κυριαρχικών 
δικαιωμάτων της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, των κρατών μελών της ΕΕ, 
κατά τα προβλεπόμενα στο Πρωτόκολλο 
10 και στις Συνθήκες· σημειώνει τις 
προτάσεις της κυπριακής κυβέρνησης για 
την αντιμετώπιση των προαναφερθέντων 
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θεμάτων·

Or. en

Τροπολογία 260
Τάκης Χατζηγεωργίου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. επαναλαμβάνει τη σθεναρή υποστήριξή 
του για την επανένωση της Κύπρου, η 
οποία θα βασίζεται σε μια δίκαιη και 
βιώσιμη λύση για αμφότερες τις 
κοινότητες· ζητεί από την Τουρκία να 
υποστηρίξει ενεργά τις διαπραγματεύσεις 
που έχουν ως στόχο μια δίκαιη, σφαιρική 
και βιώσιμη λύση υπό την αιγίδα του 
Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και 
σύμφωνα με τα συναφή ψηφίσματα του 
ΣΑΗΕ· καλεί την Τουρκία να αρχίσει να 
αποσύρει τις δυνάμεις της από την Κύπρο 
και να μεταβιβάσει την περίκλειστη 
περιοχή της Αμμοχώστου στη διοίκηση 
των Ηνωμένων Εθνών σύμφωνα με το 
ψήφισμα 550 (1984) του Συμβουλίου 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών· καλεί 
την Κυπριακή Δημοκρατία να ανοίξει το 
λιμάνι της Αμμοχώστου υπό την εποπτεία 
των τελωνειακών αρχών της ΕΕ, 
προκειμένου να προωθηθεί ένα θετικό 
κλίμα για την επιτυχή περάτωση των 
τρεχουσών διαπραγματεύσεων για την 
επανένωση και να επιτραπεί στους
Τουρκοκυπρίους να εμπορεύονται 
απευθείας με νόμιμο και αποδεκτό από 
όλους τρόπο· σημειώνει τις προτάσεις της 
κυπριακής κυβέρνησης για την 
αντιμετώπιση των προαναφερθέντων 
θεμάτων·

20. επαναλαμβάνει τη σθεναρή υποστήριξή 
του για την επανένωση της Κύπρου, η 
οποία θα βασίζεται σε μια συνολική,
δίκαιη και βιώσιμη λύση για αμφότερες τις 
κοινότητες και ενθαρρύνει τους ηγέτες 
των δύο κοινοτήτων να καταλήξουν σε 
συναίνεση όσον αφορά τις αναμενόμενες 
κοινές δηλώσεις· ζητεί από την Τουρκία 
να υποστηρίξει ενεργά τις 
διαπραγματεύσεις που έχουν ως στόχο μια 
δίκαιη, σφαιρική και βιώσιμη λύση υπό 
την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα του 
ΟΗΕ και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο 
και τα συναφή ψηφίσματα του ΣΑΗΕ· 
καλεί την Τουρκία να αρχίσει αμέσως να 
αποσύρει τις δυνάμεις της από την Κύπρο 
και να μεταβιβάσει την περίκλειστη 
περιοχή της Αμμοχώστου στη διοίκηση 
των Ηνωμένων Εθνών σύμφωνα με το 
ψήφισμα 550 (1984) του Συμβουλίου 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών· 
υπενθυμίζει την πρόταση της Κυπριακής 
Δημοκρατίας να ανοίξει παράλληλα το 
λιμάνι της Αμμοχώστου υπό την αιγίδα της 
ΕΕ, προκειμένου να προωθηθεί ένα θετικό 
κλίμα για την επιτυχή περάτωση των 
τρεχουσών διαπραγματεύσεων για την 
επανένωση και να επιτραπεί σε αμφότερες 
τις κοινότητες να εμπορεύονται με νόμιμο 
και αποδεκτό από όλους τρόπο· σημειώνει 
τις προτάσεις της κυπριακής κυβέρνησης 
για την αντιμετώπιση των 
προαναφερθέντων θεμάτων·
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Or. en

Τροπολογία 261
Geoffrey Van Orden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. επαναλαμβάνει τη σθεναρή υποστήριξή 
του για την επανένωση της Κύπρου, η 
οποία θα βασίζεται σε μια δίκαιη και 
βιώσιμη λύση για αμφότερες τις 
κοινότητες· ζητεί από την Τουρκία να
υποστηρίξει ενεργά τις διαπραγματεύσεις 
που έχουν ως στόχο μια δίκαιη, σφαιρική 
και βιώσιμη λύση υπό την αιγίδα του 
Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και 
σύμφωνα με τα συναφή ψηφίσματα του 
ΣΑΗΕ· καλεί την Τουρκία να αρχίσει να 
αποσύρει τις δυνάμεις της από την Κύπρο 
και να μεταβιβάσει την περίκλειστη 
περιοχή της Αμμοχώστου στη διοίκηση 
των Ηνωμένων Εθνών σύμφωνα με το 
ψήφισμα 550 (1984) του Συμβουλίου 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών· καλεί 
την Κυπριακή Δημοκρατία να ανοίξει το 
λιμάνι της Αμμοχώστου υπό την εποπτεία 
των τελωνειακών αρχών της ΕΕ, 
προκειμένου να προωθηθεί ένα θετικό 
κλίμα για την επιτυχή περάτωση των 
τρεχουσών διαπραγματεύσεων για την 
επανένωση και να επιτραπεί στους 
Τουρκοκυπρίους να εμπορεύονται 
απευθείας με νόμιμο και αποδεκτό από 
όλους τρόπο· σημειώνει τις προτάσεις της 
κυπριακής κυβέρνησης για την 
αντιμετώπιση των προαναφερθέντων 
θεμάτων·

20. επαναλαμβάνει τη σθεναρή υποστήριξή 
του για την επανένωση της Κύπρου, η 
οποία θα βασίζεται σε μια δίκαιη και 
βιώσιμη λύση, που θα λαμβάνει υπόψη τις 
ανησυχίες και τα συμφέροντα αμφότερων 
των κοινοτήτων· ζητεί από την Τουρκία 
και την Ελλάδα να υποστηρίξουν ενεργά 
τις διαπραγματεύσεις που έχουν ως στόχο 
μια δίκαιη, σφαιρική και βιώσιμη λύση 
υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα του 
ΟΗΕ και σύμφωνα με τα συναφή 
ψηφίσματα του ΣΑΗΕ· στο πλαίσιο της 
λήψης μέτρων για την οικοδόμηση 
εμπιστοσύνης, καλεί την Τουρκία να 
αρχίσει να αποσύρει τις δυνάμεις της από 
την Κύπρο και να προχωρήσει με τη 
μεταβίβαση της περίκλειστης περιοχής 
της Αμμοχώστου στη διοίκηση των 
Ηνωμένων Εθνών σύμφωνα με το 
ψήφισμα 550 (1984) του Συμβουλίου 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και
καλεί την Κυπριακή Δημοκρατία να 
ανοίξει, από την πλευρά της, το λιμάνι της 
Αμμοχώστου υπό την εποπτεία των 
τελωνειακών αρχών της ΕΕ και να 
επιτρέψει να λειτουργεί το αεροδρόμιο 
Ερκάν ως διεθνής αερολιμένας με 
κωδικούς καταχωρισμένους και 
αναγνωρισμένους από την ΙΑΤΑ και τη 
ΔΟΠΑ, προκειμένου να προωθηθεί ένα 
θετικό κλίμα για την επιτυχή περάτωση 
των τρεχουσών διαπραγματεύσεων για την 
επανένωση και να επιτραπεί η έγκριση του 
κανονισμού για τις άμεσες εμπορικές 
συναλλαγές, ώστε να παρέχεται στους 
Τουρκοκυπρίους η δυνατότητα να 



AM\1015246EL.doc 47/90 PE526.339v01-00

EL

εμπορεύονται απευθείας με νόμιμο και 
αποδεκτό από όλους τρόπο· σημειώνει τις 
προτάσεις της κυπριακής κυβέρνησης για 
την αντιμετώπιση ορισμένων εκ των 
προαναφερθέντων θεμάτων·

Or. en

Τροπολογία 262
Charles Tannock

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. επαναλαμβάνει τη σθεναρή υποστήριξή 
του για την επανένωση της Κύπρου, η 
οποία θα βασίζεται σε μια δίκαιη και 
βιώσιμη λύση για αμφότερες τις 
κοινότητες· ζητεί από την Τουρκία να 
υποστηρίξει ενεργά τις διαπραγματεύσεις 
που έχουν ως στόχο μια δίκαιη, σφαιρική 
και βιώσιμη λύση υπό την αιγίδα του 
Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και 
σύμφωνα με τα συναφή ψηφίσματα του 
ΣΑΗΕ· καλεί την Τουρκία να αρχίσει να 
αποσύρει τις δυνάμεις της από την Κύπρο 
και να μεταβιβάσει την περίκλειστη 
περιοχή της Αμμοχώστου στη διοίκηση 
των Ηνωμένων Εθνών σύμφωνα με το 
ψήφισμα 550 (1984) του Συμβουλίου 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών· καλεί 
την Κυπριακή Δημοκρατία να ανοίξει το 
λιμάνι της Αμμοχώστου υπό την εποπτεία 
των τελωνειακών αρχών της ΕΕ, 
προκειμένου να προωθηθεί ένα θετικό 
κλίμα για την επιτυχή περάτωση των 
τρεχουσών διαπραγματεύσεων για την 
επανένωση και να επιτραπεί στους 
Τουρκοκυπρίους να εμπορεύονται 
απευθείας με νόμιμο και αποδεκτό από 
όλους τρόπο· σημειώνει τις προτάσεις της 
κυπριακής κυβέρνησης για την 
αντιμετώπιση των προαναφερθέντων 

20. επαναλαμβάνει τη σθεναρή υποστήριξή 
του για την επανένωση της Κύπρου, η 
οποία θα βασίζεται σε μια δίκαιη και 
βιώσιμη λύση για αμφότερες τις 
κοινότητες· ζητεί από την Τουρκία να 
υποστηρίξει ενεργά τις διαπραγματεύσεις 
που έχουν ως στόχο μια δίκαιη, σφαιρική 
και βιώσιμη λύση υπό την αιγίδα του 
Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και 
σύμφωνα με τα συναφή ψηφίσματα του 
ΣΑΗΕ· καλεί την Τουρκία να αρχίσει να 
αποσύρει τις δυνάμεις της από την Κύπρο 
και να μεταβιβάσει την περίκλειστη 
περιοχή της Αμμοχώστου στη διοίκηση 
των Ηνωμένων Εθνών σύμφωνα με το 
ψήφισμα 550 (1984) του Συμβουλίου 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών· καλεί 
την Κυπριακή Δημοκρατία να ανοίξει το 
λιμάνι της Αμμοχώστου υπό την εποπτεία 
των τελωνειακών αρχών της ΕΕ, 
προκειμένου να προωθηθεί ένα θετικό 
κλίμα για την επιτυχή περάτωση των 
τρεχουσών διαπραγματεύσεων για την 
επανένωση και να επιτραπεί στους 
Τουρκοκυπρίους να εμπορεύονται 
απευθείας με νόμιμο και αποδεκτό από 
όλους τρόπο· επικροτεί τις προτάσεις της 
κυπριακής κυβέρνησης για την 
αντιμετώπιση των προαναφερθέντων 
θεμάτων· χαιρετίζει περαιτέρω τα 
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θεμάτων· σημάδια συνεργασίας από αμφότερες τις 
πλευρές·

Or. en

Τροπολογία 263
Hélène Flautre, Franziska Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. επαναλαμβάνει τη σθεναρή υποστήριξή 
του για την επανένωση της Κύπρου, η 
οποία θα βασίζεται σε μια δίκαιη και 
βιώσιμη λύση για αμφότερες τις 
κοινότητες· ζητεί από την Τουρκία να 
υποστηρίξει ενεργά τις διαπραγματεύσεις
που έχουν ως στόχο μια δίκαιη, σφαιρική 
και βιώσιμη λύση υπό την αιγίδα του 
Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και 
σύμφωνα με τα συναφή ψηφίσματα του 
ΣΑΗΕ· καλεί την Τουρκία να αρχίσει να 
αποσύρει τις δυνάμεις της από την Κύπρο 
και να μεταβιβάσει την περίκλειστη 
περιοχή της Αμμοχώστου στη διοίκηση 
των Ηνωμένων Εθνών σύμφωνα με το 
ψήφισμα 550 (1984) του Συμβουλίου 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών· καλεί 
την Κυπριακή Δημοκρατία να ανοίξει το 
λιμάνι της Αμμοχώστου υπό την εποπτεία 
των τελωνειακών αρχών της ΕΕ, 
προκειμένου να προωθηθεί ένα θετικό 
κλίμα για την επιτυχή περάτωση των 
τρεχουσών διαπραγματεύσεων για την 
επανένωση και να επιτραπεί στους 
Τουρκοκυπρίους να εμπορεύονται 
απευθείας με νόμιμο και αποδεκτό από 
όλους τρόπο· σημειώνει τις προτάσεις της 
κυπριακής κυβέρνησης για την 
αντιμετώπιση των προαναφερθέντων 
θεμάτων·

20. επαναλαμβάνει τη σθεναρή υποστήριξή 
του για την επανένωση της Κύπρου, η 
οποία θα βασίζεται σε μια δίκαιη και 
βιώσιμη λύση για αμφότερες τις 
κοινότητες· στηρίζει τις προσπάθειες για 
επανέναρξη των διαπραγματεύσεων που 
έχουν ως στόχο μια δίκαιη, σφαιρική και 
βιώσιμη λύση υπό την αιγίδα του Γενικού 
Γραμματέα του ΟΗΕ και σύμφωνα με τα 
συναφή ψηφίσματα του ΣΑΗΕ· καλεί την 
Τουρκία να αρχίσει να αποσύρει τις 
δυνάμεις της από την Κύπρο και να 
μεταβιβάσει την περίκλειστη περιοχή της 
Αμμοχώστου στη διοίκηση των Ηνωμένων 
Εθνών σύμφωνα με το ψήφισμα 550 
(1984) του Συμβουλίου Ασφαλείας των 
Ηνωμένων Εθνών· καλεί την Κυπριακή 
Δημοκρατία να ανοίξει το λιμάνι της 
Αμμοχώστου υπό την εποπτεία των 
τελωνειακών αρχών της ΕΕ, προκειμένου 
να προωθηθεί ένα θετικό κλίμα για την 
επιτυχή περάτωση των τρεχουσών 
διαπραγματεύσεων για την επανένωση και 
να επιτραπεί στους Τουρκοκυπρίους να 
εμπορεύονται απευθείας με νόμιμο και 
αποδεκτό από όλους τρόπο· σημειώνει τις 
προτάσεις της κυπριακής κυβέρνησης για 
την αντιμετώπιση των προαναφερθέντων 
θεμάτων·

Or. fr
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Τροπολογία 264
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. επαναλαμβάνει τη σθεναρή υποστήριξή 
του για την επανένωση της Κύπρου, η 
οποία θα βασίζεται σε μια δίκαιη και 
βιώσιμη λύση για αμφότερες τις 
κοινότητες· ζητεί από την Τουρκία να 
υποστηρίξει ενεργά τις διαπραγματεύσεις 
που έχουν ως στόχο μια δίκαιη, σφαιρική 
και βιώσιμη λύση υπό την αιγίδα του 
Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και 
σύμφωνα με τα συναφή ψηφίσματα του 
ΣΑΗΕ· καλεί την Τουρκία να αρχίσει να 
αποσύρει τις δυνάμεις της από την Κύπρο 
και να μεταβιβάσει την περίκλειστη 
περιοχή της Αμμοχώστου στη διοίκηση 
των Ηνωμένων Εθνών σύμφωνα με το 
ψήφισμα 550 (1984) του Συμβουλίου 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών· καλεί 
την Κυπριακή Δημοκρατία να ανοίξει το 
λιμάνι της Αμμοχώστου υπό την εποπτεία 
των τελωνειακών αρχών της ΕΕ, 
προκειμένου να προωθηθεί ένα θετικό 
κλίμα για την επιτυχή περάτωση των 
τρεχουσών διαπραγματεύσεων για την 
επανένωση και να επιτραπεί στους 
Τουρκοκυπρίους να εμπορεύονται 
απευθείας με νόμιμο και αποδεκτό από 
όλους τρόπο· σημειώνει τις προτάσεις της 
κυπριακής κυβέρνησης για την 
αντιμετώπιση των προαναφερθέντων 
θεμάτων·

20. επαναλαμβάνει τη σθεναρή υποστήριξή 
του για την επανένωση της Κύπρου, η 
οποία θα βασίζεται σε μια δίκαιη και 
βιώσιμη λύση για αμφότερες τις 
κοινότητες· ζητεί από την Τουρκία να 
υποστηρίξει ενεργά τις διαπραγματεύσεις 
που έχουν ως στόχο μια δίκαιη, σφαιρική 
και βιώσιμη λύση υπό την αιγίδα του 
Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και 
σύμφωνα με τα συναφή ψηφίσματα του 
ΣΑΗΕ· καλεί την Τουρκία να αρχίσει να 
αποσύρει στο σύνολό τους τις δυνάμεις της 
από την Κύπρο και να μεταβιβάσει την 
περίκλειστη περιοχή της Αμμοχώστου στη 
διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών σύμφωνα 
με το ψήφισμα 550 (1984) του Συμβουλίου 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών· καλεί 
την Κυπριακή Δημοκρατία να ανοίξει το 
λιμάνι της Αμμοχώστου υπό την εποπτεία 
των τελωνειακών αρχών της ΕΕ, 
προκειμένου να προωθηθεί ένα θετικό 
κλίμα για την επιτυχή περάτωση των 
τρεχουσών διαπραγματεύσεων για την 
επανένωση και να επιτραπεί στους 
Τουρκοκυπρίους να εμπορεύονται 
απευθείας με νόμιμο και αποδεκτό από 
όλους τρόπο· σημειώνει τις προτάσεις της 
κυπριακής κυβέρνησης για την 
αντιμετώπιση των προαναφερθέντων 
θεμάτων·

Or. de

Τροπολογία 265
Σοφοκλής Σοφοκλέους, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ana Gomes
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. επαναλαμβάνει τη σθεναρή υποστήριξή 
του για την επανένωση της Κύπρου, η 
οποία θα βασίζεται σε μια δίκαιη και 
βιώσιμη λύση για αμφότερες τις 
κοινότητες· ζητεί από την Τουρκία να 
υποστηρίξει ενεργά τις διαπραγματεύσεις 
που έχουν ως στόχο μια δίκαιη, σφαιρική 
και βιώσιμη λύση υπό την αιγίδα του 
Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και 
σύμφωνα με τα συναφή ψηφίσματα του 
ΣΑΗΕ· καλεί την Τουρκία να αρχίσει να 
αποσύρει τις δυνάμεις της από την Κύπρο 
και να μεταβιβάσει την περίκλειστη 
περιοχή της Αμμοχώστου στη διοίκηση 
των Ηνωμένων Εθνών σύμφωνα με το 
ψήφισμα 550 (1984) του Συμβουλίου 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών· καλεί 
την Κυπριακή Δημοκρατία να ανοίξει το 
λιμάνι της Αμμοχώστου υπό την εποπτεία 
των τελωνειακών αρχών της ΕΕ, 
προκειμένου να προωθηθεί ένα θετικό 
κλίμα για την επιτυχή περάτωση των 
τρεχουσών διαπραγματεύσεων για την 
επανένωση και να επιτραπεί στους 
Τουρκοκυπρίους να εμπορεύονται 
απευθείας με νόμιμο και αποδεκτό από 
όλους τρόπο· σημειώνει τις προτάσεις της 
κυπριακής κυβέρνησης για την 
αντιμετώπιση των προαναφερθέντων 
θεμάτων·

20. επαναλαμβάνει τη σθεναρή υποστήριξή 
του για την επανένωση της Κύπρου, η 
οποία θα βασίζεται σε μια δίκαιη και 
βιώσιμη λύση για αμφότερες τις 
κοινότητες· ζητεί από την Τουρκία να 
υποστηρίξει ενεργά τις διαπραγματεύσεις 
που έχουν ως στόχο μια δίκαιη, σφαιρική 
και βιώσιμη λύση υπό την αιγίδα του 
Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και 
σύμφωνα με τα συναφή ψηφίσματα του 
ΣΑΗΕ και τις θεμελιώδεις αξίες και 
αρχές της ΕΕ· καλεί την Τουρκία να 
αρχίσει αμέσως να αποσύρει τις δυνάμεις 
της από την Κύπρο και να μεταβιβάσει την 
περίκλειστη περιοχή της Αμμοχώστου στη 
διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών σύμφωνα 
με το ψήφισμα 550 (1984) του Συμβουλίου 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών· καλεί 
την Κυπριακή Δημοκρατία να ανοίξει το 
λιμάνι της Αμμοχώστου υπό την εποπτεία 
των τελωνειακών αρχών της ΕΕ, 
προκειμένου να προωθηθεί ένα θετικό 
κλίμα για την επιτυχή περάτωση των 
τρεχουσών διαπραγματεύσεων για την 
επανένωση και να επιτραπεί στους 
Τουρκοκυπρίους να εμπορεύονται 
απευθείας με νόμιμο και αποδεκτό από 
όλους τρόπο· σημειώνει τις προτάσεις της 
κυπριακής κυβέρνησης για την 
αντιμετώπιση των προαναφερθέντων 
θεμάτων·

Or. en

Τροπολογία 266
Laurence J.A.J. Stassen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)



AM\1015246EL.doc 51/90 PE526.339v01-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. επισημαίνει ότι η Τουρκία εισέβαλε 
το 1974 στην Κύπρο και έχει έκτοτε υπό 
την κατοχή της το βόρειο τμήμα της 
νήσου· σημειώνει ότι η Τουρκία δεν 
αναγνωρίζει την Κύπρο και, συνεπώς, εν 
μέρει, την ΕΕ·

Or. nl

Τροπολογία 267
Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. επικροτεί την κοινή δήλωση των
δημάρχων Αλέξη Γαλανού και Oktay 
Kayalp στις 10 Δεκεμβρίου 2013, με την 
οποία εκφράζουν την ισχυρή υποστήριξή 
τους για μια επανενωμένη Αμμόχωστο·

Or. en

Τροπολογία 268
Σοφοκλής Σοφοκλέους, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. καλεί την Τουρκία να απόσχει από 
κάθε νέα εγκατάσταση τούρκων πολιτών 
στη νήσο, δεδομένου ότι τούτο θα 
συνέχιζε την αλλοίωση της δημογραφικής 
ισορροπίας και θα μείωνε την αφοσίωση 
των πολιτών σε ένα μελλοντικό κοινό 
κράτος θεμελιωμένο στο κοινό παρελθόν 
τους·
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Τροπολογία 269
Ελένη Θεοχάρους, Renate Sommer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. ζητεί από την τουρκική κυβέρνηση 
να συμμορφωθεί πλήρως με τις νομικές 
υποχρεώσεις της που απορρέουν από το 
κοινοτικό κεκτημένο και ιδίως από τη 
δήλωση που συντάχθηκε από την 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα κράτη μέλη 
της στις 21 Σεπτεμβρίου 2005·

Or. en

Τροπολογία 270
Ελένη Θεοχάρους, Renate Sommer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. χαιρετίζει την απόφαση της Τουρκίας 
να παράσχει πρόσβαση στην Επιτροπή 
Αγνοουμένων σε περιφραγμένη 
στρατιωτική περιοχή του βορείου 
τμήματος της Κύπρου και ενθαρρύνει την 
Τουρκία να επιτρέψει στην επιτροπή να 
έχει πρόσβαση στα συναφή αρχεία και σε 
στρατιωτικές ζώνες για την εκταφή· ζητεί 
να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο έργο της 
Επιτροπής Αγνοουμένων·

21. σημειώνει την απόφαση της Τουρκίας 
να παράσχει πρόσβαση στην Επιτροπή 
Αγνοουμένων σε περιφραγμένη 
στρατιωτική περιοχή του βορείου 
τμήματος της Κύπρου και καλεί την 
Τουρκία να επιτρέψει στην επιτροπή να 
έχει πλήρη πρόσβαση στα συναφή αρχεία 
και σε στρατιωτικές ζώνες για την εκταφή 
και να αναλάβει κάθε άλλη κατάλληλη 
δράση, σύμφωνα με τις διαπιστώσεις του 
ΕΔΑΔ, για το ανθρωπιστικό ζήτημα των 
αγνοουμένων· ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στο έργο της Επιτροπής για τους 
Αγνοούμενους και καλεί την Τουρκία να 
βοηθήσει στην επιτάχυνση των 
διαδικασιών·
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Τροπολογία 271
Graham Watson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. χαιρετίζει την απόφαση της Τουρκίας 
να παράσχει πρόσβαση στην Επιτροπή 
Αγνοουμένων σε περιφραγμένη 
στρατιωτική περιοχή του βορείου 
τμήματος της Κύπρου και ενθαρρύνει την 
Τουρκία να επιτρέψει στην επιτροπή να 
έχει πρόσβαση στα συναφή αρχεία και σε 
στρατιωτικές ζώνες για την εκταφή· ζητεί 
να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο έργο της 
Επιτροπής Αγνοουμένων·

21. χαιρετίζει την απόφαση της Τουρκίας 
να παράσχει πρόσβαση στην Επιτροπή 
Αγνοουμένων σε στρατιωτικές ζώνες του 
βορείου τμήματος της Κύπρου και 
ενθαρρύνει περαιτέρω την Τουρκία να 
συνεχίσει να στηρίζει εντατικά τις 
εργασίες της επιτροπής, επιτρέποντάς 
της, για παράδειγμα, να έχει πρόσβαση 
στα συναφή αρχεία και σε στρατιωτικές 
ζώνες για την εκταφή· ζητεί να δοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή στο έργο της Επιτροπής 
Αγνοουμένων·

Or. en

Τροπολογία 272
Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Antonyia Parvanova, Kinga Göncz, Claude Moraes, Jorgo 
Chatzimarkakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. χαιρετίζει την απόφαση της Τουρκίας 
να παράσχει πρόσβαση στην Επιτροπή 
Αγνοουμένων σε περιφραγμένη 
στρατιωτική περιοχή του βορείου 
τμήματος της Κύπρου και ενθαρρύνει την 
Τουρκία να επιτρέψει στην επιτροπή να 
έχει πρόσβαση στα συναφή αρχεία και σε 
στρατιωτικές ζώνες για την εκταφή· ζητεί 
να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο έργο της 
Επιτροπής Αγνοουμένων·

21. σημειώνει την απόφαση της Τουρκίας 
να παράσχει πρόσβαση στην Επιτροπή 
Αγνοουμένων σε περιφραγμένη 
στρατιωτική περιοχή του βορείου 
τμήματος της Κύπρου και καλεί την 
Τουρκία να επιτρέψει στην επιτροπή να 
έχει πλήρη πρόσβαση σε όλα τα συναφή 
αρχεία και σε στρατιωτικές ζώνες για την 
εκταφή· ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή 
και σεβασμός στο έργο της Επιτροπής 
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Αγνοουμένων·

Or. en

Τροπολογία 273
Willy Meyer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. χαιρετίζει την απόφαση της Τουρκίας 
να παράσχει πρόσβαση στην Επιτροπή 
Αγνοουμένων σε περιφραγμένη 
στρατιωτική περιοχή του βορείου 
τμήματος της Κύπρου και ενθαρρύνει την 
Τουρκία να επιτρέψει στην επιτροπή να 
έχει πρόσβαση στα συναφή αρχεία και σε 
στρατιωτικές ζώνες για την εκταφή· ζητεί 
να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο έργο της 
Επιτροπής Αγνοουμένων·

21. χαιρετίζει την απόφαση της Τουρκίας 
να παράσχει πρόσβαση στην Επιτροπή 
Αγνοουμένων σε περιφραγμένη 
στρατιωτική περιοχή της κατεχόμενης 
περιοχής της Κύπρου και καλεί την 
Τουρκία να επιτρέψει στην επιτροπή να 
έχει πλήρη πρόσβαση σε όλα τα συναφή 
αρχεία και σε στρατιωτικές ζώνες για την 
εκταφή· ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή 
στο έργο της Επιτροπής Αγνοουμένων·

Or. en

Τροπολογία 274
Geoffrey Van Orden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. χαιρετίζει την απόφαση της Τουρκίας 
να παράσχει πρόσβαση στην Επιτροπή 
Αγνοουμένων σε περιφραγμένη 
στρατιωτική περιοχή του βορείου 
τμήματος της Κύπρου και ενθαρρύνει την 
Τουρκία να επιτρέψει στην επιτροπή να 
έχει πρόσβαση στα συναφή αρχεία και σε 
στρατιωτικές ζώνες για την εκταφή· ζητεί 
να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο έργο της 
Επιτροπής Αγνοουμένων·

21. χαιρετίζει την απόφαση της Τουρκίας 
να παράσχει πρόσβαση στην Επιτροπή 
Αγνοουμένων σε περιφραγμένη 
στρατιωτική περιοχή του βορείου 
τμήματος της Κύπρου και ενθαρρύνει
αμφότερες τις πλευρές να επιτρέψουν
στην επιτροπή να έχει πρόσβαση στα 
συναφή αρχεία και σε στρατιωτικές ζώνες 
για την εκταφή· ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στο έργο της Επιτροπής 
Αγνοουμένων·
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Τροπολογία 275
Τάκης Χατζηγεωργίου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. εκφράζει τη δυσαρέσκεια του για την 
πολιτική εποικισμού της Τουρκίας και 
καλεί την Τουρκία να απόσχει από κάθε 
περαιτέρω εγκατάσταση τούρκων 
πολιτών στην Κύπρο, η οποία αντίκειται
στη Σύμβαση της Γενεύης και στις αρχές 
του διεθνούς δικαίου, μεταβάλλει τη 
δημογραφική ισορροπία στη νήσο και 
εμποδίζει την επίτευξη λύσης στο μέλλον·

Or. en

Τροπολογία 276
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. καλεί την Τουρκία να θέσει τέλος 
στον σημερινό παράνομο εποικισμό και 
να απόσχει από κάθε νέα μελλοντική 
παράνομη εγκατάσταση τούρκων 
πολιτών στη νήσο, καθώς αυτό θα 
επιδεινώσει περαιτέρω την υφιστάμενη 
δημογραφική αλλοίωση και την 
αφοσίωση των πολιτών στη νήσο· καλεί 
την Τουρκία να αντιμετωπίσει το ζήτημα 
σύμφωνα με τη Σύμβαση της Γενεύης και 
τις αρχές του διεθνούς δικαίου·

Or. en
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Τροπολογία 277
Ελένη Θεοχάρους, Renate Sommer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. καλεί την Τουρκία να αντιμετωπίσει 
το ζήτημα της εγκατάστασης τούρκων 
πολιτών (έποικοι) στη νήσο σύμφωνα με 
τη Σύμβαση της Γενεύης και τις αρχές 
του διεθνούς δικαίου· 

Or. en

Τροπολογία 278
Ελένη Θεοχάρους, Renate Sommer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21β. προτρέπει την Τουρκία να 
διασφαλίσει ότι γίνονται σεβαστά τα 
δικαιώματα όλων των εκτοπισθέντων 
ατόμων στην Κύπρο, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
των θρησκευτικών μειονοτήτων, στις
οποίες θα πρέπει να επιτρέπεται να 
ασκούν ελεύθερα τα θρησκευτικά τους 
δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 279
Ελένη Θεοχάρους, Renate Sommer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 γ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21γ. προτρέπει την Τουρκία να λάβει 
απτά μέτρα για να δώσει τέλος στην 
καταστροφή μνημείων πολιτιστικής και 
θρησκευτικής κληρονομιάς στο βόρειο 
τμήμα της Κύπρου, διασώζοντας έτσι ένα 
πολύτιμο κομμάτι της ευρωπαϊκής και 
παγκόσμιας κληρονομιάς·

Or. en

Τροπολογία 280
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. τονίζει τη σημασία που έχει μια 
συνεκτική και συνολική προσέγγιση για 
την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο 
και ζητεί από την Τουρκία να επιτρέψει 
τον πολιτικό διάλογο μεταξύ της ΕΕ και 
του ΝΑΤΟ αίροντας το βέτο της στη 
συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ με τη συμμετοχή 
της Κύπρου, ενώ καλεί, παράλληλα, την 
Κυπριακή Δημοκρατία να άρει το βέτο 
στη συμμετοχή της Τουρκίας στον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 281
Willy Meyer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. τονίζει τη σημασία που έχει μια διαγράφεται
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συνεκτική και συνολική προσέγγιση για 
την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο 
και ζητεί από την Τουρκία να επιτρέψει 
τον πολιτικό διάλογο μεταξύ της ΕΕ και 
του ΝΑΤΟ αίροντας το βέτο της στη 
συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ με τη συμμετοχή 
της Κύπρου, ενώ καλεί, παράλληλα, την 
Κυπριακή Δημοκρατία να άρει το βέτο 
στη συμμετοχή της Τουρκίας στον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας·

Or. en

Τροπολογία 282
Geoffrey Van Orden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. τονίζει τη σημασία που έχει μια 
συνεκτική και συνολική προσέγγιση για 
την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο 
και ζητεί από την Τουρκία να επιτρέψει 
τον πολιτικό διάλογο μεταξύ της ΕΕ και 
του ΝΑΤΟ αίροντας το βέτο της στη 
συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ με τη συμμετοχή 
της Κύπρου, ενώ καλεί, παράλληλα, την 
Κυπριακή Δημοκρατία να άρει το βέτο 
στη συμμετοχή της Τουρκίας στον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας·

22. τονίζει τη σημασία που έχει μια 
συνεκτική και συνολική προσέγγιση για 
την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο, 
η οποία θα επέτρεπε από μόνη της την 
ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ 
και του ΝΑΤΟ, ιδίως στον τομέα της 
διαχείρισης μη στρατιωτικών κρίσεων·

Or. en

Τροπολογία 283
Graham Watson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. τονίζει τη σημασία που έχει μια 22. τονίζει τη σημασία που έχει μια 
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συνεκτική και συνολική προσέγγιση για 
την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο 
και ζητεί από την Τουρκία να επιτρέψει 
τον πολιτικό διάλογο μεταξύ της ΕΕ και 
του ΝΑΤΟ αίροντας το βέτο της στη 
συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ με τη συμμετοχή 
της Κύπρου, ενώ καλεί, παράλληλα, την 
Κυπριακή Δημοκρατία να άρει το βέτο στη 
συμμετοχή της Τουρκίας στον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Άμυνας·

συνεκτική και συνολική προσέγγιση για 
την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο 
και ζητεί από την Τουρκία και όλα τα άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη να επιτρέψουν τον 
πολιτικό διάλογο μεταξύ της ΕΕ και του 
ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένης της 
συνεργασίας ΕΕ-ΝΑΤΟ σε σχέση με την 
Κύπρο, και καλεί, ως εκ τούτου, την 
Κυπριακή Δημοκρατία να άρει το βέτο της 
για τη συμμετοχή της Τουρκίας και να 
επιτρέψει την εκπλήρωση των 
δεσμεύσεων της Τουρκίας έναντι του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας·

Or. en

Τροπολογία 284
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Andrew Duff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. τονίζει τη σημασία που έχει μια 
συνεκτική και συνολική προσέγγιση για 
την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο 
και ζητεί από την Τουρκία να επιτρέψει 
τον πολιτικό διάλογο μεταξύ της ΕΕ και 
του ΝΑΤΟ αίροντας το βέτο της στη 
συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ με τη συμμετοχή 
της Κύπρου, ενώ καλεί, παράλληλα, την 
Κυπριακή Δημοκρατία να άρει το βέτο στη 
συμμετοχή της Τουρκίας στον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Άμυνας·

22. τονίζει τη σημασία που έχει μια 
συνεκτική και συνολική προσέγγιση για 
την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο 
και ζητεί από την Τουρκία να επιτρέψει 
τον πολιτικό διάλογο μεταξύ της ΕΕ και 
του ΝΑΤΟ αίροντας το βέτο της στη 
συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ με τη συμμετοχή 
της Κύπρου, ενώ καλεί, παράλληλα, την 
Κυπριακή Δημοκρατία να άρει το βέτο στη 
συμμετοχή της Τουρκίας στον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Άμυνας· καλεί την Τουρκία να 
ευθυγραμμιστεί περαιτέρω με την κοινή 
στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον 
αφορά την εξωτερική πολιτική και την 
ασφάλεια· καλεί το Συμβούλιο 
Εξωτερικών Υποθέσεων και την Ύπατη 
Εκπρόσωπο να πραγματοποιούν 
τακτικότερα διαβουλεύσεις με την 
Τουρκία·

Or. en
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Τροπολογία 285
Σοφοκλής Σοφοκλέους, Μαρία-Ελένη Κοππά, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Αντιγόνη 
Παπαδοπούλου, Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. τονίζει τη σημασία που έχει μια 
συνεκτική και συνολική προσέγγιση για 
την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο 
και ζητεί από την Τουρκία να επιτρέψει 
τον πολιτικό διάλογο μεταξύ της ΕΕ και 
του ΝΑΤΟ αίροντας το βέτο της στη 
συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ με τη συμμετοχή 
της Κύπρου, ενώ καλεί, παράλληλα, την 
Κυπριακή Δημοκρατία να άρει το βέτο στη 
συμμετοχή της Τουρκίας στον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Άμυνας·

22. τονίζει τη σημασία που έχει μια
συνεκτική και συνολική προσέγγιση για 
την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο 
και ζητεί από την Τουρκία να επιτρέψει 
τον πολιτικό διάλογο μεταξύ της ΕΕ και 
του ΝΑΤΟ αίροντας το βέτο της στη 
συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ με τη συμμετοχή 
της Κύπρου, ενώ καλεί, παράλληλα, την 
Κυπριακή Δημοκρατία να άρει το βέτο στη 
συμμετοχή της Τουρκίας στον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Άμυνας· επικροτεί την 
πρόθεση της Κυπριακής Δημοκρατίας να 
συμμετάσχει στο πρόγραμμα του ΝΑΤΟ 
«Εταιρική Σχέση για την Ειρήνη», το
οποίο θα μπορούσε να αλλάξει τα 
δεδομένα, και προτρέπει την Τουρκία να 
υιοθετήσει μια εξίσου εποικοδομητική 
στάση·

Or. en

Τροπολογία 286
Ελένη Θεοχάρους, Renate Sommer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. τονίζει τη σημασία που έχει μια 
συνεκτική και συνολική προσέγγιση για 
την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο 
και ζητεί από την Τουρκία να επιτρέψει 
τον πολιτικό διάλογο μεταξύ της ΕΕ και 
του ΝΑΤΟ αίροντας το βέτο της στη 

22. τονίζει τη σημασία που έχει μια 
συνεκτική και συνολική προσέγγιση για 
την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο·
και ζητεί από την Τουρκία να επιτρέψει 
τον πολιτικό διάλογο μεταξύ της ΕΕ και 
του ΝΑΤΟ αίροντας το βέτο της στη 
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συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ με τη συμμετοχή 
της Κύπρου, ενώ καλεί, παράλληλα, την 
Κυπριακή Δημοκρατία να άρει το βέτο στη 
συμμετοχή της Τουρκίας στον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Άμυνας·

συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ με τη συμμετοχή 
της Κύπρου, ενώ καλεί, παράλληλα, την 
Κυπριακή Δημοκρατία να άρει το βέτο στη 
συμμετοχή της Τουρκίας στον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Άμυνας· επικροτεί την 
πρόθεση της κυπριακής κυβέρνησης να 
συμμετάσχει στο πρόγραμμα του ΝΑΤΟ 
«Εταιρική Σχέση για την Ειρήνη» και 
προτρέπει την Τουρκία να υιοθετήσει μια 
εξίσου εποικοδομητική στάση·

Or. en

Τροπολογία 287
Ελένη Θεοχάρους, Renate Sommer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. προτρέπει την Τουρκία να λάβει 
μέτρα και να θέσει τέλος στην οικολογική 
καταστροφή που σημειώνεται στο όρος 
Πενταδάκτυλος λόγω της ανεξέλεγκτης 
εξόρυξης·

Or. en

Τροπολογία 288
Willy Meyer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. υπενθυμίζει στην Τουρκία ότι η 
απόφαση του ΕΔΑΔ στην τέταρτη 
διακρατική υπόθεση της Κύπρου κατά
της Τουρκίας δεν περιορίζεται στο 
ζήτημα των αγνοουμένων·

Or. en
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Τροπολογία 289
Geoffrey Van Orden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. ζητεί, προκειμένου να προαχθούν οι 
αρχές της δημοκρατίας και σύμφωνα με 
το άρθρο 10 παράγραφος 2 και το άρθρο 
14 παράγραφος 2 της ΣΕΕ, να 
εκπροσωπούνται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και οι δύο κοινότητες που 
υπάρχουν στην Κύπρο, υπό τον όρο ότι, 
έως ότου επιτευχθεί συνολικός 
διακανονισμός, οι Τουρκοκύπριοι θα 
εκπροσωπούνται από παρατηρητές, βάσει 
διαδικασίας ανάλογης με αυτή που 
ακολουθείται στην Κοινοβουλευτική 
Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, 
και ότι η εκπροσώπηση αυτή θα είναι 
δημοσιονομικά ουδέτερη·

Or. en

Τροπολογία 290
Τάκης Χατζηγεωργίου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. παροτρύνει την Τουρκία και την 
Αρμενία να προχωρήσουν σε εξομάλυνση 
των σχέσεών τους με την κύρωση, χωρίς 
προϋποθέσεις, των πρωτοκόλλων για την 
καθιέρωση διπλωματικών σχέσεων, με το 
άνοιγμα των συνόρων και με τη δυναμική 
βελτίωση των σχέσεών τους, με ιδιαίτερη 
αναφορά στη διασυνοριακή συνεργασία 
και την οικονομική ολοκλήρωση·

23. παροτρύνει την Τουρκία να 
προχωρήσει σε εξομάλυνση των σχέσεών 
της με την Αρμενία, με την κύρωση, χωρίς 
προϋποθέσεις, των πρωτοκόλλων για την 
καθιέρωση διπλωματικών σχέσεων, με το 
άνοιγμα των συνόρων και με τη δυναμική 
βελτίωση των σχέσεών τους, με ιδιαίτερη 
αναφορά στη διασυνοριακή συνεργασία 
και την αναγνώριση της γενοκτονίας των 
Αρμενίων·

Or. en
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Τροπολογία 291
Evgeni Kirilov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. λαμβάνοντας υπόψη ορισμένες 
απερίσκεπτες δηλώσεις αλυτρωτισμού 
του Πρωθυπουργού Erdoğan, καλεί τις 
τουρκικές αρχές να αποφεύγουν κάθε 
είδους προκλητική ρητορική σχετικά με 
περιοχές γειτονικών χωρών, η οποία θα 
είχε αποσταθεροποιητικές επιπτώσεις 
στις σχέσεις καλής γειτονίας με τα κράτη 
μέλη της ΕΕ, ή σχετικά με ορισμένες 
χώρες των Δυτικών Βαλκανίων·

Or. bg

Τροπολογία 292
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. καλεί την τουρκική κυβέρνηση να 
αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Αρμενίων 
που συντελέσθηκε κατά τα έτη 1915 και 
1916 και η οποία, σύμφωνα με 
επιστημονικές έρευνες, προκάλεσε τον 
θάνατο περισσότερων από 1,5 
εκατομμύριο ανθρώπων·

Or. de

Τροπολογία 293
Marusya Lyubcheva
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. καλεί την Τουρκία να καταβάλει 
περισσότερες προσπάθειες για την 
ενίσχυση των σχέσεων καλής γειτονίας με 
τις υπόλοιπες χώρες των Βαλκανίων και 
μην υιοθετήσει επίσημες θέσεις που δεν 
συνάδουν με την αίτηση προσχώρησής 
της στην ΕΕ, προσβάλλουν την εθνική 
αξιοπρέπεια και θέτουν υπό αμφισβήτηση 
την κυριαρχία και την εδαφική 
ακεραιότητα γειτονικών χωρών· 

Or. bg

Τροπολογία 294
Geoffrey Van Orden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23β. καλεί την ΕΕ, ιδίως στο πλαίσιο της 
ελληνικής προεδρίας, και υπό την αιγίδα 
των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και τις 
κυβερνήσεις της Τουρκίας και της 
Ελλάδας και της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και της Βόρειας Κύπρου, να 
καταβάλουν συντονισμένη προσπάθεια 
για την επίλυση του Κυπριακού, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η μη διευθέτηση 
του ζητήματος αυτού έχει θεμελιώδη 
αντίκτυπο στις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας·

Or. en

Τροπολογία 295
Laurence J.A.J. Stassen

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 4
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Προώθηση της συνεργασίας ΕΕ-Τουρκίας Αποτυχία της Τουρκίας αριθ. 4:
προώθηση της συνεργασίας ΕΕ-Τουρκίας

Or. nl

Τροπολογία 296
Renate Sommer

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Προώθηση της συνεργασίας ΕΕ-Τουρκίας Συνεργασία ΕΕ-Τουρκίας

Or. de

Τροπολογία 297
Graham Watson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την 
άρνηση της Τουρκίας να εκπληρώσει την 
υποχρέωσή της για πλήρη και χωρίς 
διακρίσεις εφαρμογή του πρόσθετου 
πρωτοκόλλου της συμφωνίας σύνδεσης 
ΕΚ-Τουρκίας έναντι όλων των κρατών 
μελών· υπενθυμίζει ότι η άρνηση αυτή
εξακολουθεί να έχει σοβαρό αντίκτυπο 
στη διαδικασία διαπραγμάτευσης·

24. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι η Τουρκία δεν έχει εφαρμόσει το 
πρόσθετο πρωτόκολλο της συμφωνίας 
σύνδεσης ΕΚ-Τουρκίας έναντι όλων των 
κρατών μελών· υπενθυμίζει ότι η μη 
διευθέτηση του Κυπριακού εξακολουθεί 
να επηρεάζει τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας 
και καλεί, ως εκ τούτου, όλες τις 
ενδιαφερόμενες πλευρές να καταβάλουν 
συντονισμένη προσπάθεια για την 
επίλυσή του·

Or. en
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Τροπολογία 298
Ελένη Θεοχάρους, Renate Sommer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την 
άρνηση της Τουρκίας να εκπληρώσει την 
υποχρέωσή της για πλήρη και χωρίς 
διακρίσεις εφαρμογή του πρόσθετου 
πρωτοκόλλου της συμφωνίας σύνδεσης 
ΕΚ-Τουρκίας έναντι όλων των κρατών 
μελών· υπενθυμίζει ότι η άρνηση αυτή 
εξακολουθεί να έχει σοβαρό αντίκτυπο 
στη διαδικασία διαπραγμάτευσης·

24. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την 
άρνηση της Τουρκίας να εκπληρώσει την 
υποχρέωσή της για πλήρη και χωρίς 
διακρίσεις εφαρμογή του πρόσθετου 
πρωτοκόλλου της συμφωνίας σύνδεσης 
ΕΚ-Τουρκίας έναντι όλων των κρατών 
μελών· καλεί την Τουρκία να άρει το 
εμπάργκο που έχει επιβάλει στα πλοία και 
τα αεροπλάνα που ανήκουν στην 
Κυπριακή Δημοκρατία, ανοίγοντας τα 
λιμάνια και τα αεροδρόμιά της· καλεί την 
τουρκική κυβέρνηση να εφαρμόσει 
πλήρως και αδιακρίτως το πρόσθετο 
πρωτόκολλο χωρίς περαιτέρω 
καθυστέρηση· υπενθυμίζει ότι η άρνηση 
στο θέμα αυτό εξακολουθεί να επηρεάζει 
βαθιά τη διαδικασία διαπραγματεύσεων·

Or. en

Τροπολογία 299
Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την 
άρνηση της Τουρκίας να εκπληρώσει την 
υποχρέωσή της για πλήρη και χωρίς 
διακρίσεις εφαρμογή του πρόσθετου 
πρωτοκόλλου της συμφωνίας σύνδεσης 
ΕΚ-Τουρκίας έναντι όλων των κρατών 
μελών· υπενθυμίζει ότι η άρνηση αυτή
εξακολουθεί να έχει σοβαρό αντίκτυπο στη 
διαδικασία διαπραγμάτευσης·

24. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το 
γεγονός ότι, παρά τις επανειλημμένες 
εκκλήσεις, η Τουρκία δεν έχει 
συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που 
υπέχει δυνάμει της δήλωσης της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών 
μελών της, της 21ης Σεπτεμβρίου 2005,
και αρνείται να εκπληρώσει την 
υποχρέωσή της για πλήρη και χωρίς 
διακρίσεις εφαρμογή του πρόσθετου 
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πρωτοκόλλου της συμφωνίας σύνδεσης 
ΕΚ-Τουρκίας έναντι όλων των κρατών 
μελών· υπενθυμίζει ότι η προκειμένη μη 
συμμόρφωση και η άρνηση αναγνώρισης 
της Κυπριακής Δημοκρατίας 
εξακολουθούν να έχουν σοβαρό αντίκτυπο 
στη διαδικασία διαπραγμάτευσης· 
εκφράζει τη βαθιά λύπη του για τις 
δηλώσεις, τις απειλές και τις ενέργειες 
τούρκων αξιωματούχων εις βάρος 
κράτους μέλους, καθώς και για 
οιαδήποτε αιτία προστριβής ή πράξη που 
θα μπορούσαν να αποβούν επιζήμιες για 
τις σχέσεις καλής γειτονίας και την 
ειρηνική διευθέτηση των διαφορών· ως 
εκ τούτου, προτρέπει την Τουρκία να 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της και να 
εφαρμόσει πλήρως το πρωτόκολλο χωρίς 
περαιτέρω καθυστέρηση·

Or. en

Τροπολογία 300
Geoffrey Van Orden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την 
άρνηση της Τουρκίας να εκπληρώσει την 
υποχρέωσή της για πλήρη και χωρίς 
διακρίσεις εφαρμογή του πρόσθετου 
πρωτοκόλλου της συμφωνίας σύνδεσης 
ΕΚ-Τουρκίας έναντι όλων των κρατών 
μελών· υπενθυμίζει ότι η άρνηση αυτή 
εξακολουθεί να έχει σοβαρό αντίκτυπο στη 
διαδικασία διαπραγμάτευσης·

24. ως αντάλλαγμα για τα μέτρα 
οικοδόμησης εμπιστοσύνης, όπως αυτά
της παραγράφου 20 ανωτέρω (όπως 
τροποποιείται), προτρέπει την Τουρκία να 
εκπληρώσει την υποχρέωσή της για πλήρη 
και χωρίς διακρίσεις εφαρμογή του 
πρόσθετου πρωτοκόλλου της συμφωνίας 
σύνδεσης ΕΚ-Τουρκίας έναντι όλων των 
κρατών μελών, καθώς αυτό θα είχε 
σοβαρό αντίκτυπο στη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης·

Or. en
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Τροπολογία 301
Fiorello Provera, Lorenzo Fontana

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την 
άρνηση της Τουρκίας να εκπληρώσει την 
υποχρέωσή της για πλήρη και χωρίς 
διακρίσεις εφαρμογή του πρόσθετου 
πρωτοκόλλου της συμφωνίας σύνδεσης 
ΕΚ-Τουρκίας έναντι όλων των κρατών 
μελών· υπενθυμίζει ότι η άρνηση αυτή 
εξακολουθεί να έχει σοβαρό αντίκτυπο 
στη διαδικασία διαπραγμάτευσης·

24. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την 
άρνηση της Τουρκίας να εκπληρώσει την 
υποχρέωσή της για πλήρη και χωρίς 
διακρίσεις εφαρμογή του πρόσθετου 
πρωτοκόλλου της συμφωνίας σύνδεσης 
ΕΚ-Τουρκίας έναντι όλων των κρατών 
μελών· υπενθυμίζει ότι η άρνηση αυτή 
καθιστά ουσιαστικά αδύνατη την 
επίτευξη πραγματικής προόδου στη 
διαδικασία διαπραγμάτευσης·

Or. it

Τροπολογία 302
Emine Bozkurt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την 
άρνηση της Τουρκίας να εκπληρώσει την 
υποχρέωσή της για πλήρη και χωρίς 
διακρίσεις εφαρμογή του πρόσθετου 
πρωτοκόλλου της συμφωνίας σύνδεσης 
ΕΚ-Τουρκίας έναντι όλων των κρατών 
μελών· υπενθυμίζει ότι η άρνηση αυτή 
εξακολουθεί να έχει σοβαρό αντίκτυπο στη 
διαδικασία διαπραγμάτευσης·

24. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την 
άρνηση της Τουρκίας να εκπληρώσει την 
υποχρέωσή της για πλήρη και χωρίς 
διακρίσεις εφαρμογή του πρόσθετου 
πρωτοκόλλου της συμφωνίας σύνδεσης 
ΕΚ-Τουρκίας έναντι όλων των κρατών 
μελών, καθώς και για το γεγονός ότι η 
Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη λάβει 
όλα τα αναγκαία μέτρα για την άρση της 
απομόνωσης των Τουρκοκυπρίων, όπως 
ορίζεται στα συμπεράσματα του 
Συμβουλίου της ΕΕ της 26ης Απριλίου 
2004· υπενθυμίζει ότι η άρνηση αυτή 
εξακολουθεί να έχει σοβαρό αντίκτυπο στη 
διαδικασία διαπραγμάτευσης·

Or. en
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Τροπολογία 303
Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. εκφράζει τη βαθιά λύπη του για την 
απόφαση της Τουρκίας να απόσχει από 
τις συνεδριάσεις και τις επαφές με την 
κυπριακή προεδρία του Συμβουλίου της 
ΕΕ (δεύτερο εξάμηνο του 2012) και 
εκτιμά ότι η Τουρκία έχασε μια 
σημαντική ευκαιρία να ξεκινήσει μια 
διαδικασία δέσμευσης και ομαλοποίησης 
των σχέσεων με την Κύπρο· υπενθυμίζει 
ότι η ΕΕ βασίζεται στις αρχές της 
ειλικρινούς συνεργασίας και της 
αμοιβαίας αλληλεγγύης μεταξύ όλων των 
κρατών μελών της και στον σεβασμό του 
θεσμικού πλαισίου· υπενθυμίζει ότι η 
αναγνώριση όλων των κρατών μελών της 
ΕΕ είναι απαραίτητο συστατικό της 
ενταξιακής διαδικασίας· ως εκ τούτου, η 
Τουρκία καλείται να προχωρήσει στην
εξομάλυνση των σχέσεών της με όλα τα 
κράτη μέλη της ΕΕ το συντομότερο 
δυνατόν, μεταξύ άλλων αίροντας το βέτο 
στη συμμετοχή κρατών μελών της ΕΕ σε 
διάφορους διεθνείς οργανισμούς·

Or. en

Τροπολογία 304
Νικόλαος Σαλαβράκος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. χαιρετίζει τη σύναψη της συμφωνίας 
για την επανεισδοχή λαθρομεταναστών 



PE526.339v01-00 70/90 AM\1015246EL.doc

EL

μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 
Τουρκίας και ζητεί την πλήρη εφαρμογή 
της για όλα τα κράτη μέλη· θεωρεί 
λυπηρό το γεγονός ότι η Τουρκία δεν 
θέλει να εφαρμοστεί αυτή η συμφωνία 
στην Κυπριακή Δημοκρατία,
εξακολουθώντας να μην αναγνωρίζει την 
Κυπριακή Δημοκρατία ως ισότιμο 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. el

Τροπολογία 305
Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Νικόλαος Σαλαβράκος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24β. εκφράζει τη λύπη του για την 
ακύρωση, εκ μέρους της Τουρκίας, της 
70ής συνεδρίασης της μικτής 
κοινοβουλευτικής επιτροπής και για τον 
αρνητικό αντίκτυπο που είχε η ακύρωση
στον διακοινοβουλευτικό πολιτικό 
διάλογο· επισημαίνει ότι δεν επιβλήθηκαν 
κυρώσεις για την εν λόγω ακύρωση·

Or. en

Τροπολογία 306
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24γ. υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η
συνολική παρακολούθηση της εφαρμογής 
του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας 
(ΜΠΒ) στην Τουρκία, προκειμένου να 
δοθεί προτεραιότητα σε στόχους και 
σχέδια που συνάδουν απολύτως με τα 
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κριτήρια προσχώρησης της Τουρκίας·

Or. en

Τροπολογία 307
Eduard Kukan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. σημειώνει ότι η Τουρκία παραμένει ο 
έκτος κατά σειρά μεγέθους εμπορικός 
εταίρος της ΕΕ και ότι η ΕΕ είναι ο 
μεγαλύτερος εταίρος της Τουρκίας με το 
38% του εμπορίου της Τουρκίας να 
κατευθύνεται στην ΕΕ και με το 71% 
σχεδόν των ΑΞΕ να προέρχονται από την 
ΕΕ· χαιρετίζει την εν εξελίξει αξιολόγηση 
της τελωνειακής ένωσης ΕΕ-Τουρκίας από 
την Επιτροπή, που έχει ως στόχο να 
αποτιμηθούν ο αντίκτυπός της στις δύο 
πλευρές και οι τρόποι επικαιροποίησής 
της·

25. σημειώνει ότι η Τουρκία παραμένει ο 
έκτος κατά σειρά μεγέθους εμπορικός 
εταίρος της ΕΕ και ότι η ΕΕ είναι ο 
μεγαλύτερος εταίρος της Τουρκίας με το 
38% του εμπορίου της Τουρκίας να 
κατευθύνεται στην ΕΕ και με το 71% 
σχεδόν των ΑΞΕ να προέρχονται από την 
ΕΕ· χαιρετίζει την εν εξελίξει αξιολόγηση 
της τελωνειακής ένωσης ΕΕ-Τουρκίας από 
την Επιτροπή, που έχει ως στόχο να 
αποτιμηθούν ο αντίκτυπός της στις δύο 
πλευρές και οι τρόποι επικαιροποίησής 
της· καλεί την Τουρκία να άρει τους 
εναπομείναντες περιορισμούς στην 
ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων·

Or. en

Τροπολογία 308
Elena Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. σημειώνει ότι η Τουρκία παραμένει ο
έκτος κατά σειρά μεγέθους εμπορικός 
εταίρος της ΕΕ και ότι η ΕΕ είναι ο 
μεγαλύτερος εταίρος της Τουρκίας με το 
38% του εμπορίου της Τουρκίας να 
κατευθύνεται στην ΕΕ και με το 71% 

25. σημειώνει ότι η Τουρκία παραμένει ο 
έκτος κατά σειρά μεγέθους εμπορικός 
εταίρος της ΕΕ και ότι η ΕΕ είναι ο 
μεγαλύτερος εταίρος της Τουρκίας με το 
38% του εμπορίου της Τουρκίας να 
κατευθύνεται στην ΕΕ και με το 71% 
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σχεδόν των ΑΞΕ να προέρχονται από την 
ΕΕ· χαιρετίζει την εν εξελίξει αξιολόγηση 
της τελωνειακής ένωσης ΕΕ-Τουρκίας από 
την Επιτροπή, που έχει ως στόχο να 
αποτιμηθούν ο αντίκτυπός της στις δύο 
πλευρές και οι τρόποι επικαιροποίησής 
της·

σχεδόν των ΑΞΕ να προέρχονται από την 
ΕΕ· χαιρετίζει την εν εξελίξει αξιολόγηση 
της τελωνειακής ένωσης ΕΕ-Τουρκίας από 
την Επιτροπή, που έχει ως στόχο να 
αποτιμηθούν ο αντίκτυπός της στις δύο 
πλευρές και οι τρόποι επικαιροποίησής 
της· καλεί την Τουρκία να εκπληρώσει 
όλες τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει στο 
πλαίσιο της τελωνειακής ένωσης, 
καταργώντας κάθε περιορισμό στην 
ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων·

Or. en

Τροπολογία 309
Hélène Flautre, Franziska Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. σημειώνει ότι η Τουρκία παραμένει ο 
έκτος κατά σειρά μεγέθους εμπορικός 
εταίρος της ΕΕ και ότι η ΕΕ είναι ο 
μεγαλύτερος εταίρος της Τουρκίας με το 
38% του εμπορίου της Τουρκίας να 
κατευθύνεται στην ΕΕ και με το 71% 
σχεδόν των ΑΞΕ να προέρχονται από την 
ΕΕ· χαιρετίζει την εν εξελίξει αξιολόγηση 
της τελωνειακής ένωσης ΕΕ-Τουρκίας από 
την Επιτροπή, που έχει ως στόχο να 
αποτιμηθούν ο αντίκτυπός της στις δύο 
πλευρές και οι τρόποι επικαιροποίησής 
της·

25. σημειώνει ότι η Τουρκία παραμένει ο 
έκτος κατά σειρά μεγέθους εμπορικός 
εταίρος της ΕΕ και ότι η ΕΕ είναι ο 
μεγαλύτερος εταίρος της Τουρκίας με το 
38% του εμπορίου της Τουρκίας να 
κατευθύνεται στην ΕΕ και με το 71% 
σχεδόν των ΑΞΕ να προέρχονται από την 
ΕΕ· χαιρετίζει την εν εξελίξει αξιολόγηση 
της τελωνειακής ένωσης ΕΕ-Τουρκίας από 
την Επιτροπή, που έχει ως στόχο να 
αποτιμηθούν ο αντίκτυπός της στις δύο 
πλευρές και οι τρόποι επικαιροποίησής 
της· ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να συνεχίσει να ενημερώνει την Τουρκία 
κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων 
για την υπογραφή συμφωνίας ελεύθερων 
συναλλαγών με τρίτες χώρες·

Or. fr

Τροπολογία 310
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
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Baalen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. σημειώνει ότι η Τουρκία παραμένει ο 
έκτος κατά σειρά μεγέθους εμπορικός 
εταίρος της ΕΕ και ότι η ΕΕ είναι ο 
μεγαλύτερος εταίρος της Τουρκίας με το 
38% του εμπορίου της Τουρκίας να 
κατευθύνεται στην ΕΕ και με το 71% 
σχεδόν των ΑΞΕ να προέρχονται από την 
ΕΕ· χαιρετίζει την εν εξελίξει αξιολόγηση 
της τελωνειακής ένωσης ΕΕ-Τουρκίας από 
την Επιτροπή, που έχει ως στόχο να 
αποτιμηθούν ο αντίκτυπός της στις δύο 
πλευρές και οι τρόποι επικαιροποίησής 
της·

25. σημειώνει ότι η Τουρκία παραμένει ο 
έκτος κατά σειρά μεγέθους εμπορικός 
εταίρος της ΕΕ και ότι η ΕΕ είναι ο 
μεγαλύτερος εταίρος της Τουρκίας με το 
38% του εμπορίου της Τουρκίας να 
κατευθύνεται στην ΕΕ και με το 71% 
σχεδόν των ΑΞΕ να προέρχονται από την 
ΕΕ· χαιρετίζει την εν εξελίξει αξιολόγηση 
της τελωνειακής ένωσης ΕΕ-Τουρκίας από 
την Επιτροπή, που έχει ως στόχο να 
αποτιμηθούν ο αντίκτυπός της στις δύο 
πλευρές και οι τρόποι επικαιροποίησής 
της· καλεί την Επιτροπή να βρει 
καινοτόμους τρόπους για να συμπεριλάβει 
την Τουρκία στις εμπορικές 
διαπραγματεύσεις που διεξάγει η ΕΕ με 
τρίτες χώρες και οι οποίες πρόκειται να 
επηρεάσουν την Τουρκία·

Or. en

Τροπολογία 311
Emine Bozkurt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. σημειώνει ότι η Τουρκία παραμένει ο 
έκτος κατά σειρά μεγέθους εμπορικός 
εταίρος της ΕΕ και ότι η ΕΕ είναι ο 
μεγαλύτερος εταίρος της Τουρκίας με το 
38% του εμπορίου της Τουρκίας να 
κατευθύνεται στην ΕΕ και με το 71% 
σχεδόν των ΑΞΕ να προέρχονται από την 
ΕΕ· χαιρετίζει την εν εξελίξει αξιολόγηση 
της τελωνειακής ένωσης ΕΕ-Τουρκίας από 
την Επιτροπή, που έχει ως στόχο να 

25. σημειώνει ότι η Τουρκία παραμένει ο 
έκτος κατά σειρά μεγέθους εμπορικός 
εταίρος της ΕΕ και ότι η ΕΕ είναι ο 
μεγαλύτερος εταίρος της Τουρκίας με το 
38% του εμπορίου της Τουρκίας να 
κατευθύνεται στην ΕΕ και με το 71% 
σχεδόν των ΑΞΕ να προέρχονται από την 
ΕΕ· επισημαίνει ότι, λόγω αυτής της 
αλληλεξάρτησης στο εμπόριο, η Τουρκία 
επηρεάζεται βαθιά από τις εμπορικές 
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αποτιμηθούν ο αντίκτυπός της στις δύο 
πλευρές και οι τρόποι επικαιροποίησής 
της·

συμφωνίες που συνάπτει η ΕΕ με τρίτες 
χώρες, μολονότι δεν συμμετέχει στις 
διαπραγματεύσεις των συμφωνιών 
αυτών, και υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, 
πόσο σημαντικό είναι να λαμβάνει υπόψη 
η ΕΕ τις ανησυχίες της Τουρκίας·
χαιρετίζει την εν εξελίξει αξιολόγηση της 
τελωνειακής ένωσης ΕΕ-Τουρκίας από την 
Επιτροπή, που έχει ως στόχο να 
αποτιμηθούν ο αντίκτυπός της στις δύο 
πλευρές και οι τρόποι επικαιροποίησής 
της·

Or. en

Τροπολογία 312
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25α. τονίζει τη σημασία των συμφωνιών 
ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ) για τη 
δημιουργία παγκόσμιων αλυσίδων αξίας 
και την ενίσχυση της παγκόσμιας 
ανταγωνιστικότητας της ΕΕ· καλεί την 
Επιτροπή να αναπτύξει ευρύ διάλογο και 
συνεργασία με την Τουρκία όσον αφορά 
τις διαπραγματεύσεις ΣΕΣ με τρίτες 
χώρες, προκειμένου να επωφελείται 
πλήρως από τις συμφωνίες αυτές, 
λαμβανομένων υπόψη του υψηλού
επιπέδου οικονομικής και βιομηχανικής 
ολοκλήρωσης μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας, 
καθώς και της υποχρέωσης να ασκείται η 
κοινή εμπορική πολιτική στο πλαίσιο της 
τελωνειακής ένωσης, πράγμα που 
υποχρεώνει τα συμβαλλόμενα μέρη να 
έχουν τα ίδια προτιμησιακά εμπορικά 
καθεστώτα·

Or. en



AM\1015246EL.doc 75/90 PE526.339v01-00

EL

Τροπολογία 313
Emine Bozkurt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25α. υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η 
συνεργασίας της Τουρκίας με την ΕΕ για 
την καταπολέμηση της διεθνούς 
διαφθοράς και της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες·

Or. en

Τροπολογία 314
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25β. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
στενότερη συνεργασία με την Τουρκία 
στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων 
ΤΤΙΡ, ώστε να αξιοποιήσει πλήρως το 
κοινό οικονομικό δυναμικό της ΕΕ και 
της Τουρκίας·

Or. en

Τροπολογία 315
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25γ. επισημαίνει ότι οι περιορισμοί στις 
οδικές μεταφορές μεταξύ ΕΕ και 
Τουρκίας παρακωλύουν την περαιτέρω 
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ανάπτυξη διμερών συναλλαγών μεταξύ 
των μερών· ζητεί από την Επιτροπή, τα 
κράτη μέλη και την Τουρκία να βρουν μια 
αμοιβαίως αποδεκτή λύση για τα εν λόγω 
ζητήματα·

Or. en

Τροπολογία 316
Metin Kazak, Ivo Vajgl

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25δ. επισημαίνει ότι η αυξημένη 
συμμετοχή της Τουρκίας στους 
μηχανισμούς λήψης αποφάσεων της ΕΕ 
σε τομείς που σχετίζονται με τη 
λειτουργία της τελωνειακής ένωσης,
ιδίως δε στη διαμόρφωση της κοινής 
εμπορικής πολιτικής, θα μπορούσε να 
διευκολύνει την εφαρμογή της σχετικής 
με την τελωνειακή ένωση νομοθεσίας της 
ΕΕ από την Τουρκία·

Or. en

Τροπολογία 317
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. εκτιμά ότι, λόγω του στρατηγικού 
ρόλου της Τουρκίας ως ενεργειακού 
κόμβου, θα πρέπει να αξιολογηθεί η 
σημασία που θα είχε η έναρξη 
διαπραγματεύσεων για το κεφάλαιο 15 
σχετικά με την ενέργεια· υπογραμμίζει ότι 
πρέπει να αντιμετωπιστούν οι 

διαγράφεται
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προτεραιότητες για την ενέργεια και το 
κλίμα·

Or. de

Τροπολογία 318
Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Νίκη Τζαβέλα, Angelika Werthmann, Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. εκτιμά ότι, λόγω του στρατηγικού 
ρόλου της Τουρκίας ως ενεργειακού 
κόμβου, θα πρέπει να αξιολογηθεί η 
σημασία που θα είχε η έναρξη 
διαπραγματεύσεων για το κεφάλαιο 15 
σχετικά με την ενέργεια· υπογραμμίζει ότι
πρέπει να αντιμετωπιστούν οι 
προτεραιότητες για την ενέργεια και το 
κλίμα·

26. χαιρετίζει τη συνεργασία μεταξύ της 
ΕΕ και της Τουρκίας σε μια σειρά από 
σημαντικά θέματα πράσινης ενέργειας 
και καλεί την Τουρκία να δεσμευτεί για 
την ανάγκη αντιμετώπισης των 
προτεραιοτήτων για την πράσινη ενέργεια 
και το κλίμα·

Or. en

Τροπολογία 319
Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. εκτιμά ότι, λόγω του στρατηγικού 
ρόλου της Τουρκίας ως ενεργειακού 
κόμβου, θα πρέπει να αξιολογηθεί η 
σημασία που θα είχε η έναρξη 
διαπραγματεύσεων για το κεφάλαιο 15 
σχετικά με την ενέργεια· υπογραμμίζει ότι 
πρέπει να αντιμετωπιστούν οι 
προτεραιότητες για την ενέργεια και το 
κλίμα·

26. εκτιμά ότι, λόγω του στρατηγικού 
ρόλου της Τουρκίας ως ενεργειακού 
κόμβου, θα πρέπει να αξιολογηθεί η 
συνεργασία ΕΕ/Τουρκίας στον τομέα της 
ενέργειας· υπογραμμίζει ότι πρέπει να 
αντιμετωπιστούν οι προτεραιότητες για την 
ενέργεια και το κλίμα·

Or. fr
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Τροπολογία 320
Renate Sommer, Ελένη Θεοχάρους

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. εκτιμά ότι, λόγω του στρατηγικού 
ρόλου της Τουρκίας ως ενεργειακού 
κόμβου, θα πρέπει να αξιολογηθεί η 
σημασία που θα είχε η έναρξη 
διαπραγματεύσεων για το κεφάλαιο 15 
σχετικά με την ενέργεια· υπογραμμίζει ότι
πρέπει να αντιμετωπιστούν οι 
προτεραιότητες για την ενέργεια και το 
κλίμα·

26. εκτιμά ότι, λόγω του στρατηγικού 
ρόλου της Τουρκίας ως ενεργειακού 
κόμβου, πρέπει να αντιμετωπιστούν οι 
προτεραιότητες για την ενέργεια και το 
κλίμα·

Or. en

Τροπολογία 321
Graham Watson, Alexander Graf Lambsdorff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. εκτιμά ότι, λόγω του στρατηγικού 
ρόλου της Τουρκίας ως ενεργειακού 
κόμβου, θα πρέπει να αξιολογηθεί η 
σημασία που θα είχε η έναρξη 
διαπραγματεύσεων για το κεφάλαιο 15 
σχετικά με την ενέργεια· υπογραμμίζει ότι 
πρέπει να αντιμετωπιστούν οι 
προτεραιότητες για την ενέργεια και το 
κλίμα·

26. εκτιμά ότι, λόγω του στρατηγικού 
ρόλου της Τουρκίας ως ενεργειακού 
κόμβου και των άφθονων ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, θα πρέπει να 
αξιολογηθεί η σημασία που θα είχε η 
έναρξη διαπραγματεύσεων για το 
κεφάλαιο 15 σχετικά με την ενέργεια· 
υπογραμμίζει ότι πρέπει να 
αντιμετωπιστούν οι προτεραιότητες για 
την κλιματική αλλαγή, τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας και την ενεργειακή 
απόδοση, καθώς και τα αμοιβαία οφέλη 
από τη σύνδεση των δικτύων μεταφοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ και της 
Τουρκίας, λαμβανομένων ιδίως υπόψη 
των προβλέψεων για σημαντική αύξηση 
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της ενεργειακής ζήτησης στην Τουρκία 
τις επόμενες δεκαετίες·

Or. en

Τροπολογία 322
Hélène Flautre, Franziska Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. εκτιμά ότι, λόγω του στρατηγικού 
ρόλου της Τουρκίας ως ενεργειακού 
κόμβου, θα πρέπει να αξιολογηθεί η 
σημασία που θα είχε η έναρξη 
διαπραγματεύσεων για το κεφάλαιο 15 
σχετικά με την ενέργεια· υπογραμμίζει ότι 
πρέπει να αντιμετωπιστούν οι 
προτεραιότητες για την ενέργεια και το 
κλίμα·

26. εκτιμά ότι, λόγω του στρατηγικού 
ρόλου της Τουρκίας ως ενεργειακού 
κόμβου, θα πρέπει να αξιολογηθεί η 
σημασία που θα είχε η έναρξη 
διαπραγματεύσεων για το κεφάλαιο 15 
σχετικά με την ενέργεια· υπογραμμίζει ότι 
πρέπει να αντιμετωπιστούν οι 
προτεραιότητες για την ενέργεια και το 
κλίμα· ζητεί από την Τουρκία να ορίσει, 
το συντομότερο δυνατό, στόχο για τη 
μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου· ζητεί από την Τουρκία να 
μην εξαιρέσει τα μεγάλα έργα, όπως το 
τρίτο αεροδρόμιο της 
Κωνσταντινούπολης, την τρίτη γέφυρα ή 
τα έργα για σταθμούς παραγωγής 
πυρηνικής ενέργειας, από το πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας για τις μελέτες 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων· σημειώνει 
την εφαρμογή του νόμου αριθ. 6446 για 
την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας· ωστόσο 
εκφράζει τη λύπη του για την εισαγωγή 
προσωρινού άρθρου που επιτρέπει στις 
δημόσιες και στις ιδιωτικοποιημένες 
εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας να μην συμμορφώνονται με 
τους περιβαλλοντικούς νόμους έως το 
2018· ζητεί από την Τουρκία να 
εξισορροπήσει το ενεργειακό της μείγμα 
υπέρ των ανανεώσιμων μορφών 
ενέργειας, οι πηγές των οποίων είναι 
άφθονες στη χώρα, και καλεί την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χορηγεί τη 
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χρηματοδότησή της προς την Τουρκία 
κατά προτεραιότητα σε έργα 
ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, καθώς 
και στο δίκτυο ηλεκτροδότησης·

Or. fr

Τροπολογία 323
Τάκης Χατζηγεωργίου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. εκτιμά ότι, λόγω του στρατηγικού 
ρόλου της Τουρκίας ως ενεργειακού 
κόμβου, θα πρέπει να αξιολογηθεί η 
σημασία που θα είχε η έναρξη 
διαπραγματεύσεων για το κεφάλαιο 15 
σχετικά με την ενέργεια· υπογραμμίζει ότι 
πρέπει να αντιμετωπιστούν οι 
προτεραιότητες για την ενέργεια και το 
κλίμα·

26. εκτιμά ότι, λόγω του στρατηγικού 
ρόλου της Τουρκίας ως ενεργειακού 
κόμβου, θα πρέπει να αξιολογηθεί η 
σημασία που θα είχε η έναρξη 
διαπραγματεύσεων για το κεφάλαιο 15 
σχετικά με την ενέργεια, υπό την 
προϋπόθεση ότι η Τουρκία θα δεσμευθεί 
πρώτα ότι θα σεβαστεί πλήρως τα 
κυριαρχικά δικαιώματα όλων των 
κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένου και 
του δικαιώματος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας στην αποκλειστική 
οικονομική ζώνη της σύμφωνα με την 
UNCLOS, καθώς και τις υποχρεώσεις 
που περιγράφονται στο διαπραγματευτικό 
πλαίσιο για τις σχέσεις καλής γειτονίας 
και την ειρηνική διευθέτηση διαφορών· 
υπογραμμίζει ότι πρέπει να 
αντιμετωπιστούν οι προτεραιότητες για την 
ενέργεια και το κλίμα·

Or. en

Τροπολογία 324
Ελένη Θεοχάρους

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. εκτιμά ότι, λόγω του στρατηγικού 
ρόλου της Τουρκίας ως ενεργειακού 
κόμβου, θα πρέπει να αξιολογηθεί η 
σημασία που θα είχε η έναρξη 
διαπραγματεύσεων για το κεφάλαιο 15 
σχετικά με την ενέργεια· υπογραμμίζει ότι 
πρέπει να αντιμετωπιστούν οι 
προτεραιότητες για την ενέργεια και το 
κλίμα·

26. εκτιμά ότι, λόγω του στρατηγικού 
ρόλου της Τουρκίας ως ενεργειακού 
κόμβου, θα πρέπει να αξιολογηθεί η 
σημασία που θα είχε η έναρξη 
διαπραγματεύσεων για το κεφάλαιο 15 
σχετικά με την ενέργεια· υπογραμμίζει ότι 
πρέπει να αντιμετωπιστούν οι 
προτεραιότητες για την ενέργεια και το 
κλίμα, εφόσον η τουρκική κυβέρνηση 
δεσμευθεί να θέσει τέλος στις 
παραβιάσεις των κυριαρχικών 
δικαιωμάτων των γειτονικών χωρών της 
και σεβαστεί πλήρως τη Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της 
Θάλασσας·

Or. en

Τροπολογία 325
Geoffrey Van Orden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. εκτιμά ότι, λόγω του στρατηγικού 
ρόλου της Τουρκίας ως ενεργειακού 
κόμβου, θα πρέπει να αξιολογηθεί η 
σημασία που θα είχε η έναρξη 
διαπραγματεύσεων για το κεφάλαιο 15 
σχετικά με την ενέργεια· υπογραμμίζει ότι 
πρέπει να αντιμετωπιστούν οι 
προτεραιότητες για την ενέργεια και το 
κλίμα·

26. εκτιμά ότι, λόγω του στρατηγικού 
ρόλου της Τουρκίας ως ενεργειακού 
κόμβου, θα πρέπει να δοθεί 
προτεραιότητα στην έναρξη των
διαπραγματεύσεων για το κεφάλαιο 15 
σχετικά με την ενέργεια· υπογραμμίζει ότι 
πρέπει να αντιμετωπιστούν οι 
προτεραιότητες για την ενέργεια και το 
κλίμα·

Or. en

Τροπολογία 326
Emine Bozkurt



PE526.339v01-00 82/90 AM\1015246EL.doc

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. εκτιμά ότι, λόγω του στρατηγικού 
ρόλου της Τουρκίας ως ενεργειακού 
κόμβου, θα πρέπει να αξιολογηθεί η 
σημασία που θα είχε η έναρξη 
διαπραγματεύσεων για το κεφάλαιο 15 
σχετικά με την ενέργεια· υπογραμμίζει ότι 
πρέπει να αντιμετωπιστούν οι 
προτεραιότητες για την ενέργεια και το 
κλίμα·

26. εκτιμά ότι, λόγω του στρατηγικού 
ρόλου της Τουρκίας ως ενεργειακού 
κόμβου, θα πρέπει να αξιολογηθεί η 
σημασία που θα είχε η έναρξη 
διαπραγματεύσεων για το κεφάλαιο 15 
σχετικά με την ενέργεια· τονίζει ότι είναι 
σημαντικό να συμμετέχει η Τουρκία στη 
διαδικασία διαμόρφωσης της 
ενεργειακής πολιτικής της Ευρώπης·
υπογραμμίζει ότι πρέπει να 
αντιμετωπιστούν οι προτεραιότητες για την 
ενέργεια και το κλίμα·

Or. en

Τροπολογία 327
Davor Ivo Stier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26α. επισημαίνει την αυξημένη 
δραστηριοποίηση της Τουρκίας στη 
Νοτιοανατολική Ευρώπη, ιδίως στη 
Βοσνία και Ερζεγοβίνη, και ενθαρρύνει 
τις τουρκικές αρχές να εναρμονίσουν τις 
θέσεις της Τουρκίας με την ενωσιακή 
ΚΕΠΠΑ, να συντονίσουν διπλωματικές 
δραστηριότητες με την ΥΕ/ΑΕ και να 
ενισχύσουν περαιτέρω τη συνεργασία με 
κράτη μέλη της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 328
Metin Kazak
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. χαιρετίζει τη δέσμευση της Τουρκίας 
για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας 
στους σύρους πρόσφυγες· παρατηρεί ότι 
μεγάλος αριθμός αλλοδαπών μαχητών 
στη Συρία αποκτούν πρόσβαση στη χώρα 
αυτή μέσω Τουρκίας και ζητεί από την 
Τουρκία να αυξήσει τις περιπολίες στα 
σύνορα και να περιορίσει την είσοδο 
μαχητών και την εισροή όπλων προς τις 
ομάδες για τις οποίες έχει διαπιστωθεί με 
αξιόπιστο τρόπο ότι ενέχονται σε 
συστηματικές παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων· πιστεύει ότι η 
ΕΕ και η Τουρκία πρέπει να καταβάλουν 
προσπάθειες για να αναπτύξουν ένα κοινό 
στρατηγικό όραμα για την προώθηση 
πολιτικής λύσης στη Συρία και την 
υποστήριξη της πολιτικής και 
οικονομικής σταθερότητας της περιοχής, 
με ιδιαίτερη αναφορά στην Ιορδανία, τον 
Λίβανο και το Ιράκ·

27. ζητεί την άμεση επίλυση της 
σύγκρουσης στη Συρία, σύμφωνα με τις 
θεμιτές προσδοκίες του συριακού λαού 
για δημοκρατία, ελευθερία, αξιοπρέπεια 
και πολιτική πολυφωνία στο πλαίσιο της 
εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής 
ενότητας της Συρίας· εκφράζει τη 
σοβαρή ανησυχία του όσον αφορά την 
επιδείνωση της ανθρωπιστικής 
κατάστασης στη Συρία και την επείγουσα 
ανάγκη για άμεση και απρόσκοπτη 
πρόσβαση των ανθρωπιστικών 
οργανώσεων σε όλη τη χώρα· χαιρετίζει 
τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζει η 
Τουρκία στην περιοχή και τη διεθνή 
σκηνή όσον αφορά την ανακούφιση των 
δεινών του λαού της Συρίας, 
φιλοξενώντας περισσότερους από 600.000 
σύρους στο έδαφός της, αλλά και όσον 
αφορά την αντιμετώπιση των αναγκών 
των εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων, με 
διασυνοριακές επιχειρήσεις· καλεί τη 
διεθνή κοινότητα να αυξήσει τις διμερείς 
συνεισφορές της προς τις γειτονικές 
χώρες, βάσει της αρχής του επιμερισμού 
των βαρών·

Or. en

Τροπολογία 329
Hélène Flautre, Franziska Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. χαιρετίζει τη δέσμευση της Τουρκίας 
για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας 
στους σύρους πρόσφυγες· παρατηρεί ότι 
μεγάλος αριθμός αλλοδαπών μαχητών 

27. χαιρετίζει τη δέσμευση της Τουρκίας 
για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας 
στους σύρους πρόσφυγες· ζητεί από την 
Τουρκία να ελέγχει τα σύνορά της ώστε 
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στη Συρία αποκτούν πρόσβαση στη χώρα 
αυτή μέσω Τουρκίας και ζητεί από την 
Τουρκία να αυξήσει τις περιπολίες στα 
σύνορα και να περιορίσει την είσοδο 
μαχητών και την εισροή όπλων προς τις 
ομάδες για τις οποίες έχει διαπιστωθεί με 
αξιόπιστο τρόπο ότι ενέχονται σε 
συστηματικές παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων· πιστεύει ότι η 
ΕΕ και η Τουρκία πρέπει να καταβάλουν 
προσπάθειες για να αναπτύξουν ένα κοινό 
στρατηγικό όραμα για την προώθηση 
πολιτικής λύσης στη Συρία και την 
υποστήριξη της πολιτικής και οικονομικής 
σταθερότητας της περιοχής, με ιδιαίτερη 
αναφορά στην Ιορδανία, τον Λίβανο και το 
Ιράκ·

να εμποδίζει την είσοδο μαχητών και την 
εισροή όπλων προς τις ομάδες για τις 
οποίες έχει διαπιστωθεί με αξιόπιστο 
τρόπο ότι ενέχονται σε συστηματικές 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· επικροτεί τον ρόλο που 
διαδραματίζει η Τουρκία στηρίζοντας τη 
δημοκρατική αντιπολίτευση στη Συρία· 
πιστεύει ότι η ΕΕ και η Τουρκία πρέπει να 
καταβάλουν προσπάθειες για να 
αναπτύξουν ένα κοινό στρατηγικό όραμα 
για την προώθηση πολιτικής λύσης στη 
Συρία και την υποστήριξη της πολιτικής 
και οικονομικής σταθερότητας της 
περιοχής, με ιδιαίτερη αναφορά στην 
Ιορδανία, τον Λίβανο και το Ιράκ·

Or. fr

Τροπολογία 330
Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ivo Vajgl

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. χαιρετίζει τη δέσμευση της Τουρκίας 
για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας 
στους σύρους πρόσφυγες· παρατηρεί ότι 
μεγάλος αριθμός αλλοδαπών μαχητών στη 
Συρία αποκτούν πρόσβαση στη χώρα αυτή 
μέσω Τουρκίας και ζητεί από την Τουρκία 
να αυξήσει τις περιπολίες στα σύνορα και 
να περιορίσει την είσοδο μαχητών και την 
εισροή όπλων προς τις ομάδες για τις 
οποίες έχει διαπιστωθεί με αξιόπιστο 
τρόπο ότι ενέχονται σε συστηματικές 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· πιστεύει ότι η ΕΕ και η 
Τουρκία πρέπει να καταβάλουν 
προσπάθειες για να αναπτύξουν ένα κοινό 
στρατηγικό όραμα για την προώθηση 
πολιτικής λύσης στη Συρία και την 
υποστήριξη της πολιτικής και οικονομικής 
σταθερότητας της περιοχής, με ιδιαίτερη 

27. χαιρετίζει τη δέσμευση της Τουρκίας 
για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας 
στους σύρους πρόσφυγες· παρατηρεί ότι 
μεγάλος αριθμός αλλοδαπών μαχητών στη 
Συρία αποκτούν πρόσβαση στη χώρα αυτή 
μέσω Τουρκίας και ζητεί από την Τουρκία 
να αυξήσει τις περιπολίες στα σύνορα και 
να αποτρέψει την είσοδο μαχητών που
ενέχονται σε συστηματικές παραβιάσεις 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· πιστεύει 
ότι η ΕΕ και η Τουρκία πρέπει να 
καταβάλουν προσπάθειες για να 
αναπτύξουν ένα κοινό στρατηγικό όραμα 
για την προώθηση πολιτικής λύσης στη 
Συρία και την υποστήριξη της πολιτικής 
και οικονομικής σταθερότητας της 
περιοχής, με ιδιαίτερη αναφορά στην 
Ιορδανία, τον Λίβανο, το Ιράν και το Ιράκ·
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αναφορά στην Ιορδανία, τον Λίβανο και το 
Ιράκ·

Or. en

Τροπολογία 331
Νικόλαος Σαλαβράκος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. χαιρετίζει τη δέσμευση της Τουρκίας 
για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας 
στους σύρους πρόσφυγες· παρατηρεί ότι 
μεγάλος αριθμός αλλοδαπών μαχητών στη 
Συρία αποκτούν πρόσβαση στη χώρα αυτή 
μέσω Τουρκίας και ζητεί από την Τουρκία 
να αυξήσει τις περιπολίες στα σύνορα και 
να περιορίσει την είσοδο μαχητών και την 
εισροή όπλων προς τις ομάδες για τις 
οποίες έχει διαπιστωθεί με αξιόπιστο 
τρόπο ότι ενέχονται σε συστηματικές 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· πιστεύει ότι η ΕΕ και η 
Τουρκία πρέπει να καταβάλουν 
προσπάθειες για να αναπτύξουν ένα κοινό 
στρατηγικό όραμα για την προώθηση 
πολιτικής λύσης στη Συρία και την 
υποστήριξη της πολιτικής και οικονομικής 
σταθερότητας της περιοχής, με ιδιαίτερη 
αναφορά στην Ιορδανία, τον Λίβανο και το 
Ιράκ·

27. χαιρετίζει τη δέσμευση της Τουρκίας 
για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας 
στους σύρους πρόσφυγες· παρατηρεί ότι 
μεγάλος αριθμός αλλοδαπών μαχητών στη 
Συρία αποκτούν πρόσβαση στη χώρα αυτή 
μέσω Τουρκίας και ζητεί από την Τουρκία 
να αυξήσει τις περιπολίες στα σύνορα και 
να περιορίσει την είσοδο μαχητών και την 
εισροή όπλων προς τις ομάδες για τις 
οποίες έχει διαπιστωθεί με αξιόπιστο 
τρόπο ότι ενέχονται σε συστηματικές 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· πιστεύει ότι η ΕΕ, η 
Τουρκία και άλλοι ενδιαφερόμενοι σε 
περιφερειακό και διεθνές επίπεδο πρέπει 
να καταβάλουν προσπάθειες για να 
αναπτύξουν ένα κοινό στρατηγικό όραμα 
για την προώθηση πολιτικής λύσης στη 
Συρία χωρίς καθυστέρηση και την 
υποστήριξη της πολιτικής και οικονομικής 
σταθερότητας της περιοχής, με ιδιαίτερη 
αναφορά στην Ιορδανία, τον Λίβανο και το 
Ιράκ·

Or. en

Τροπολογία 332
Geoffrey Van Orden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27
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27. χαιρετίζει τη δέσμευση της Τουρκίας 
για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας 
στους σύρους πρόσφυγες· παρατηρεί ότι 
μεγάλος αριθμός αλλοδαπών μαχητών στη 
Συρία αποκτούν πρόσβαση στη χώρα αυτή 
μέσω Τουρκίας και ζητεί από την Τουρκία 
να αυξήσει τις περιπολίες στα σύνορα και 
να περιορίσει την είσοδο μαχητών και την 
εισροή όπλων προς τις ομάδες για τις 
οποίες έχει διαπιστωθεί με αξιόπιστο 
τρόπο ότι ενέχονται σε συστηματικές 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· πιστεύει ότι η ΕΕ και η 
Τουρκία πρέπει να καταβάλουν 
προσπάθειες για να αναπτύξουν ένα κοινό 
στρατηγικό όραμα για την προώθηση 
πολιτικής λύσης στη Συρία και την 
υποστήριξη της πολιτικής και οικονομικής 
σταθερότητας της περιοχής, με ιδιαίτερη 
αναφορά στην Ιορδανία, τον Λίβανο και το 
Ιράκ·

27. χαιρετίζει τη δέσμευση της Τουρκίας 
για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας 
στους σύρους πρόσφυγες· παρατηρεί ότι 
μεγάλος αριθμός αλλοδαπών μαχητών στη 
Συρία αποκτούν πρόσβαση στη χώρα αυτή 
μέσω Τουρκίας και ζητεί από την Τουρκία 
να αυξήσει τις περιπολίες στα σύνορα και 
να περιορίσει την είσοδο των εν λόγω
μαχητών και όπλων προς τις ομάδες για τις 
οποίες έχει διαπιστωθεί με αξιόπιστο 
τρόπο ότι ενέχονται σε συστηματικές 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων· πιστεύει ότι η ΕΕ, η 
Τουρκία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία 
και οι ΗΠΑ, από κοινού με άλλους 
σημαντικούς διεθνείς εταίρους, πρέπει να 
καταβάλουν προσπάθειες για να 
αναπτύξουν ένα κοινό στρατηγικό όραμα 
για την προώθηση πολιτικής λύσης στη 
Συρία και την υποστήριξη της πολιτικής 
και οικονομικής σταθερότητας της 
περιοχής, με ιδιαίτερη αναφορά στην 
Ιορδανία, τον Λίβανο και το Ιράκ·

Or. en

Τροπολογία 333
Raimon Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. χαιρετίζει τη δέσμευση της Τουρκίας 
για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας 
στους σύρους πρόσφυγες· παρατηρεί ότι 
μεγάλος αριθμός αλλοδαπών μαχητών στη 
Συρία αποκτούν πρόσβαση στη χώρα αυτή 
μέσω Τουρκίας και ζητεί από την Τουρκία 
να αυξήσει τις περιπολίες στα σύνορα και 
να περιορίσει την είσοδο μαχητών και την 
εισροή όπλων προς τις ομάδες για τις 

27. χαιρετίζει τη δέσμευση της Τουρκίας 
για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας 
στους σύρους πρόσφυγες· εκφράζει την 
ανησυχία του για την κοινωνική και 
οικονομική επιβάρυνση που επιφέρουν οι 
εν λόγω πρόσφυγες ιδίως στις γειτονικές 
πόλεις της Τουρκίας· ζητεί από τη διεθνή 
κοινότητα, την ΕΕ και τα κράτη μέλη να 
συνεχίσουν να παρέχουν στήριξη 
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οποίες έχει διαπιστωθεί με αξιόπιστο 
τρόπο ότι ενέχονται σε συστηματικές 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· πιστεύει ότι η ΕΕ και η 
Τουρκία πρέπει να καταβάλουν 
προσπάθειες για να αναπτύξουν ένα κοινό 
στρατηγικό όραμα για την προώθηση 
πολιτικής λύσης στη Συρία και την 
υποστήριξη της πολιτικής και οικονομικής 
σταθερότητας της περιοχής, με ιδιαίτερη 
αναφορά στην Ιορδανία, τον Λίβανο και το 
Ιράκ·

ανταποκρινόμενοι στην έκτακτη αυτή 
ανθρωπιστική κρίση και να δεσμευθούν
για την παροχή αποτελεσματικής 
βοήθειας στις γειτονικές χώρες της 
Συρίας, στις οποίες περιλαμβάνεται και η 
Τουρκία· παρατηρεί ότι μεγάλος αριθμός 
αλλοδαπών μαχητών στη Συρία αποκτούν 
πρόσβαση στη χώρα αυτή μέσω Τουρκίας 
και ζητεί από την Τουρκία να αυξήσει τις 
περιπολίες στα σύνορα και να περιορίσει 
την είσοδο μαχητών και την εισροή όπλων 
προς τις ομάδες για τις οποίες έχει 
διαπιστωθεί με αξιόπιστο τρόπο ότι 
ενέχονται σε συστηματικές παραβιάσεις 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· πιστεύει 
ότι η ΕΕ και η Τουρκία πρέπει να 
καταβάλουν προσπάθειες για να 
αναπτύξουν ένα κοινό στρατηγικό όραμα 
για την προώθηση πολιτικής λύσης στη 
Συρία και την υποστήριξη της πολιτικής 
και οικονομικής σταθερότητας της 
περιοχής, με ιδιαίτερη αναφορά στην 
Ιορδανία, τον Λίβανο και το Ιράκ·

Or. en

Τροπολογία 334
Graham Watson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. χαιρετίζει τη δέσμευση της Τουρκίας 
για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας 
στους σύρους πρόσφυγες· παρατηρεί ότι 
μεγάλος αριθμός αλλοδαπών μαχητών στη 
Συρία αποκτούν πρόσβαση στη χώρα αυτή 
μέσω Τουρκίας και ζητεί από την Τουρκία 
να αυξήσει τις περιπολίες στα σύνορα και 
να περιορίσει την είσοδο μαχητών και την 
εισροή όπλων προς τις ομάδες για τις 
οποίες έχει διαπιστωθεί με αξιόπιστο 
τρόπο ότι ενέχονται σε συστηματικές 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων 

27. χαιρετίζει τη δέσμευση της Τουρκίας 
για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας 
στους σύρους πρόσφυγες· εκφράζει την 
ανησυχία του για την κοινωνική και 
οικονομική επιβάρυνση που επιφέρουν οι 
εν λόγω πρόσφυγες ιδίως στις γειτονικές 
πόλεις της Τουρκίας, παρατηρεί ότι 
μεγάλος αριθμός αλλοδαπών μαχητών στη 
Συρία αποκτούν πρόσβαση στη χώρα αυτή 
μέσω Τουρκίας και ζητεί από την Τουρκία 
να αυξήσει τις περιπολίες στα σύνορα και 
να περιορίσει την είσοδο μαχητών και την 
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δικαιωμάτων· πιστεύει ότι η ΕΕ και η 
Τουρκία πρέπει να καταβάλουν 
προσπάθειες για να αναπτύξουν ένα κοινό 
στρατηγικό όραμα για την προώθηση 
πολιτικής λύσης στη Συρία και την 
υποστήριξη της πολιτικής και οικονομικής 
σταθερότητας της περιοχής, με ιδιαίτερη 
αναφορά στην Ιορδανία, τον Λίβανο και το 
Ιράκ·

εισροή όπλων προς τις ομάδες για τις 
οποίες έχει διαπιστωθεί με αξιόπιστο 
τρόπο ότι ενέχονται σε συστηματικές 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· πιστεύει ότι η ΕΕ και η 
Τουρκία πρέπει να καταβάλουν 
προσπάθειες για να αναπτύξουν ένα κοινό 
στρατηγικό όραμα για την προώθηση 
πολιτικής λύσης στη Συρία και την 
υποστήριξη της πολιτικής και οικονομικής 
σταθερότητας της περιοχής, με ιδιαίτερη 
αναφορά στην Ιορδανία, τον Λίβανο και το 
Ιράκ·

Or. en

Τροπολογία 335
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. χαιρετίζει τη δέσμευση της Τουρκίας 
για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας 
στους σύρους πρόσφυγες· παρατηρεί ότι 
μεγάλος αριθμός αλλοδαπών μαχητών στη 
Συρία αποκτούν πρόσβαση στη χώρα αυτή 
μέσω Τουρκίας και ζητεί από την Τουρκία 
να αυξήσει τις περιπολίες στα σύνορα και 
να περιορίσει την είσοδο μαχητών και την 
εισροή όπλων προς τις ομάδες για τις 
οποίες έχει διαπιστωθεί με αξιόπιστο 
τρόπο ότι ενέχονται σε συστηματικές 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· πιστεύει ότι η ΕΕ και η 
Τουρκία πρέπει να καταβάλουν 
προσπάθειες για να αναπτύξουν ένα κοινό 
στρατηγικό όραμα για την προώθηση 
πολιτικής λύσης στη Συρία και την 
υποστήριξη της πολιτικής και οικονομικής 
σταθερότητας της περιοχής, με ιδιαίτερη 
αναφορά στην Ιορδανία, τον Λίβανο και το 
Ιράκ·

27. χαιρετίζει τη δέσμευση της Τουρκίας 
για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας 
στους σύρους πρόσφυγες· παρατηρεί ότι 
μεγάλος αριθμός αλλοδαπών μαχητών στη 
Συρία αποκτούν πρόσβαση στη χώρα αυτή 
μέσω Τουρκίας και ζητεί από την Τουρκία 
να αυξήσει τις περιπολίες στα σύνορα και 
να περιορίσει την είσοδο μαχητών και την 
εισροή όπλων προς ισλαμιστικές ομάδες 
για τις οποίες έχει διαπιστωθεί με 
αξιόπιστο τρόπο ότι ενέχονται σε 
συστηματικές παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων· πιστεύει ότι η 
ΕΕ και η Τουρκία πρέπει να καταβάλουν 
προσπάθειες για να αναπτύξουν ένα κοινό 
στρατηγικό όραμα για την προώθηση 
πολιτικής λύσης στη Συρία και την 
υποστήριξη της πολιτικής και οικονομικής 
σταθερότητας της περιοχής, με ιδιαίτερη 
αναφορά στην Ιορδανία, τον Λίβανο και το 
Ιράκ·
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Or. de

Τροπολογία 336
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. χαιρετίζει τη δέσμευση της Τουρκίας 
για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας 
στους σύρους πρόσφυγες· παρατηρεί ότι 
μεγάλος αριθμός αλλοδαπών μαχητών στη 
Συρία αποκτούν πρόσβαση στη χώρα αυτή 
μέσω Τουρκίας και ζητεί από την Τουρκία 
να αυξήσει τις περιπολίες στα σύνορα και 
να περιορίσει την είσοδο μαχητών και την 
εισροή όπλων προς τις ομάδες για τις 
οποίες έχει διαπιστωθεί με αξιόπιστο 
τρόπο ότι ενέχονται σε συστηματικές 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· πιστεύει ότι η ΕΕ και η 
Τουρκία πρέπει να καταβάλουν 
προσπάθειες για να αναπτύξουν ένα κοινό
στρατηγικό όραμα για την προώθηση 
πολιτικής λύσης στη Συρία και την 
υποστήριξη της πολιτικής και οικονομικής 
σταθερότητας της περιοχής, με ιδιαίτερη 
αναφορά στην Ιορδανία, τον Λίβανο και το 
Ιράκ·

27. χαιρετίζει τη δέσμευση της Τουρκίας 
για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε 
περίπου ένα εκατομμύριο σύρους 
πρόσφυγες· παρατηρεί ότι μεγάλος 
αριθμός αλλοδαπών μαχητών στη Συρία 
αποκτούν πρόσβαση στη χώρα αυτή μέσω 
Τουρκίας και ζητεί από την Τουρκία να 
αυξήσει τις περιπολίες στα σύνορα και να 
περιορίσει την είσοδο μαχητών και την 
εισροή όπλων προς τις ομάδες για τις 
οποίες έχει διαπιστωθεί με αξιόπιστο 
τρόπο ότι ενέχονται σε συστηματικές 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· πιστεύει ότι η ΕΕ και η 
Τουρκία πρέπει να καταβάλουν 
προσπάθειες για να αναπτύξουν ένα κοινό 
στρατηγικό όραμα για την προώθηση 
πολιτικής λύσης στη Συρία και την 
υποστήριξη της πολιτικής και οικονομικής 
σταθερότητας της περιοχής, με ιδιαίτερη 
αναφορά στην Ιορδανία, τον Λίβανο και το 
Ιράκ·

Or. en

Τροπολογία 337
Renate Sommer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα)
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27a. θεωρεί απαράδεκτο το γεγονός ότι η 
Τουρκία έχει μετατραπεί σήμερα στη 
μεγαλύτερη φυλακή δημοσιογράφων στον 
κόσμο, με αποτέλεσμα τον εκφοβισμό και 
την αυτολογοκρισία των μέσων 
ενημέρωσης· καλεί την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο Υπουργών να στείλουν 
σύντομα τελεσίγραφο στην Τουρκία για 
την άρση αυτών των τεράστιων 
περιορισμών στην ελευθερία του Τύπου 
και, σε περίπτωση που αρνηθεί να 
συμμορφωθεί, να προχωρήσουν στον 
άμεσο τερματισμό των ενταξιακών
διαπραγματεύσεων·

Or. de

Τροπολογία 338
Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27a. καλεί το επόμενο Κοινοβούλιο και 
την Επιτροπή να επανεξετάσουν την 
ακεραιότητα και την αξιοπιστία της 
«μακρόχρονης και χωρίς 
προδιαγεγραμμένη ημερομηνία λήξης» 
διαδικασίας προσχώρησης στην οποία 
συμμετέχουν η ΕΕ και η Τουρκία εδώ και 
πολλά χρόνια, και να εκτιμήσουν, ενόψει 
της εν λόγω επανεξέτασης, κατά πόσον η 
επίτευξη μιας συνεργασίας εναλλακτικής 
μορφής χωρίς πλήρη ένταξη θα ήταν πιο 
εφικτός στόχος, τουλάχιστον 
μεσοπρόθεσμα·

Or. en


