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Τροπολογία 1
Lorenzo Fontana, Mario Borghezio

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 
18ης Ιουνίου 1987 (A2-33/87),

Or. it

Τροπολογία 2
Emine Bozkurt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα 
ψηφίσματά του της 27ης Σεπτεμβρίου 
2006 σχετικά με την πρόοδο της Τουρκίας 
στην πορεία προς την ένταξη, της 24ης 
Οκτωβρίου 2007 σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ 
- Τουρκίας, της 21ης Μαΐου 2008 σχετικά 
με την έκθεση προόδου της Τουρκίας για 
το 2007, της 12ης Μαρτίου 2009 σχετικά 
με την έκθεση προόδου της Τουρκίας για 
το 2008, της 10ης Φεβρουαρίου 2010 
σχετικά με την έκθεση προόδου της 
Τουρκίας για το 2009 και της 17ης 
Φεβρουαρίου 2011 σχετικά με την έκθεση 
προόδου της Τουρκίας για το 2010,

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα 
ψηφίσματά του της 27ης Σεπτεμβρίου 
2006 σχετικά με την πρόοδο της Τουρκίας 
στην πορεία προς την ένταξη, της 24ης 
Οκτωβρίου 2007 σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ 
- Τουρκίας, της 21ης Μαΐου 2008 σχετικά 
με την έκθεση προόδου της Τουρκίας για 
το 2007, της 12ης Μαρτίου 2009 σχετικά 
με την έκθεση προόδου της Τουρκίας για 
το 2008, της 10ης Φεβρουαρίου 2010 
σχετικά με την έκθεση προόδου της 
Τουρκίας για το 2009 και της 17ης 
Φεβρουαρίου 2011 σχετικά με την έκθεση 
προόδου της Τουρκίας για το 2010, της 
6ης Ιουλίου 20051 και της 13ης 
Φεβρουαρίου 20072 σχετικά με τον ρόλο 
των γυναικών στην Τουρκία στην 
κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή,

Or. en

                                               
1 ΕΕ C 157E, 6.7.2006, σ.385
2 ΕΕ C 287E, 29.11.2007, σ.174
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Τροπολογία 3
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Metin Kazak, Ivo Vajgl, Johannes 
Cornelis van Baalen, Andrew Duff

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 
21ης Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με τις 
εμπορικές και οικονομικές σχέσεις με την 
Τουρκία1,

Or. en

Τροπολογία 4
Andrew Duff, Sarah Ludford, Metin Kazak, Graham Watson, Alexander Graf 
Lambsdorff

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τον Καταστατικό Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης2,

Or. en

Τροπολογία 5
Dimitar Stoyanov

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη της 
Άγκυρας της 18ης Οκτωβρίου 1925 
σχετικά με την αποζημίωση των 

                                               
1 P7_TA (2010)0324.
2 ΕΕ C 364 της 18.12.2000, σ. 1.
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βούλγαρων προσφύγων της ανατολικής 
Θράκης για την κατάσχεση των 
περιουσιών τους κατά τη διάρκεια του Β' 
Βαλκανικού Πολέμου,

Or. bg

Τροπολογία 6
Pino Arlacchi, Ivo Vajgl, Göran Färm, Richard Howitt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 3 
Οκτωβρίου 2005 άρχισαν οι ενταξιακές 
διαπραγματεύσεις με την Τουρκία μετά την 
έγκριση του διαπραγματευτικού πλαισίου 
από το Συμβούλιο και ότι η έναρξη των 
διαπραγματεύσεων αυτών αποτέλεσε την 
αφετηρία μιας μακράς και ανοικτής
διαδικασίας, η οποία βασίζεται στην 
αυστηρή εκπλήρωση προϋποθέσεων και 
στην δέσμευση για πραγματοποίηση 
μεταρρυθμίσεων,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 3 
Οκτωβρίου 2005 άρχισαν οι ενταξιακές 
διαπραγματεύσεις με την Τουρκία μετά την 
έγκριση του διαπραγματευτικού πλαισίου 
από το Συμβούλιο και ότι η έναρξη των 
διαπραγματεύσεων αυτών συνεχίζει να 
αποτελεί την αφετηρία μιας διαδικασίας
που έχει ως στόχο την προσχώρηση στην 
ΕΕ ως πλήρες μέλος αμέσως μόλις 
πληρωθούν τα κριτήρια της Κοπεγχάγης,

Or. en

Τροπολογία 7
Geoffrey Van Orden

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 3 
Οκτωβρίου 2005 άρχισαν οι ενταξιακές 
διαπραγματεύσεις με την Τουρκία μετά την 
έγκριση του διαπραγματευτικού πλαισίου 
από το Συμβούλιο και ότι η έναρξη των 
διαπραγματεύσεων αυτών αποτέλεσε την 
αφετηρία μιας μακράς και ανοικτής 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 3 
Οκτωβρίου 2005 άρχισαν οι ενταξιακές 
διαπραγματεύσεις με την Τουρκία μετά την 
έγκριση του διαπραγματευτικού πλαισίου 
από το Συμβούλιο και ότι η έναρξη των 
διαπραγματεύσεων αυτών αποτέλεσε την 
αφετηρία μιας διαδικασίας, η οποία 
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διαδικασίας, η οποία βασίζεται στην 
αυστηρή εκπλήρωση προϋποθέσεων και 
στην δέσμευση για πραγματοποίηση 
μεταρρυθμίσεων,

βασίζεται στην εκπλήρωση προϋποθέσεων 
και στην δέσμευση για πραγματοποίηση 
μεταρρυθμίσεων,

Or. en

Τροπολογία 8
Μαρία-Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 3 
Οκτωβρίου 2005 άρχισαν οι ενταξιακές 
διαπραγματεύσεις με την Τουρκία μετά την 
έγκριση του διαπραγματευτικού πλαισίου 
από το Συμβούλιο και ότι η έναρξη των 
διαπραγματεύσεων αυτών αποτέλεσε την
αφετηρία μιας μακράς και ανοικτής 
διαδικασίας, η οποία βασίζεται στην 
αυστηρή εκπλήρωση προϋποθέσεων και 
στην δέσμευση για πραγματοποίηση 
μεταρρυθμίσεων,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 3 
Οκτωβρίου 2005 άρχισαν οι ενταξιακές 
διαπραγματεύσεις με την Τουρκία μετά την 
έγκριση του διαπραγματευτικού πλαισίου 
από το Συμβούλιο και ότι η έναρξη των 
διαπραγματεύσεων αυτών θεωρήθηκε ως 
η αφετηρία μιας ενδεχομένως μακράς και 
ανοικτής διαδικασίας, η οποία βασίζεται 
στην αυστηρή εκπλήρωση προϋποθέσεων 
και στην δέσμευση για πραγματοποίηση 
μεταρρυθμίσεων,

Or. en

Τροπολογία 9
Hélène Flautre, Franziska Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 3 
Οκτωβρίου 2005 άρχισαν οι ενταξιακές 
διαπραγματεύσεις με την Τουρκία μετά την 
έγκριση του διαπραγματευτικού πλαισίου 
από το Συμβούλιο και ότι η έναρξη των 
διαπραγματεύσεων αυτών αποτέλεσε την 
αφετηρία μιας μακράς και ανοικτής 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 3 
Οκτωβρίου 2005 άρχισαν οι ενταξιακές 
διαπραγματεύσεις με την Τουρκία μετά την 
έγκριση του διαπραγματευτικού πλαισίου 
από το Συμβούλιο και ότι η έναρξη των 
διαπραγματεύσεων αυτών αποτέλεσε την 
αφετηρία μιας μακράς και ανοικτής 
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διαδικασίας, η οποία βασίζεται στην 
αυστηρή εκπλήρωση προϋποθέσεων και 
στην δέσμευση για πραγματοποίηση 
μεταρρυθμίσεων,

διαδικασίας, η οποία βασίζεται στην 
αυστηρή εκπλήρωση προϋποθέσεων και 
στην δέσμευση για πραγματοποίηση 
μεταρρυθμίσεων με στόχο την 
προσχώρηση,

Or. en

Τροπολογία 10
Judith Sargentini

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 3 
Οκτωβρίου 2005 άρχισαν οι ενταξιακές 
διαπραγματεύσεις με την Τουρκία μετά την 
έγκριση του διαπραγματευτικού πλαισίου 
από το Συμβούλιο και ότι η έναρξη των 
διαπραγματεύσεων αυτών αποτέλεσε την 
αφετηρία μιας μακράς και ανοικτής
διαδικασίας, η οποία βασίζεται στην 
αυστηρή εκπλήρωση προϋποθέσεων και 
στην δέσμευση για πραγματοποίηση 
μεταρρυθμίσεων,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 3 
Οκτωβρίου 2005 άρχισαν οι ενταξιακές 
διαπραγματεύσεις με την Τουρκία μετά την 
έγκριση του διαπραγματευτικού πλαισίου 
από το Συμβούλιο και ότι η έναρξη των 
διαπραγματεύσεων αυτών αποτέλεσε την 
αφετηρία μιας μακράς διαδικασίας, η 
οποία βασίζεται στην αυστηρή εκπλήρωση 
προϋποθέσεων και στην δέσμευση για 
πραγματοποίηση μεταρρυθμίσεων με 
στόχο την προσχώρηση,

Or. en

Τροπολογία 11
Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Kinga Göncz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία έχει 
αναλάβει δέσμευση για μεταρρυθμίσεις, 
σχέσεις καλής γειτονίας και βαθμιαία 
ευθυγράμμιση με την ΕΕ, καθώς και ότι οι 
προσπάθειες αυτές πρέπει να θεωρούνται 
ως μια ευκαιρία για την ίδια την Τουρκία 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία έχει 
αναλάβει δέσμευση για μεταρρυθμίσεις και 
βαθμιαία ευθυγράμμιση με την ΕΕ, καθώς 
και ότι οι προσπάθειες αυτές πρέπει να 
θεωρούνται ως μια ευκαιρία για την ίδια 
την Τουρκία να εκσυγχρονιστεί, και να 
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να εκσυγχρονιστεί, και να εδραιώσει και 
βελτιώσει περαιτέρω τους δημοκρατικούς 
της θεσμούς,

εδραιώσει και να βελτιώσει περαιτέρω 
τους δημοκρατικούς της θεσμούς,

Or. en

Τροπολογία 12
Geoffrey Van Orden

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία έχει 
αναλάβει δέσμευση για μεταρρυθμίσεις, 
σχέσεις καλής γειτονίας και βαθμιαία 
ευθυγράμμιση με την ΕΕ, καθώς και ότι οι 
προσπάθειες αυτές πρέπει να θεωρούνται 
ως μια ευκαιρία για την ίδια την Τουρκία 
να εκσυγχρονιστεί, και να εδραιώσει και 
βελτιώσει περαιτέρω τους δημοκρατικούς 
της θεσμούς,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία έχει 
αναλάβει δέσμευση για μεταρρυθμίσεις, 
σχέσεις καλής γειτονίας και βαθμιαία 
ευθυγράμμιση με την ΕΕ, καθώς και ότι οι 
προσπάθειες αυτές πρέπει να θεωρούνται 
ως μια ευκαιρία για την ίδια την Τουρκία 
να εδραιώσει και να βελτιώσει περαιτέρω 
τους δημοκρατικούς της θεσμούς,

Or. en

Τροπολογία 13
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία έχει 
αναλάβει δέσμευση για μεταρρυθμίσεις, 
σχέσεις καλής γειτονίας και βαθμιαία 
ευθυγράμμιση με την ΕΕ, καθώς και ότι οι 
προσπάθειες αυτές πρέπει να θεωρούνται 
ως μια ευκαιρία για την ίδια την Τουρκία 
να εκσυγχρονιστεί, και να εδραιώσει και 
βελτιώσει περαιτέρω τους δημοκρατικούς 
της θεσμούς,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία έχει 
αναλάβει δέσμευση για μεταρρυθμίσεις, 
σχέσεις καλής γειτονίας και βαθμιαία 
ευθυγράμμιση με την ΕΕ, καθώς και ότι οι 
προσπάθειες αυτές πρέπει να θεωρούνται 
ως μια ευκαιρία για την ίδια την Τουρκία 
να εδραιώσει και να βελτιώσει περαιτέρω 
τους δημοκρατικούς της θεσμούς,
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Or. en

Τροπολογία 14
Pino Arlacchi, Ivo Vajgl

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία έχει 
αναλάβει δέσμευση για μεταρρυθμίσεις, 
σχέσεις καλής γειτονίας και βαθμιαία 
ευθυγράμμιση με την ΕΕ, καθώς και ότι οι 
προσπάθειες αυτές πρέπει να θεωρούνται 
ως μια ευκαιρία για την ίδια την Τουρκία 
να εκσυγχρονιστεί, και να εδραιώσει και
βελτιώσει περαιτέρω τους δημοκρατικούς 
της θεσμούς,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία έχει 
αναλάβει δέσμευση για μεταρρυθμίσεις, 
σχέσεις καλής γειτονίας και βαθμιαία 
ευθυγράμμιση με την ΕΕ, καθώς και ότι οι 
προσπάθειες αυτές πρέπει να θεωρούνται 
ως μια ευκαιρία για την ίδια την Τουρκία 
να βελτιώσει περαιτέρω τους 
δημοκρατικούς της θεσμούς,

Or. en

Τροπολογία 15
Ivo Vajgl, Sarah Ludford

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία έχει 
αναλάβει δέσμευση για μεταρρυθμίσεις, 
σχέσεις καλής γειτονίας και βαθμιαία 
ευθυγράμμιση με την ΕΕ, καθώς και ότι οι 
προσπάθειες αυτές πρέπει να θεωρούνται 
ως μια ευκαιρία για την ίδια την Τουρκία 
να εκσυγχρονιστεί, και να εδραιώσει και
βελτιώσει περαιτέρω τους δημοκρατικούς 
της θεσμούς,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία έχει 
αναλάβει δέσμευση για μεταρρυθμίσεις, 
σχέσεις καλής γειτονίας και βαθμιαία 
ευθυγράμμιση με την ΕΕ, καθώς και ότι οι 
προσπάθειες αυτές πρέπει να θεωρούνται 
ως ευκαιρία για την ίδια την Τουρκία να 
εκσυγχρονιστεί περαιτέρω· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει να 
δεσμεύεται και να παραμένει ενεργή όσον 
αφορά την προώθηση της απτής προόδου 
στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της 
Τουρκίας,

Or. en
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Τροπολογία 16
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Andrew Duff, Johannes 
Cornelis van Baalen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία έχει 
αναλάβει δέσμευση για μεταρρυθμίσεις, 
σχέσεις καλής γειτονίας και βαθμιαία 
ευθυγράμμιση με την ΕΕ, καθώς και ότι οι 
προσπάθειες αυτές πρέπει να θεωρούνται 
ως μια ευκαιρία για την ίδια την Τουρκία 
να εκσυγχρονιστεί, και να εδραιώσει και 
βελτιώσει περαιτέρω τους δημοκρατικούς 
της θεσμούς,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία έχει 
αναλάβει δέσμευση για μεταρρυθμίσεις, 
σχέσεις καλής γειτονίας και βαθμιαία 
ευθυγράμμιση με την ΕΕ, καθώς και ότι οι 
προσπάθειες αυτές πρέπει να θεωρούνται 
ως μια ευκαιρία για την ίδια την Τουρκία 
να εκσυγχρονιστεί, και να εδραιώσει και 
να βελτιώσει περαιτέρω τους 
δημοκρατικούς της θεσμούς και το κράτος 
δικαίου,

Or. en

Τροπολογία 17
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία έχει 
αναλάβει δέσμευση για μεταρρυθμίσεις, 
σχέσεις καλής γειτονίας και βαθμιαία 
ευθυγράμμιση με την ΕΕ, καθώς και ότι οι 
προσπάθειες αυτές πρέπει να θεωρούνται 
ως μια ευκαιρία για την ίδια την Τουρκία 
να εκσυγχρονιστεί, και να εδραιώσει και 
βελτιώσει περαιτέρω τους δημοκρατικούς 
της θεσμούς,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία έχει 
αναλάβει δέσμευση για μεταρρυθμίσεις, 
σχέσεις καλής γειτονίας και βαθμιαία 
ευθυγράμμιση με την ΕΕ, καθώς και ότι οι 
προσπάθειες αυτές πρέπει να θεωρούνται 
ως μια ευκαιρία για την ίδια την Τουρκία 
να εκσυγχρονιστεί, και να εδραιώσει και 
να βελτιώσει περαιτέρω τους 
δημοκρατικούς της θεσμούς, το κράτος 
δικαίου, και τον σεβασμό των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων και των 
θεμελιωδών ελευθεριών,

Or. en
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Τροπολογία 18
Geoffrey Van Orden

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλήρης 
τήρηση όλων των κριτηρίων της 
Κοπεγχάγης καθώς και η ικανότητα 
ενσωμάτωσης στην ΕΕ, σύμφωνα με τα 
συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2006, 
εξακολουθούν να αποτελούν τη βάση για 
την προσχώρηση στην ΕΕ, η οποία είναι
μια κοινότητα που βασίζεται σε κοινές 
αξίες, ειλικρινή συνεργασία και αμοιβαία 
αλληλεγγύη μεταξύ όλων των κρατών 
μελών της,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλήρης 
τήρηση των κριτηρίων της Κοπεγχάγης
εξακολουθεί να αποτελεί τη βάση για την 
προσχώρηση στην ΕΕ, η οποία είναι η ίδια 
και για όλες τις άλλες υποψήφιες χώρες,

Or. en

Τροπολογία 19
Pino Arlacchi, Ivo Vajgl, Raimon Obiols, Göran Färm, Richard Howitt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλήρης 
τήρηση όλων των κριτηρίων της 
Κοπεγχάγης καθώς και η ικανότητα 
ενσωμάτωσης στην ΕΕ, σύμφωνα με τα 
συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2006, 
εξακολουθούν να αποτελούν τη βάση για 
την προσχώρηση στην ΕΕ, η οποία είναι 
μια κοινότητα που βασίζεται σε κοινές 
αξίες, ειλικρινή συνεργασία και αμοιβαία 
αλληλεγγύη μεταξύ όλων των κρατών 
μελών της,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλήρης 
τήρηση όλων των κριτηρίων της 
Κοπεγχάγης εξακολουθεί να αποτελεί τη 
βάση για την προσχώρηση στην ΕΕ, η 
οποία είναι μια κοινότητα που βασίζεται σε 
κοινές αξίες, ειλικρινή συνεργασία και 
αμοιβαία αλληλεγγύη μεταξύ όλων των 
κρατών μελών της,
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Or. en

Τροπολογία 20
Franziska Keller, Hélène Flautre, Judith Sargentini

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλήρης 
τήρηση όλων των κριτηρίων της 
Κοπεγχάγης καθώς και η ικανότητα 
ενσωμάτωσης στην ΕΕ, σύμφωνα με τα 
συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2006, 
εξακολουθούν να αποτελούν τη βάση για 
την προσχώρηση στην ΕΕ, η οποία είναι
μια κοινότητα που βασίζεται σε κοινές 
αξίες, ειλικρινή συνεργασία και αμοιβαία 
αλληλεγγύη μεταξύ όλων των κρατών 
μελών της,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλήρης 
τήρηση όλων των κριτηρίων της 
Κοπεγχάγης εξακολουθεί να αποτελεί τη 
βάση για την προσχώρηση στην ΕΕ, η 
οποία μια κοινότητα που βασίζεται σε 
κοινές αξίες, ειλικρινή συνεργασία και 
αμοιβαία αλληλεγγύη μεταξύ όλων των 
κρατών μελών της,

Or. en

Τροπολογία 21
Barry Madlener

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία 
δεν πληροί τις προϋποθέσεις για ένταξη·

Or. nl

Τροπολογία 22
Renate Sommer



AM\888692EL.doc 13/314 PE478.719v01-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μεγάλος 
αριθμός των κρατουμένων 
δημοσιογράφων και των εν εξελίξει 
διαδικασιών κατά δημοσιογράφων με 
κριτική στάση έναντι της κυβέρνησης 
θέτει σε κίνδυνο την ελευθερία του Τύπου 
στην Τουρκία,

Or. de

Τροπολογία 23
Geoffrey Van Orden

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη το νέο 
κυβερνητικό πρόγραμμα που θεσπίστηκε 
μετά από τις κοινοβουλευτικές εκλογές 
του Ιουνίου 2011 επιβεβαιώνει τη διαρκή 
επίδειξη αποφασιστικότητας από πλευράς 
της Τουρκίας όσον αφορά τη συνέχιση 
της διαδικασίας των διαπραγματεύσεων,

Or. en

Τροπολογία 24
Raimon Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 
ανοίξουν χωρίς καθυστέρηση τα 
κεφάλαια των διαπραγματεύσεων για τα 
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οποία έχουν περατωθεί οι τεχνικές 
προετοιμασίες, σύμφωνα με 
καθιερωμένες διαδικασίες και στο 
πνεύμα του Διαπραγματευτικού Πλαισίου,

Or. en

Τροπολογία 25
Raimon Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γβ. λαμβάνοντας υπόψη η Τουρκία 
προέβη σε σειρά ουσιαστικών, 
συνταγματικών, νομοθετικών, θεσμικών 
και πρακτικών μεταρρυθμίσεων με στόχο 
τον περαιτέρω εκδημοκρατισμό της· 
λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι μια 
σειρά μακροχρόνιων προβλημάτων, ιδίως 
όσον αφορά την απονομή της 
δικαιοσύνης στην Τουρκία, συνεχίζει να 
έχει αρνητικό αντίκτυπο στον σεβασμό 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την 
ελευθερία έκφρασης στην Τουρκία καθώς 
και στη δημόσια αντίληψη για την 
ανεξαρτησία και την αμεροληψία του 
δικαστικού συστήματος· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι λόγω των προβλημάτων αυτών 
έχουν κινηθεί αρκετές δικαστικές 
διαδικασίες κατά δημοσιογράφων, 
ακτιβιστών και διανοουμένων, 

Or. en

Τροπολογία 26
Renate Sommer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Έκθεση 
Προόδου για το 2011 η Επιτροπή κατέληξε 
στο συμπέρασμα ότι η Τουρκία αποτελεί 
ουσιαστικής σημασίας χώρα για την 
ασφάλεια και την ευημερία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι η συμβολή της 
Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε 
σειρά καίριων τομέων θα είναι απολύτως 
ουσιαστική με ένα θετικό θεματολόγιο 
και μια αξιόπιστη προσέγγιση στη 
διαπραγματευτική διαδικασία και ότι 
εξακολουθεί να είναι απαραίτητο να
συνεχίσει η Τουρκία τις μεταρρυθμίσεις 
της σχετικά με τα πολιτικά κριτήρια 
δεδομένου ότι απαιτούνται σημαντικές 
περαιτέρω προσπάθειες για τη διασφάλιση 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Έκθεση 
Προόδου για το 2011 η Επιτροπή κατέληξε 
στο συμπέρασμα ότι η Τουρκία πρέπει να 
συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις της σχετικά 
με τα πολιτικά κριτήρια δεδομένου ότι 
απαιτούνται σημαντικές περαιτέρω 
προσπάθειες για τη διασφάλιση των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων,

Or. de

Τροπολογία 27
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Έκθεση 
Προόδου για το 2011 η Επιτροπή κατέληξε 
στο συμπέρασμα ότι η Τουρκία αποτελεί 
ουσιαστικής σημασίας χώρα για την 
ασφάλεια και την ευημερία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι η συμβολή της 
Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε 
σειρά καίριων τομέων θα είναι απολύτως 
ουσιαστική με ένα θετικό θεματολόγιο 
και μια αξιόπιστη προσέγγιση στη 
διαπραγματευτική διαδικασία και ότι 
εξακολουθεί να είναι απαραίτητο να 
συνεχίσει η Τουρκία τις μεταρρυθμίσεις 
της σχετικά με τα πολιτικά κριτήρια 
δεδομένου ότι απαιτούνται σημαντικές 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Έκθεση 
Προόδου για το 2011 η Επιτροπή κατέληξε 
στο συμπέρασμα ότι η Τουρκία αποτελεί 
ουσιαστικής σημασίας χώρα για την 
ασφάλεια και την ευημερία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι εξακολουθεί 
να είναι απαραίτητο να συνεχίσει η 
Τουρκία τις μεταρρυθμίσεις της σχετικά με 
τα πολιτικά κριτήρια δεδομένου ότι 
απαιτούνται σημαντικές περαιτέρω 
προσπάθειες για τη διασφάλιση των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων·
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περαιτέρω προσπάθειες για τη διασφάλιση 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

Or. nl

Τροπολογία 28
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 
ανοίξουν χωρίς καθυστέρηση τα 
κεφάλαια των διαπραγματεύσεων για τα 
οποία έχουν περατωθεί οι τεχνικές 
προετοιμασίες, σύμφωνα με 
καθιερωμένες διαδικασίες και στο 
πνεύμα του Διαπραγματευτικού Πλαισίου,

Or. en

Τροπολογία 29
Geoffrey Van Orden

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 
ανοίξουν χωρίς καθυστέρηση τα 
κεφάλαια των διαπραγματεύσεων για τα 
οποία έχουν περατωθεί οι τεχνικές 
προετοιμασίες, σύμφωνα με 
καθιερωμένες διαδικασίες και στο 
πνεύμα του Διαπραγματευτικού Πλαισίου,

Or. en
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Τροπολογία 30
Raimon Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή 
εκπόνησε ένα ανανεωμένο θετικό 
θεματολόγιο ανάμεσα στην ΕΕ και την 
Τουρκία προκειμένου να διαμορφώσουν 
το μέλλον μαζί με ενεργητικό τρόπο· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό το θετικό 
θεματολόγιο στηρίζεται στα ισχυρά 
θεμέλια των σχέσεων ΕΕ και Τουρκίας 
και δίνει ώθηση στη διαδικασία των 
μεταρρυθμίσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
η νέα αυτή πρωτοβουλία δεν 
αντικαθιστά, αλλά συμπληρώνει τις 
διαπραγματεύσεις προσχώρησης, 
προκειμένου να υποστηριχθούν οι 
μεταρρυθμίσεις και να διευρυνθούν τα 
δικαιώματα και οι ελευθερίες των 
Τούρκων πολιτών,

Or. en

Τροπολογία 31
Metin Kazak, Andrew Duff, Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 
ανοίξουν χωρίς καθυστέρηση τα 
κεφάλαια των διαπραγματεύσεων για τα 
οποία έχουν περατωθεί οι τεχνικές 
προετοιμασίες, σύμφωνα με 
καθιερωμένες διαδικασίες και στο 
πνεύμα του Διαπραγματευτικού Πλαισίου,

Or. en
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Τροπολογία 32
Bastiaan Belder

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη την παθητική 
στάση της τουρκικής κυβέρνησης και 
των δικαστικών αρχών έναντι των 
αντισημιτικών δηλώσεων στα τουρκικά 
μέσα ενημέρωσης,

Or. nl

Τροπολογία 33
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σοβαρές 
δυσλειτουργίες του τουρκικού δικαστικού 
συστήματος, όπως η διάρκεια των 
ποινικών διαδικασιών και τα μεγάλα 
διαστήματα προφυλάκισης, η ελλιπής 
πρόσβαση των κατηγορούμενων στα εις 
βάρος τους στοιχεία και η έλλειψη 
συγκράτησης από την πλευρά των 
κατηγόρων όσον αφορά την άσκηση 
ποινικών αγωγών επηρεάζουν αρνητικά 
την ελευθερία έκφρασης στη χώρα· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότεροι 
από 60 εργαζόμενοι στον Τύπο έχουν 
φυλακιστεί μετά από καταδίκη τους, εν 
αναμονή της δίκης τους και λόγω 
μελλοντικών απαγγελιών κατηγορίας, ως 
επί το πλείστον με βάση τον ευρύ ορισμό 
της τρομοκρατίας στην 
αντιτρομοκρατική και ποινική νομοθεσία,
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Or. en

Τροπολογία 34
Geoffrey Van Orden

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία δεν 
έχει εφαρμόσει ακόμη, για έκτη συνεχή 
χρονιά, τις διατάξεις που απορρέουν από 
τη συμφωνία σύνδεσης ΕΚ-Τουρκίας και 
το πρόσθετο πρωτόκολλό της,

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία, για 
έκτη συνεχή χρονιά, δεν έχει εφαρμόσει 
ακόμη πλήρως τις διατάξεις που 
απορρέουν από τη συμφωνία σύνδεσης 
ΕΚ-Τουρκίας και το πρόσθετο 
πρωτόκολλό της, και ότι κατά συνέπεια η 
Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει άρει την 
απομόνωση που έχει επιβληθεί στην 
Βόρεια Κύπρο, σύμφωνα τις δεσμεύσεις 
που ανέλαβε η ίδια στο Συμβούλιο 
Γενικών Υποθέσεων της ΕΕ της 26ης 
Απριλίου 2004,

Or. en

Τροπολογία 35
Emine Bozkurt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία δεν 
έχει εφαρμόσει ακόμη, για έκτη συνεχή 
χρονιά, τις διατάξεις που απορρέουν από 
τη συμφωνία σύνδεσης ΕΚ-Τουρκίας και 
το πρόσθετο πρωτόκολλό της,

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία δεν 
έχει εφαρμόσει ακόμη πλήρως, για έκτη 
συνεχή χρονιά, τις διατάξεις που 
απορρέουν από τη συμφωνία σύνδεσης 
ΕΚ-Τουρκίας και το πρόσθετο 
πρωτόκολλό της,

Or. en
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Τροπολογία 36
Sarah Ludford, Andrew Duff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Metin Kazak, Anna Maria 
Corazza Bildt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία δεν 
έχει εφαρμόσει ακόμη, για έκτη συνεχή 
χρονιά, τις διατάξεις που απορρέουν από 
τη συμφωνία σύνδεσης ΕΚ-Τουρκίας και 
το πρόσθετο πρωτόκολλό της,

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία δεν 
έχει εφαρμόσει ακόμη τις διατάξεις που 
απορρέουν από τη συμφωνία σύνδεσης 
ΕΚ-Τουρκίας και το πρόσθετο 
πρωτόκολλό της, προβάλλοντας ως 
πρόφαση την αποτυχία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης να άρει την απομόνωση της 
τουρκοκυπριακής κοινότητας, κάτι που 
είχε υποσχεθεί στα συμπεράσματα του 
Συμβουλίου της ΕΕ της 26ης Απριλίου 
2004,

Or. en

Τροπολογία 37
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία δεν 
έχει εφαρμόσει ακόμη, για έκτη συνεχή 
χρονιά, τις διατάξεις που απορρέουν από 
τη συμφωνία σύνδεσης ΕΚ-Τουρκίας και 
το πρόσθετο πρωτόκολλό της,

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία δεν 
έχει εφαρμόσει ακόμη, για έκτη συνεχή 
χρονιά, τις διατάξεις που απορρέουν από 
το πρόσθετο πρωτόκολλο της συμφωνίας 
σύνδεσης ΕΚ-Τουρκίας, λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή 
Ένωση δεν έχει άρει την απομόνωση της 
τουρκικής κοινότητας στο βόρειο τμήμα 
της Κύπρου, σύμφωνα με τα 
συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών 
Υποθέσεων της ΕΕ, της 26ης Απριλίου 
2004,

Or. en
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Τροπολογία 38
Hélène Flautre, Franziska Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία δεν 
έχει εφαρμόσει ακόμη, για έκτη συνεχή 
χρονιά, τις διατάξεις που απορρέουν από 
τη συμφωνία σύνδεσης ΕΚ-Τουρκίας και 
το πρόσθετο πρωτόκολλό της,

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

Or. en

Τροπολογία 39
Ismail Ertug, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Norbert Neuser, Jo Leinen, 

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία δεν 
έχει εφαρμόσει ακόμη, για έκτη συνεχή 
χρονιά, τις διατάξεις που απορρέουν από 
τη συμφωνία σύνδεσης ΕΚ-Τουρκίας και 
το πρόσθετο πρωτόκολλό της,

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία δεν 
έχει εφαρμόσει ακόμη, για έκτη συνεχή
χρονιά, τις διατάξεις που απορρέουν από 
τη συμφωνία σύνδεσης ΕΚ-Τουρκίας και 
το πρόσθετο πρωτόκολλό της· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση και η Τουρκία θα πρέπει να 
εκπληρώσουν ταυτόχρονα τις 
υποχρεώσεις τους που προκύπτουν από 
το πρόσθετο πρωτόκολλο και από τα 
συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών 
Υποθέσεων της ΕΕ, της 26ης Απριλίου 
2004 έτσι ώστε να εξέλθουν από το 
αδιέξοδο των διαπραγματεύσεων,

Or. en
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Τροπολογία 40
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία δεν 
έχει εφαρμόσει ακόμη, για έκτη συνεχή 
χρονιά, τις διατάξεις που απορρέουν από 
τη συμφωνία σύνδεσης ΕΚ-Τουρκίας και 
το πρόσθετο πρωτόκολλό της,

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία δεν 
έχει εφαρμόσει ακόμη, για έκτη συνεχή 
χρονιά, τις διατάξεις που απορρέουν από 
τη συμφωνία σύνδεσης ΕΚ-Τουρκίας και 
το πρόσθετο πρωτόκολλό της· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση και η Τουρκία θα πρέπει να 
εκπληρώσουν ταυτόχρονα τις 
υποχρεώσεις τους που προκύπτουν από 
το πρόσθετο πρωτόκολλο και από τα 
συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών 
Υποθέσεων της ΕΕ, της 26ης Απριλίου 
2004 έτσι ώστε να εξέλθουν από το 
αδιέξοδο των διαπραγματεύσεων,

Or. en

Τροπολογία 41
Geoffrey Van Orden

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία, 
προς το δικό της συμφέρον, και με στόχο 
την ενίσχυση της σταθερότητας και την 
προώθηση σχέσεων καλής γειτονίας καθώς 
και μιας θετικής πολιτικής και οικονομικής 
εταιρικής σχέσης, χρειάζεται να εντείνει 
τις προσπάθειές της για των επίλυση των 
ανοικτών διμερών προβλημάτων, 
συμπεριλαμβανομένων και των
συνοριακών διενέξεων, με τους άμεσους 
γείτονές της,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία, 
προς το δικό της συμφέρον, και με στόχο 
την ενίσχυση της σταθερότητας και την 
προώθηση σχέσεων καλής γειτονίας καθώς 
και μιας θετικής πολιτικής και οικονομικής 
εταιρικής σχέσης, χρειάζεται να εντείνει 
τις προσπάθειές της για την επίλυση των 
ανοικτών διμερών προβλημάτων, 
συμπεριλαμβανομένων και των διενέξεων
σχετικά με τα χερσαία και τα θαλάσσια 
σύνορα και τον εναέριο χώρο, με τους 
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άμεσους γείτονές της, οι οποίοι πρέπει να 
δείξουν ότι είναι εξ ίσου διατεθειμένοι να 
επιλύσουν αυτά τα ζητήματα,

Or. en

Τροπολογία 42
Evgeni Kirilov, Kristian Vigenin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία, 
προς το δικό της συμφέρον, και με στόχο 
την ενίσχυση της σταθερότητας και την 
προώθηση σχέσεων καλής γειτονίας καθώς 
και μιας θετικής πολιτικής και οικονομικής 
εταιρικής σχέσης, χρειάζεται να εντείνει 
τις προσπάθειές της για των επίλυση των 
ανοικτών διμερών προβλημάτων, 
συμπεριλαμβανομένων και των 
συνοριακών διενέξεων, με τους άμεσους 
γείτονές της,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία, 
προς το δικό της συμφέρον, και με στόχο 
την ενίσχυση της σταθερότητας και την 
προώθηση σχέσεων καλής γειτονίας καθώς 
και μιας θετικής πολιτικής και οικονομικής 
εταιρικής σχέσης, χρειάζεται να εντείνει 
τις προσπάθειές της για την επίλυση των 
ανοικτών διμερών προβλημάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των εκκρεμών 
νομικών υποχρεώσεων και των 
συνοριακών διενέξεων, με τους άμεσους 
γείτονές της,

Or. en

Τροπολογία 43
Μαρία-Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία, 
προς το δικό της συμφέρον, και με στόχο 
την ενίσχυση της σταθερότητας και την 
προώθηση σχέσεων καλής γειτονίας καθώς 
και μιας θετικής πολιτικής και οικονομικής 
εταιρικής σχέσης, χρειάζεται να εντείνει 
τις προσπάθειές της για των επίλυση των 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία, 
προς το δικό της συμφέρον, και με στόχο 
την ενίσχυση της σταθερότητας και την 
προώθηση σχέσεων καλής γειτονίας καθώς 
και μιας θετικής πολιτικής και οικονομικής 
εταιρικής σχέσης, χρειάζεται να εντείνει 
τις προσπάθειές της για την επίλυση των 
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ανοικτών διμερών προβλημάτων, 
συμπεριλαμβανομένων και των 
συνοριακών διενέξεων, με τους άμεσους 
γείτονές της,

ανοικτών διμερών προβλημάτων, 
συμπεριλαμβανομένων και των 
συνοριακών διενέξεων, με τους άμεσους 
γείτονές της, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του 
διεθνούς δικαίου,

Or. en

Τροπολογία 44
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία, 
προς το δικό της συμφέρον, και με στόχο 
την ενίσχυση της σταθερότητας και την 
προώθηση σχέσεων καλής γειτονίας καθώς 
και μιας θετικής πολιτικής και οικονομικής 
εταιρικής σχέσης, χρειάζεται να εντείνει 
τις προσπάθειές της για των επίλυση των 
ανοικτών διμερών προβλημάτων, 
συμπεριλαμβανομένων και των 
συνοριακών διενέξεων, με τους άμεσους 
γείτονές της,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία, 
προς το δικό της συμφέρον, και με στόχο 
την ενίσχυση της σταθερότητας και την 
προώθηση σχέσεων καλής γειτονίας καθώς 
και μιας θετικής πολιτικής και οικονομικής 
εταιρικής σχέσης, χρειάζεται να εντείνει 
τις προσπάθειές της για την επίλυση των 
ανοικτών διμερών προβλημάτων, 
συμπεριλαμβανομένων και των 
συνοριακών διενέξεων, με τους άμεσους 
γείτονές της, και ιδίως με την Κύπρο, η 
οποία είναι κράτος μέλος της ΕΕ,

Or. en

Τροπολογία 45
Dimitar Stoyanov

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία, 
προς το δικό της συμφέρον, και με στόχο 
την ενίσχυση της σταθερότητας και την 
προώθηση σχέσεων καλής γειτονίας καθώς 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία, 
προς το δικό της συμφέρον, και με στόχο 
την ενίσχυση της σταθερότητας και την 
προώθηση σχέσεων καλής γειτονίας καθώς 
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και μιας θετικής πολιτικής και οικονομικής 
εταιρικής σχέσης, χρειάζεται να εντείνει 
τις προσπάθειές της για των επίλυση των 
ανοικτών διμερών προβλημάτων, 
συμπεριλαμβανομένων και των 
συνοριακών διενέξεων, με τους άμεσους 
γείτονές της,

και μιας θετικής πολιτικής και οικονομικής 
εταιρικής σχέσης, χρειάζεται να εντείνει 
τις προσπάθειές της για την επίλυση των 
ανοικτών διμερών προβλημάτων, 
συμπεριλαμβανομένων και των 
συνοριακών διενέξεων και των 
οικονομικών υποχρεώσεων που 
προκύπτουν από τις διεθνείς συνθήκες, με 
τους άμεσους γείτονές της,

Or. bg

Τροπολογία 46
Jürgen Klute, Τάκης Χατζηγεωργίου, Katarína Neveďalová, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Νικόλαος Χουντής

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤα. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
τελευταία 27 χρόνια η τουρκική κοινωνία 
βιώνει μια βίαιη σύγκρουση ανάμεσα στο 
Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK) 
και τον τουρκικό στρατό η οποία 
υπολογίζεται ότι έχει προκαλέσει περίπου 
45.000 θανάτους και έχει εκτοπίσει 
περίπου 1 εκατ. πολίτες· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι και τα δύο μέρη είναι έως 
σήμερα εγκλωβισμένα σε αυτήν τη 
σύγκρουση και ότι η Τουρκία δεν έχει 
ακόμη προσχωρήσει στα πρωτόκολλα 1 
και 2 της Σύμβασης της Γενεύης 
σύμφωνα με τα οποία οι διεθνείς 
ανθρωπιστικές οργανώσεις μπορούν να 
δρουν στις ζώνες που έχουν πληγεί από 
τις συγκρούσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
οι προσπάθειες διαμεσολάβησης είναι 
αναγκαίες και ότι το πρόβλημα πρέπει να 
αντιμετωπιστεί στη ρίζα του προκειμένου 
να δοθεί λύση στο κουρδικό ζήτημα·

Or. en
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Τροπολογία 47
Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van 
Baalen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέγεθος της 
τουρκικής οικονομίας έχει τριπλασιασθεί 
κατά την τελευταία δεκαετία και έχει 
αναπτυχθεί κατά 10% σχεδόν κατά τον 
τελευταίο χρόνο, θεωρείται δε μια από τις 
επτά μεγαλύτερες αναδυόμενες 
οικονομίες στον κόσμο· ότι το εμπόριο 
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 
Τουρκίας ανήλθε συνολικά το 2010 στα 
103 δισεκατομμύρια ευρώ με την Τουρκία 
ως τον έβδομο μεγαλύτερο εμπορικό 
εταίρο της Ένωσης και την Ένωση ως τον 
μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της Τουρκίας, 
με το 80% των Ξένων Άμεσων 
Επενδύσεων στην Τουρκία να προέρχεται 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση· ότι οι 
επιχειρήσεις της ΕΕ έχουν δημιουργήσει 
περισσότερες των 13.000 επιχειρήσεων 
στην Τουρκία,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέγεθος της 
τουρκικής οικονομίας έχει τριπλασιασθεί 
κατά την τελευταία δεκαετία· ότι το 
εμπόριο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και της Τουρκίας ανήλθε συνολικά το 2010 
στα 103 δισεκατομμύρια ευρώ με την 
Τουρκία ως τον έβδομο μεγαλύτερο 
εμπορικό εταίρο της Ένωσης και την 
Ένωση ως τον μεγαλύτερο, με διαφορά, 
εμπορικό εταίρο της Τουρκίας·

Or. en

Τροπολογία 48
Birgit Schnieber-Jastram

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέγεθος της 
τουρκικής οικονομίας έχει τριπλασιασθεί 
κατά την τελευταία δεκαετία και έχει 
αναπτυχθεί κατά 10% σχεδόν κατά τον 
τελευταίο χρόνο, θεωρείται δε μια από τις 
επτά μεγαλύτερες αναδυόμενες οικονομίες 
στον κόσμο· ότι το εμπόριο μεταξύ της 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέγεθος της 
τουρκικής οικονομίας έχει τριπλασιασθεί 
κατά την τελευταία δεκαετία και έχει 
αναπτυχθεί κατά 10% σχεδόν κατά τον 
τελευταίο χρόνο, θεωρείται δε μια από τις 
μεγαλύτερες οικονομίες στον κόσμο και 
μια από τις επτά μεγαλύτερες αναδυόμενες 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας 
ανήλθε συνολικά το 2010 στα 103 
δισεκατομμύρια ευρώ με την Τουρκία ως 
τον έβδομο μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο 
της Ένωσης και την Ένωση ως τον 
μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της Τουρκίας, 
με το 80% των Ξένων Άμεσων 
Επενδύσεων στην Τουρκία να προέρχεται 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση· ότι οι 
επιχειρήσεις της ΕΕ έχουν δημιουργήσει 
περισσότερες των 13.000 επιχειρήσεων 
στην Τουρκία,

οικονομίες στον κόσμο· ότι το εμπόριο 
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 
Τουρκίας ανήλθε συνολικά το 2010 στα 
103 δισεκατομμύρια ευρώ με την Τουρκία 
ως τον έβδομο μεγαλύτερο εμπορικό 
εταίρο της Ένωσης και την Ένωση ως τον 
μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της Τουρκίας, 
με το 80% των Ξένων Άμεσων 
Επενδύσεων στην Τουρκία να προέρχεται 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση· ότι οι 
επιχειρήσεις της ΕΕ έχουν δημιουργήσει 
περισσότερες των 13.000 επιχειρήσεων 
στην Τουρκία,

Or. en

Τροπολογία 49
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το κατά 
κεφαλήν ΑΕγχΠ της Τουρκίας παραμένει 
χαμηλό σε σύγκριση με εκείνο των 
περισσότερων κρατών μελών της ΕΕ, και 
ιδίως σε σύγκριση με εκείνο των πιο 
ανταγωνιστικών από αυτά· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το σχετικά χαμηλό κατά 
κεφαλήν ΑΕγχΠ σε μια μεγάλη υποψήφια 
χώρα δημιουργεί ιδιαίτερες προκλήσεις 
στους τομείς της οικονομικής και 
κοινωνικής σύγκλισης με τα τρέχοντα 
κράτη μέλη της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η Τουρκία πρέπει να βελτιώσει 
επειγόντως την ανταγωνιστικότητά της 
στις βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας·

Or. en
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Τροπολογία 50
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 80% των 
άμεσων ξένων επενδύσεων στην Τουρκία 
προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιχειρήσεις 
της ΕΕ έχουν δημιουργήσει περισσότερες 
από 13.000 επιχειρήσεις στην Τουρκία, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία και 
ΕΕ ωφελούνται από τη συνεχόμενη 
οικονομική ολοκλήρωση·

Or. en

Τροπολογία 51
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διάλογος και 
η συνεργασία με την Τουρκία για την 
σταθερότητα και την δημοκρατία στην 
ευρύτερη Μέση Ανατολή έχουν 
στρατηγική σημασία· ότι η Τουρκία, 
οικοδομημένη σε ένα σταθερό κοσμικό 
κράτος, θα μπορούσε να αποτελέσει 
αξιόλογο παράδειγμα για τον 
εκδημοκρατισμό των Αραβικών κρατών 
κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
τους μετάβασης στη δημοκρατία και των 
κοινωνικο-οικονομικών τους 
μεταρρυθμίσεων· ότι ο διαρθρωτικός 
διάλογος μεταξύ της ΕΕ και της 
Τουρκίας για το συντονισμό των 
αντίστοιχων πολιτικών τους στον τομέα 
των εξωτερικών σχέσεων και των 

διαγράφεται
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σχέσεων καλής γειτονίας θα μπορούσε να 
αποδώσει μοναδικές συνεργασίες,

Or. nl

Τροπολογία 52
Geoffrey Van Orden

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διάλογος και
η συνεργασία με την Τουρκία για την 
σταθερότητα και την δημοκρατία στην 
ευρύτερη Μέση Ανατολή έχουν 
στρατηγική σημασία· ότι η Τουρκία,
οικοδομημένη σε ένα σταθερό κοσμικό 
κράτος, θα μπορούσε να αποτελέσει 
αξιόλογο παράδειγμα για τον 
εκδημοκρατισμό των Αραβικών κρατών 
κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
τους μετάβασης στη δημοκρατία και των 
κοινωνικο-οικονομικών τους 
μεταρρυθμίσεων· ότι ο διαρθρωτικός 
διάλογος μεταξύ της ΕΕ και της 
Τουρκίας για το συντονισμό των 
αντίστοιχων πολιτικών τους στον τομέα 
των εξωτερικών σχέσεων και των 
σχέσεων καλής γειτονίας θα μπορούσε να 
αποδώσει μοναδικές συνεργασίες,

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεργασία
της ΕΕ με την Τουρκία για την 
σταθερότητα και την δημοκρατία στην 
ευρύτερη Μέση Ανατολή είναι αναγκαία·
λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία, ένα
κοσμικό και δημοκρατικό κράτος με 
πληθυσμό που είναι κατά μεγάλο μέρος 
μουσουλμανικός, με σημαντικές 
θρησκευτικές μειονότητες, θα μπορούσε 
να αποτελέσει αξιόλογο παράδειγμα για τα 
αραβικά κράτη που βρίσκονται σε 
μετάβαση με στόχο τον πραγματικό 
εκδημοκρατισμό τους,

Or. en

Τροπολογία 53
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διάλογος και H. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διάλογος και 
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η συνεργασία με την Τουρκία για την 
σταθερότητα και την δημοκρατία στην 
ευρύτερη Μέση Ανατολή έχουν 
στρατηγική σημασία· ότι η Τουρκία, 
οικοδομημένη σε ένα σταθερό κοσμικό 
κράτος, θα μπορούσε να αποτελέσει 
αξιόλογο παράδειγμα για τον 
εκδημοκρατισμό των Αραβικών κρατών 
κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
τους μετάβασης στη δημοκρατία και των 
κοινωνικο-οικονομικών τους 
μεταρρυθμίσεων· ότι ο διαρθρωτικός 
διάλογος μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας 
για το συντονισμό των αντίστοιχων 
πολιτικών τους στον τομέα των 
εξωτερικών σχέσεων και των σχέσεων 
καλής γειτονίας θα μπορούσε να αποδώσει 
μοναδικές συνεργασίες,

η συνεργασία με την Τουρκία για την 
σταθερότητα, την δημοκρατία και την
ασφάλεια στην ευρύτερη Μέση Ανατολή 
έχουν στρατηγική σημασία· ότι η Τουρκία, 
οικοδομημένη σε ένα σταθερό κοσμικό 
κράτος, θα μπορούσε να αποτελέσει 
αξιόλογο παράδειγμα για τον 
εκδημοκρατισμό στον μουσουλμανικό 
κόσμο· ότι ο διαρθρωτικός διάλογος 
μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας για το 
συντονισμό των αντίστοιχων πολιτικών 
τους στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων 
και των σχέσεων καλής γειτονίας θα 
μπορούσε να αποδώσει μοναδικές 
συνεργασίες, ιδίως προς όφελος του 
εκδημοκρατισμού και της 
κοινωνικοοικονομικής μεταρρύθμισης 
ολόκληρης της περιοχής της Μεσογείου 
και της Μέσης Ανατολής γενικότερα, 
συμπεριλαμβανομένων των προκλήσεων 
που ανακύπτουν από το Ιράν,

Or. en

Τροπολογία 54
Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Μαρία-Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διάλογος και 
η συνεργασία με την Τουρκία για την 
σταθερότητα και την δημοκρατία στην 
ευρύτερη Μέση Ανατολή έχουν 
στρατηγική σημασία· ότι η Τουρκία, 
οικοδομημένη σε ένα σταθερό κοσμικό 
κράτος, θα μπορούσε να αποτελέσει 
αξιόλογο παράδειγμα για τον 
εκδημοκρατισμό των Αραβικών κρατών 
κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
τους μετάβασης στη δημοκρατία και των 
κοινωνικο-οικονομικών τους 
μεταρρυθμίσεων· ότι ο διαρθρωτικός 
διάλογος μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας 

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διάλογος και 
η συνεργασία με την Τουρκία για την 
σταθερότητα και την δημοκρατία στην 
ευρύτερη Μέση Ανατολή έχουν 
στρατηγική σημασία· ότι η Τουρκία, 
οικοδομημένη σε ένα σταθερό κοσμικό 
κράτος, και υπό τον όρο ότι θα 
μεταρρυθμιστεί ταχύτατα και θα 
ευθυγραμμιστεί με την ΕΕ σε όλους τους 
τομείς, περιλαμβανομένης της 
εξωτερικής πολιτικής της, θα μπορούσε 
να αποτελέσει αξιόλογο παράδειγμα για 
τον εκδημοκρατισμό των Αραβικών 
κρατών κατά την ολοκλήρωση της 
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για το συντονισμό των αντίστοιχων
πολιτικών τους στον τομέα των 
εξωτερικών σχέσεων και των σχέσεων 
καλής γειτονίας θα μπορούσε να αποδώσει
μοναδικές συνεργασίες,

διαδικασίας τους μετάβασης στη 
δημοκρατία και των κοινωνικο-
οικονομικών τους μεταρρυθμίσεων· ότι ο 
διαρθρωτικός διάλογος μεταξύ της ΕΕ και 
της Τουρκίας για την προοδευτική 
ευθυγράμμιση των πολιτικών της 
Τουρκίας με εκείνες της ΕΕ θα μπορούσε 
να αποδώσει αμοιβαία επωφελείς
συνεργασίες,

Or. en

Τροπολογία 55
Barry Madlener

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διάλογος και 
η συνεργασία με την Τουρκία για την 
σταθερότητα και την δημοκρατία στην 
ευρύτερη Μέση Ανατολή έχουν 
στρατηγική σημασία· ότι η Τουρκία, 
οικοδομημένη σε ένα σταθερό κοσμικό 
κράτος, θα μπορούσε να αποτελέσει 
αξιόλογο παράδειγμα για τον 
εκδημοκρατισμό των Αραβικών κρατών 
κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
τους μετάβασης στη δημοκρατία και των 
κοινωνικο-οικονομικών τους 
μεταρρυθμίσεων· ότι ο διαρθρωτικός 
διάλογος μεταξύ της ΕΕ και της 
Τουρκίας για το συντονισμό των 
αντίστοιχων πολιτικών τους στον τομέα 
των εξωτερικών σχέσεων και των 
σχέσεων καλής γειτονίας θα μπορούσε να 
αποδώσει μοναδικές συνεργασίες·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διάλογος και 
η συνεργασία με την Τουρκία για την 
σταθερότητα και την δημοκρατία στην 
ευρύτερη Μέση Ανατολή μπορούν να 
έχουν στρατηγική σημασία· ότι η Τουρκία, 
οικοδομημένη σε ένα κοσμικό κράτος, θα 
μπορούσε να αποτελέσει παράδειγμα για 
τον εκδημοκρατισμό των Αραβικών 
κρατών κατά την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας μετάβασής τους στη 
δημοκρατία και των κοινωνικο-
οικονομικών τους μεταρρυθμίσεων· ότι ο 
Τούρκος Πρωθυπουργός Ερντογκάν 
απηύθυνε έκκληση για τη δημιουργία 
τούρκο-αραβικής ένωσης· 

Or. nl

Τροπολογία 56
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
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Baalen, Andrew Duff

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διάλογος και 
η συνεργασία με την Τουρκία για την 
σταθερότητα και την δημοκρατία στην 
ευρύτερη Μέση Ανατολή έχουν 
στρατηγική σημασία· ότι η Τουρκία,
οικοδομημένη σε ένα σταθερό κοσμικό 
κράτος, θα μπορούσε να αποτελέσει 
αξιόλογο παράδειγμα για τον 
εκδημοκρατισμό των Αραβικών κρατών 
κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
τους μετάβασης στη δημοκρατία και των 
κοινωνικο-οικονομικών τους 
μεταρρυθμίσεων· ότι ο διαρθρωτικός 
διάλογος μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας 
για το συντονισμό των αντίστοιχων 
πολιτικών τους στον τομέα των 
εξωτερικών σχέσεων και των σχέσεων 
καλής γειτονίας θα μπορούσε να αποδώσει 
μοναδικές συνεργασίες,

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διάλογος και 
η συνεργασία με την Τουρκία για την 
σταθερότητα και την δημοκρατία στην 
ευρύτερη Μέση Ανατολή έχουν 
στρατηγική σημασία· ότι η Τουρκία, ως
σταθερό κοσμικό κράτος, υπό τον όρο ότι 
η ίδια η Τουρκία σέβεται πλήρως τις 
θεμελιώδεις ελευθερίες, θα μπορούσε να 
αποτελέσει αξιόλογο εταίρο για τον 
εκδημοκρατισμό των Αραβικών κρατών 
κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
τους μετάβασης στη δημοκρατία και των 
κοινωνικο-οικονομικών τους 
μεταρρυθμίσεων· ότι ο διαρθρωτικός 
διάλογος μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας 
για το συντονισμό των αντίστοιχων 
πολιτικών τους στον τομέα των 
εξωτερικών σχέσεων και των σχέσεων 
καλής γειτονίας θα μπορούσε να αποδώσει 
μοναδικές συνεργασίες,

Or. en

Τροπολογία 57
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διάλογος και 
η συνεργασία με την Τουρκία για την 
σταθερότητα και την δημοκρατία στην 
ευρύτερη Μέση Ανατολή έχουν 
στρατηγική σημασία· ότι η Τουρκία, 
οικοδομημένη σε ένα σταθερό κοσμικό 
κράτος, θα μπορούσε να αποτελέσει 
αξιόλογο παράδειγμα για τον 

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διάλογος και 
η συνεργασία με την Τουρκία για την 
σταθερότητα και την δημοκρατία στην 
ευρύτερη Μέση Ανατολή έχουν 
στρατηγική σημασία· ότι η Τουρκία, 
οικοδομημένη σε ένα σταθερό κοσμικό 
κράτος, θα μπορούσε να αποτελέσει πηγή 
έμπνευσης για τον εκδημοκρατισμό των 
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εκδημοκρατισμό των Αραβικών κρατών 
κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
τους μετάβασης στη δημοκρατία και των 
κοινωνικο-οικονομικών τους 
μεταρρυθμίσεων· ότι ο διαρθρωτικός 
διάλογος μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας 
για το συντονισμό των αντίστοιχων 
πολιτικών τους στον τομέα των 
εξωτερικών σχέσεων και των σχέσεων 
καλής γειτονίας θα μπορούσε να αποδώσει 
μοναδικές συνεργασίες,

Αραβικών κρατών κατά την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας τους μετάβασης στη 
δημοκρατία και των κοινωνικο-
οικονομικών τους μεταρρυθμίσεων· ότι ο 
διαρθρωτικός διάλογος μεταξύ της ΕΕ και 
της Τουρκίας για το συντονισμό των 
αντίστοιχων πολιτικών τους στον τομέα 
των εξωτερικών σχέσεων και των σχέσεων 
καλής γειτονίας θα μπορούσε να αποδώσει 
μοναδικές συνεργασίες,

Or. en

Τροπολογία 58
Τάκης Χατζηγεωργίου, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Νικόλαος Χουντής

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία 
αποτελεί τον ενεργειακό διάδρομο της ΕΕ 
για τους πόρους πετρελαίου και αερίου 
του Καυκάσου και της Κασπίας και έχει 
στρατηγική γειτνίαση με το Ιράκ και την 
αναπτυσσόμενη αγορά του αργού 
πετρελαίου· ότι ο αγωγός Nabucco
παραμένει μια από τις μεγαλύτερες 
προτεραιότητες της ΕΕ για την 
ενεργειακή ασφάλεια· ότι η Τουρκία και 
το Αζερμπαϊτζάν συνήψαν συμφωνία στις 
25 Οκτωβρίου 2011 σχετικά με τη 
διέλευση του αζερικού αερίου σε 
τουρκικό έδαφος γεγονός που θα ανοίξει 
τον Νότιο διάδρομο φυσικού αερίου, θα 
ενισχύσει τον εφοδιασμό σε αέριο του 
αγωγού Nabucco και του μελλοντικού 
διαδρόμου φυσικού αερίου μεταξύ 
Τουρκίας-Ελλάδας-Ιταλίας (διασύνδεση 
Τουρκίας-Ελλάδας-Ιταλίας ITGI), 
ενισχύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την 
ασφάλεια εφοδιασμού σε ενέργεια της 
Ένωσης,

διαγράφεται
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Τροπολογία 59
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία 
αποτελεί τον ενεργειακό διάδρομο της ΕΕ
για τους πόρους πετρελαίου και αερίου 
του Καυκάσου και της Κασπίας και έχει 
στρατηγική γειτνίαση με το Ιράκ και την 
αναπτυσσόμενη αγορά του αργού 
πετρελαίου· ότι ο αγωγός Nabucco
παραμένει μια από τις μεγαλύτερες 
προτεραιότητες της ΕΕ για την 
ενεργειακή ασφάλεια· ότι η Τουρκία και το 
Αζερμπαϊτζάν συνήψαν συμφωνία στις 25 
Οκτωβρίου 2011 σχετικά με τη διέλευση 
του αζερικού αερίου σε τουρκικό έδαφος 
γεγονός που θα ανοίξει τον Νότιο 
διάδρομο φυσικού αερίου, θα ενισχύσει 
τον εφοδιασμό σε αέριο του αγωγού 
Nabucco και του μελλοντικού διαδρόμου 
φυσικού αερίου μεταξύ Τουρκίας-
Ελλάδας-Ιταλίας (διασύνδεση Τουρκίας-
Ελλάδας-Ιταλίας ITGI), ενισχύοντας κατ’ 
αυτόν τον τρόπο την ασφάλεια
εφοδιασμού σε ενέργεια της Ένωσης,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία 
αποτελεί σημαντικό εταίρο της ΕΕ όσον 
αφορά τη διέλευση πετρελαίου και αερίου 
του Καυκάσου και της Κασπίας και έχει 
στρατηγική γειτνίαση με το Ιράκ και την 
αναπτυσσόμενη αγορά του αργού 
πετρελαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
αγωγός Nabucco ανήκει στα σημαντικά 
σχέδια της ΕΕ στον τομέα της 
ενεργειακής ασφάλειας, αλλά ότι η ΕΕ 
πρέπει να λάβει υπόψη της και 
εναλλακτικές λύσεις όπως τον αγωγό 
South-Stream· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Τουρκία και το Αζερμπαϊτζάν συνήψαν 
συμφωνία στις 25 Οκτωβρίου 2011 
σχετικά με τη διέλευση του αζερικού 
αερίου σε τουρκικό έδαφος γεγονός που θα 
ανοίξει τον Νότιο διάδρομο φυσικού 
αερίου, θα ενισχύσει τον εφοδιασμό σε 
αέριο του αγωγού Nabucco και του 
μελλοντικού διαδρόμου φυσικού αερίου 
μεταξύ Τουρκίας-Ελλάδας-Ιταλίας
(διασύνδεση Τουρκίας-Ελλάδας-Ιταλίας 
ITGI), καθιστώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο
δυνατή την ενίσχυση της ασφάλειας
εφοδιασμού σε ενέργεια της Ένωσης,

Or. de

Τροπολογία 60
Charles Tannock

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία 
αποτελεί τον ενεργειακό διάδρομο της ΕΕ 
για τους πόρους πετρελαίου και αερίου του 
Καυκάσου και της Κασπίας και έχει 
στρατηγική γειτνίαση με το Ιράκ και την 
αναπτυσσόμενη αγορά του αργού 
πετρελαίου· ότι ο αγωγός Nabucco 
παραμένει μια από τις μεγαλύτερες 
προτεραιότητες της ΕΕ για την ενεργειακή 
ασφάλεια· ότι η Τουρκία και το 
Αζερμπαϊτζάν συνήψαν συμφωνία στις 25 
Οκτωβρίου 2011 σχετικά με τη διέλευση 
του αζερικού αερίου σε τουρκικό έδαφος 
γεγονός που θα ανοίξει τον Νότιο 
διάδρομο φυσικού αερίου, θα ενισχύσει 
τον εφοδιασμό σε αέριο του αγωγού 
Nabucco και του μελλοντικού διαδρόμου 
φυσικού αερίου μεταξύ Τουρκίας-
Ελλάδας-Ιταλίας (διασύνδεση Τουρκίας-
Ελλάδας-Ιταλίας ITGI), ενισχύοντας κατ’ 
αυτόν τον τρόπο την ασφάλεια εφοδιασμού 
σε ενέργεια της Ένωσης,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία 
αποτελεί σημαντικό ενεργειακό διάδρομο 
της ΕΕ για τους πόρους πετρελαίου και 
αερίου του Καυκάσου και της Κασπίας και 
έχει στρατηγική γειτνίαση με το Ιράκ και 
την αναπτυσσόμενη αγορά του αργού 
πετρελαίου· ότι ο προβλεπόμενος αγωγός 
Nabucco παραμένει μια από τις 
μεγαλύτερες προτεραιότητες της ΕΕ για 
την ενεργειακή ασφάλεια· ότι η Τουρκία 
και το Αζερμπαϊτζάν συνήψαν συμφωνία 
στις 25 Οκτωβρίου 2011 σχετικά με τη 
διέλευση του αερίου από το Αζερμπαϊτζάν
σε τουρκικό έδαφος γεγονός που θα 
ανοίξει τον Νότιο διάδρομο φυσικού 
αερίου, θα ενισχύσει τον εφοδιασμό σε 
αέριο του προβλεπόμενου αγωγού 
Nabucco και του μελλοντικού διαδρόμου 
φυσικού αερίου μεταξύ Τουρκίας-
Ελλάδας-Ιταλίας (διασύνδεση Τουρκίας-
Ελλάδας-Ιταλίας ITGI), ενισχύοντας κατ’ 
αυτόν τον τρόπο την ασφάλεια εφοδιασμού 
σε ενέργεια της Ένωσης,

Or. en

Τροπολογία 61
Metin Kazak, Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία 
αποτελεί τον ενεργειακό διάδρομο της ΕΕ 
για τους πόρους πετρελαίου και αερίου του 
Καυκάσου και της Κασπίας και έχει 
στρατηγική γειτνίαση με το Ιράκ και την 
αναπτυσσόμενη αγορά του αργού 
πετρελαίου· ότι ο αγωγός Nabucco 
παραμένει μια από τις μεγαλύτερες 
προτεραιότητες της ΕΕ για την ενεργειακή 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία 
αποτελεί τον ενεργειακό διάδρομο της ΕΕ 
για τους πόρους πετρελαίου και αερίου του 
Καυκάσου και της Κασπίας και έχει 
στρατηγική γειτνίαση με το Ιράκ και τις 
αναπτυσσόμενες αγορές του αργού 
πετρελαίου και του φυσικού αερίου· ότι ο 
αγωγός Nabucco παραμένει μια από τις 
μεγαλύτερες προτεραιότητες της ΕΕ για 
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ασφάλεια· ότι η Τουρκία και το 
Αζερμπαϊτζάν συνήψαν συμφωνία στις 25 
Οκτωβρίου 2011 σχετικά με τη διέλευση 
του αζερικού αερίου σε τουρκικό έδαφος
γεγονός που θα ανοίξει τον Νότιο 
διάδρομο φυσικού αερίου, θα ενισχύσει 
τον εφοδιασμό σε αέριο του αγωγού 
Nabucco και του μελλοντικού διαδρόμου 
φυσικού αερίου μεταξύ Τουρκίας-
Ελλάδας-Ιταλίας (διασύνδεση Τουρκίας-
Ελλάδας-Ιταλίας ITGI), ενισχύοντας κατ’ 
αυτόν τον τρόπο την ασφάλεια εφοδιασμού 
σε ενέργεια της Ένωσης,

την ενεργειακή ασφάλεια· ότι η Τουρκία 
και το Αζερμπαϊτζάν συνήψαν συμφωνία 
στις 25 Οκτωβρίου 2011 σχετικά με τη 
διέλευση του αζερικού αερίου μέσω 
τουρκικού εδάφους, γεγονός που θα 
ανοίξει τον Νότιο διάδρομο φυσικού 
αερίου, θα ενισχύσει τον εφοδιασμό σε 
αέριο του αγωγού Nabucco και του 
μελλοντικού διαδρόμου φυσικού αερίου 
μεταξύ Τουρκίας-Ελλάδας-Ιταλίας
(διασύνδεση Τουρκίας-Ελλάδας-Ιταλίας 
ITGI), ενισχύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο 
την ασφάλεια εφοδιασμού σε ενέργεια της 
Ένωσης,

Or. en

Τροπολογία 62
Μαρία-Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία 
αποτελεί τον ενεργειακό διάδρομο της ΕΕ 
για τους πόρους πετρελαίου και αερίου του 
Καυκάσου και της Κασπίας και έχει 
στρατηγική γειτνίαση με το Ιράκ και την 
αναπτυσσόμενη αγορά του αργού 
πετρελαίου· ότι ο αγωγός Nabucco 
παραμένει μια από τις μεγαλύτερες 
προτεραιότητες της ΕΕ για την ενεργειακή 
ασφάλεια· ότι η Τουρκία και το 
Αζερμπαϊτζάν συνήψαν συμφωνία στις 25 
Οκτωβρίου 2011 σχετικά με τη διέλευση 
του αζερικού αερίου σε τουρκικό έδαφος 
γεγονός που θα ανοίξει τον Νότιο 
διάδρομο φυσικού αερίου, θα ενισχύσει 
τον εφοδιασμό σε αέριο του αγωγού 
Nabucco και του μελλοντικού διαδρόμου 
φυσικού αερίου μεταξύ Τουρκίας-
Ελλάδας-Ιταλίας (διασύνδεση Τουρκίας-
Ελλάδας-Ιταλίας ITGI), ενισχύοντας κατ’ 
αυτόν τον τρόπο την ασφάλεια εφοδιασμού 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία 
αποτελεί τον ενεργειακό διάδρομο της ΕΕ 
για τους πόρους πετρελαίου και αερίου του 
Καυκάσου και της Κασπίας και έχει 
στρατηγική γειτνίαση με το Ιράκ και την 
αναπτυσσόμενη αγορά του αργού 
πετρελαίου· ότι ο αγωγός Nabucco 
παραμένει μια από τις μεγαλύτερες 
προτεραιότητες της ΕΕ για την ενεργειακή 
ασφάλεια· ότι η Τουρκία και το 
Αζερμπαϊτζάν συνήψαν συμφωνία στις 25 
Οκτωβρίου 2011 σχετικά με τη διέλευση 
του αζερικού αερίου σε τουρκικό έδαφος 
γεγονός που θα ανοίξει τον Νότιο 
διάδρομο φυσικού αερίου, θα ενισχύσει 
τον εφοδιασμό σε αέριο του αγωγού 
Nabucco και του προβλεπόμενου
διαδρόμου φυσικού αερίου μεταξύ 
Τουρκίας-Ελλάδας-Ιταλίας (διασύνδεση 
Τουρκίας-Ελλάδας-Ιταλίας ITGI), 
ενισχύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την 
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σε ενέργεια της Ένωσης, ασφάλεια εφοδιασμού σε ενέργεια της 
Ένωσης,

Or. en

Τροπολογία 63
Graham Watson, Anneli Jäätteenmäki, Sarah Ludford, Ivo Vajgl, Andrew Duff, 
Alexander Graf Lambsdorff

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία 
αποτελεί τον ενεργειακό διάδρομο της ΕΕ 
για τους πόρους πετρελαίου και αερίου του 
Καυκάσου και της Κασπίας και έχει 
στρατηγική γειτνίαση με το Ιράκ και την 
αναπτυσσόμενη αγορά του αργού 
πετρελαίου· ότι ο αγωγός Nabucco 
παραμένει μια από τις μεγαλύτερες 
προτεραιότητες της ΕΕ για την ενεργειακή 
ασφάλεια· ότι η Τουρκία και το 
Αζερμπαϊτζάν συνήψαν συμφωνία στις 25 
Οκτωβρίου 2011 σχετικά με τη διέλευση 
του αζερικού αερίου σε τουρκικό έδαφος 
γεγονός που θα ανοίξει τον Νότιο 
διάδρομο φυσικού αερίου, θα ενισχύσει 
τον εφοδιασμό σε αέριο του αγωγού 
Nabucco και του μελλοντικού διαδρόμου 
φυσικού αερίου μεταξύ Τουρκίας-
Ελλάδας-Ιταλίας (διασύνδεση Τουρκίας-
Ελλάδας-Ιταλίας ITGI), ενισχύοντας κατ’ 
αυτόν τον τρόπο την ασφάλεια εφοδιασμού 
σε ενέργεια της Ένωσης,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία 
αποτελεί τον ενεργειακό διάδρομο της ΕΕ 
για τους πόρους πετρελαίου και αερίου του 
Καυκάσου και της Κασπίας και έχει 
στρατηγική γειτνίαση με το Ιράκ και την 
αναπτυσσόμενη αγορά του αργού 
πετρελαίου· ότι ο αγωγός Nabucco 
παραμένει μια από τις μεγαλύτερες 
προτεραιότητες της ΕΕ για την ενεργειακή 
ασφάλεια· ότι η Τουρκία και το 
Αζερμπαϊτζάν συνήψαν συμφωνία στις 25 
Οκτωβρίου 2011 σχετικά με τη διέλευση 
του αζερικού αερίου σε τουρκικό έδαφος 
γεγονός που θα ανοίξει τον Νότιο 
διάδρομο φυσικού αερίου, θα ενισχύσει 
τον εφοδιασμό σε αέριο του αγωγού 
Nabucco και του μελλοντικού διαδρόμου 
φυσικού αερίου μεταξύ Τουρκίας-
Ελλάδας-Ιταλίας (διασύνδεση Τουρκίας-
Ελλάδας-Ιταλίας ITGI), ενισχύοντας κατ’ 
αυτόν τον τρόπο την ασφάλεια εφοδιασμού 
σε ενέργεια της Ένωσης· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η Τουρκία έχει σημαντικό 
δυναμικό όσον αφορά τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας λόγω των σημαντικών 
ηλιακών, αιολικών και γεωθερμικών 
πόρων της,

Or. en
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Τροπολογία 64
Metin Kazak, Andrew Duff, Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαρκής 
ειρήνη και ευημερία στα Βαλκάνια είναι 
στρατηγικής σημασίας τόσο για την ΕΕ 
όσο και για την Τουρκία· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι λόγω του ιστορικού της 
βάθους και της πολιτιστικής κληρονομιάς 
της καθώς και λόγω των ειδικών σχέσεών 
της με τις χώρες των Βαλκανίων, η 
Τουρκία είναι βασικός παράγοντας στην 
περιοχή·

Or. en

Τροπολογία 65
Tunne Kelam

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός 
των προσφυγών που ασκούνται ενώπιον 
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αυξάνεται για 
πέμπτο συνεχές έτος· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι δεν έχει σημειωθεί επαρκής πρόοδος 
στην πράξη στον τομέα των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 66
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. τονίζει την αλληλεξάρτηση μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών 
μελών της και της Τουρκίας· αναγνωρίζει
τις οικονομικές και αναπτυξιακές 
δυνατότητες της Τουρκίας και του 
αντίστοιχου ρόλου της για την ασφάλεια 
του εφοδιασμού σε ενέργεια· υπογραμμίζει 
ότι αυτή η αλληλεξάρτηση 
συμπληρώνεται με την αξία πιθανών 
συνεργειών μεταξύ των πολιτικών της 
Ένωσης και της Τουρκίας στον τομέα 
των εξωτερικών υποθέσεων και της 
ασφάλειας καθώς και της πολιτικής 
γειτονίας με οφέλη και ενισχυμένες 
δυνατότητες άσκησης επιρροής για 
αμφοτέρους· πιστεύει, ωστόσο, ότι αυτή η 
αλληλεξάρτηση μπορεί να παραγάγει 
μόνο θετικά αποτελέσματα εάν 
τοποθετείται σε ένα πλαίσιο αμοιβαίας 
δέσμευσης, στρατηγικού διαλόγου, 
απόδοσης στη διαδικασία 
μεταρρυθμίσεων και στην εκτέλεση των 
μεταρρυθμίσεων, καλών σχέσεων της 
Τουρκίας με τα γειτονικά της κράτη μέλη 
της ΕΕ και σταθερής συνεργασίας·

1. τονίζει την αλληλεξάρτηση μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών 
μελών της και της Τουρκίας· αναγνωρίζει
τον αντίστοιχο ρόλο της Τουρκίας για την 
ασφάλεια του εφοδιασμού σε ενέργεια·
ζητεί από την Επιτροπή να λάβει σοβαρά 
υπόψη της τις ανησυχίες της Τουρκίας 
που πηγάζουν από την εφαρμογή των 
κανόνων που σχετίζονται με την
τελωνειακή ένωση·

Or. en

Τροπολογία 67
Geoffrey Van Orden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. τονίζει την αλληλεξάρτηση μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών 
μελών της και της Τουρκίας· αναγνωρίζει
τις οικονομικές και αναπτυξιακές 
δυνατότητες της Τουρκίας και του 

1. τονίζει τα στενά συνδεδεμένα 
συμφέροντα μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και των κρατών μελών της και της 
Τουρκίας, αναγνωρίζοντας τις οικονομικές 
και αναπτυξιακές δυνατότητες της 
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αντίστοιχου ρόλου της για την ασφάλεια 
του εφοδιασμού σε ενέργεια· υπογραμμίζει 
ότι αυτή η αλληλεξάρτηση 
συμπληρώνεται με την αξία πιθανών 
συνεργειών μεταξύ των πολιτικών της 
Ένωσης και της Τουρκίας στον τομέα 
των εξωτερικών υποθέσεων και της 
ασφάλειας καθώς και της πολιτικής 
γειτονίας με οφέλη και ενισχυμένες 
δυνατότητες άσκησης επιρροής για 
αμφοτέρους· πιστεύει, ωστόσο, ότι αυτή η 
αλληλεξάρτηση μπορεί να παραγάγει μόνο
θετικά αποτελέσματα εάν τοποθετείται σε
ένα πλαίσιο αμοιβαίας δέσμευσης, 
στρατηγικού διαλόγου, απόδοσης στη 
διαδικασία μεταρρυθμίσεων και στην 
εκτέλεση των μεταρρυθμίσεων, καλών 
σχέσεων της Τουρκίας με τα γειτονικά της 
κράτη μέλη της ΕΕ και σταθερής 
συνεργασίας,

Τουρκίας και τη στρατηγική της σημασία, 
ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια του 
εφοδιασμού σε ενέργεια· αναγνωρίζει την 
ενεργή εξωτερική πολιτική της Τουρκίας 
και την αξία των πιθανών συνεργειών της
με την ΕΕ και τα κράτη μέλη της με 
οφέλη και ενισχυμένες δυνατότητες 
άσκησης επιρροής για αμφοτέρους·
πιστεύει, ωστόσο, ότι αυτή η 
αλληλεξάρτηση είναι πιο πιθανό να 
παραγάγει θετικά αποτελέσματα εάν 
τοποθετείται σε πλαίσιο αμοιβαίας 
δέσμευσης, στρατηγικού διαλόγου,
εκτέλεσης των μεταρρυθμίσεων, και 
ενεργού και αμοιβαίας ενίσχυσης των
καλών σχέσεων ανάμεσα στην Τουρκία 
και τα γειτονικά της κράτη μέλη της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 68
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. τονίζει την αλληλεξάρτηση μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών 
μελών της και της Τουρκίας· αναγνωρίζει 
τις οικονομικές και αναπτυξιακές 
δυνατότητες της Τουρκίας και του 
αντίστοιχου ρόλου της για την ασφάλεια 
του εφοδιασμού σε ενέργεια· υπογραμμίζει 
ότι αυτή η αλληλεξάρτηση συμπληρώνεται 
με την αξία πιθανών συνεργειών μεταξύ 
των πολιτικών της Ένωσης και της 
Τουρκίας στον τομέα των εξωτερικών 
υποθέσεων και της ασφάλειας καθώς και 
της πολιτικής γειτονίας με οφέλη και 
ενισχυμένες δυνατότητες άσκησης 
επιρροής για αμφοτέρους· πιστεύει, 

1. τονίζει την αλληλεξάρτηση μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών 
μελών της και της Τουρκίας· αναγνωρίζει 
τις οικονομικές και αναπτυξιακές 
δυνατότητες της Τουρκίας και του 
αντίστοιχου ρόλου της για την
περιφερειακή σταθερότητα και την
ασφάλεια του εφοδιασμού σε ενέργεια
στην Ευρώπη· υπογραμμίζει ότι αυτή η 
αλληλεξάρτηση συμπληρώνεται με την 
αξία πιθανών συνεργειών μεταξύ των 
πολιτικών της Ένωσης και της Τουρκίας 
στον τομέα των εξωτερικών υποθέσεων 
και της ασφάλειας καθώς και της πολιτικής 
γειτονίας με οφέλη και ενισχυμένες 
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ωστόσο, ότι αυτή η αλληλεξάρτηση μπορεί 
να παραγάγει μόνο θετικά αποτελέσματα 
εάν τοποθετείται σε ένα πλαίσιο αμοιβαίας 
δέσμευσης, στρατηγικού διαλόγου, 
απόδοσης στη διαδικασία μεταρρυθμίσεων 
και στην εκτέλεση των μεταρρυθμίσεων,
καλών σχέσεων της Τουρκίας με τα 
γειτονικά της κράτη μέλη της ΕΕ και 
σταθερής συνεργασίας,

δυνατότητες άσκησης επιρροής για 
αμφοτέρους· πιστεύει, ωστόσο, ότι αυτή η 
αλληλεξάρτηση μπορεί να παραγάγει μόνο 
θετικά αποτελέσματα εάν τοποθετείται σε 
πλαίσιο αμοιβαίας δέσμευσης, 
στρατηγικού διαλόγου και 
αποτελεσματικής συνεργασίας, απόδοσης 
στη διαδικασία των εσωτερικών
μεταρρυθμίσεων και καλών σχέσεων της 
Τουρκίας με τα γειτονικά της κράτη μέλη 
της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 69
Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Kinga Göncz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. τονίζει την αλληλεξάρτηση μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών 
μελών της και της Τουρκίας· αναγνωρίζει 
τις οικονομικές και αναπτυξιακές 
δυνατότητες της Τουρκίας και του 
αντίστοιχου ρόλου της για την ασφάλεια
του εφοδιασμού σε ενέργεια· υπογραμμίζει 
ότι αυτή η αλληλεξάρτηση συμπληρώνεται 
με την αξία πιθανών συνεργειών μεταξύ 
των πολιτικών της Ένωσης και της 
Τουρκίας στον τομέα των εξωτερικών 
υποθέσεων και της ασφάλειας καθώς και 
της πολιτικής γειτονίας με οφέλη και 
ενισχυμένες δυνατότητες άσκησης 
επιρροής για αμφοτέρους· πιστεύει, 
ωστόσο, ότι αυτή η αλληλεξάρτηση μπορεί 
να παραγάγει μόνο θετικά αποτελέσματα 
εάν τοποθετείται σε ένα πλαίσιο αμοιβαίας 
δέσμευσης, στρατηγικού διαλόγου, 
απόδοσης στη διαδικασία μεταρρυθμίσεων 
και στην εκτέλεση των μεταρρυθμίσεων, 
καλών σχέσεων της Τουρκίας με τα 
γειτονικά της κράτη μέλη της ΕΕ και 

1. τονίζει την αλληλεξάρτηση μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών 
μελών της και της Τουρκίας· αναγνωρίζει 
τις οικονομικές και αναπτυξιακές 
δυνατότητες της Τουρκίας και του 
αντίστοιχου ρόλου της για την ασφάλεια 
του εφοδιασμού σε ενέργεια· υπογραμμίζει 
ότι αυτή η αλληλεξάρτηση συμπληρώνεται 
με την αξία πιθανών συνεργειών μεταξύ 
των πολιτικών της Ένωσης και της 
Τουρκίας στον τομέα των εξωτερικών 
υποθέσεων και της ασφάλειας καθώς και 
της πολιτικής γειτονίας με οφέλη και 
ενισχυμένες δυνατότητες άσκησης 
επιρροής για αμφοτέρους· πιστεύει, 
ωστόσο, ότι αυτή η αλληλεξάρτηση μπορεί 
να παραγάγει μόνο θετικά αποτελέσματα 
εάν τοποθετείται σε ένα πλαίσιο αμοιβαίας 
δέσμευσης, σεβασμού για τις αξίες και 
αρχές της ΕΕ, στρατηγικού διαλόγου, 
απόδοσης στη διαδικασία μεταρρυθμίσεων 
και στην εκτέλεση των μεταρρυθμίσεων, 
καλών σχέσεων της Τουρκίας με τα 
γειτονικά της κράτη μέλη της ΕΕ και 
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σταθερής συνεργασίας, σταθερής συνεργασίας·

Or. en

Τροπολογία 70
Hélène Flautre, Franziska Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. τονίζει την αλληλεξάρτηση μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών 
μελών της και της Τουρκίας· αναγνωρίζει 
τις οικονομικές και αναπτυξιακές 
δυνατότητες της Τουρκίας και του 
αντίστοιχου ρόλου της για την ασφάλεια 
του εφοδιασμού σε ενέργεια· υπογραμμίζει 
ότι αυτή η αλληλεξάρτηση συμπληρώνεται 
με την αξία πιθανών συνεργειών μεταξύ 
των πολιτικών της Ένωσης και της 
Τουρκίας στον τομέα των εξωτερικών 
υποθέσεων και της ασφάλειας καθώς και 
της πολιτικής γειτονίας με οφέλη και 
ενισχυμένες δυνατότητες άσκησης 
επιρροής για αμφοτέρους· πιστεύει, 
ωστόσο, ότι αυτή η αλληλεξάρτηση μπορεί 
να παραγάγει μόνο θετικά αποτελέσματα 
εάν τοποθετείται σε ένα πλαίσιο αμοιβαίας 
δέσμευσης, στρατηγικού διαλόγου, 
απόδοσης στη διαδικασία μεταρρυθμίσεων 
και στην εκτέλεση των μεταρρυθμίσεων, 
καλών σχέσεων της Τουρκίας με τα 
γειτονικά της κράτη μέλη της ΕΕ και 
σταθερής συνεργασίας,

1. τονίζει την αλληλεξάρτηση μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών 
μελών της και της Τουρκίας· αναγνωρίζει 
τις οικονομικές και αναπτυξιακές 
δυνατότητες της Τουρκίας και του 
αντίστοιχου ρόλου της για την ασφάλεια 
του εφοδιασμού σε ενέργεια· υπογραμμίζει 
ότι αυτή η αλληλεξάρτηση συμπληρώνεται 
με την αξία πιθανών συνεργειών μεταξύ 
των πολιτικών της Ένωσης και της 
Τουρκίας στον τομέα των εξωτερικών 
υποθέσεων και της ασφάλειας καθώς και 
της πολιτικής γειτονίας με οφέλη και 
ενισχυμένες δυνατότητες άσκησης 
επιρροής για αμφοτέρους· πιστεύει, 
ωστόσο, ότι αυτή η αλληλεξάρτηση μπορεί 
να παραγάγει μόνο θετικά αποτελέσματα 
εάν τοποθετείται σε ένα πλαίσιο αμοιβαίας 
δέσμευσης, στρατηγικού διαλόγου, 
απόδοσης στη διαδικασία μεταρρυθμίσεων 
και στην εκτέλεση των μεταρρυθμίσεων, 
καλών σχέσεων της Τουρκίας με τα 
γειτονικά της κράτη μέλη της ΕΕ και 
σταθερής συνεργασίας, ανησυχεί ωστόσο 
και όσον αφορά τις αρνητικές 
περιβαλλοντικές, αρχαιολογικές και 
κοινωνικές επιπτώσεις που έχει η 
προσέγγιση της Τουρκίας στην 
οικονομική μεγέθυνση· καλεί την 
τουρκική κυβέρνηση να διαφυλάξει αυτή 
την αρχαιολογική και περιβαλλοντική 
κληρονομιά, δίνοντας προτεραιότητα σε 
μικρότερα, βιώσιμα από οικολογική και 
κοινωνική άποψη, έργα· ζητεί από τα 
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θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη της 
ΕΕ να χρησιμοποιήσουν πλήρως για αυτό 
το σκοπό όλα τα μέσα της πολιτικής 
διεύρυνσης που διαθέτει η ΕΕ για τις 
υποψήφιες χώρες·

Or. en

Τροπολογία 71
Andreas Schwab, Malcolm Harbour, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Heide 
Rühle, Cornelis de Jong
εξ ονόματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. τονίζει ότι η τελωνειακή ένωση ΕΕ-
Τουρκίας έχει επιτρέψει στην Τουρκία να 
επιτύχει υψηλό επίπεδο εναρμόνισης στον 
τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας 
εμπορευμάτων και συνεχίζει να αυξάνει 
το διμερές εμπόριο ανάμεσα στην ΕΕ και 
την Τουρκία, το οποίο το 2010 
αντιστοιχούσε σε 103 δισ. ευρώ· 
επισημαίνει, ωστόσο, ότι η Τουρκία δεν 
υλοποιεί πλήρως την τελωνειακή ένωση 
και ότι διατηρεί νομοθεσία που 
παραβιάζει τις δεσμεύσεις της για 
εξάλειψη των τεχνικών εμποδίων όσον 
αφορά τις συναλλαγές, όπως είναι οι 
άδειες εισαγωγής, οι περιορισμοί στις 
εισαγωγές εμπορευμάτων από τρίτες 
χώρες τα οποία κυκλοφορούν ελεύθερα 
στην ΕΕ, οι κρατικές ενισχύσεις, η 
εφαρμογή των δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας, οι απαιτήσεις για την 
καταχώριση των νέων φαρμακευτικών 
προϊόντων και η διακριτική φορολογική 
μεταχείριση· τονίζει ότι εκκρεμεί η 
μεταφορά στην τουρκική έννομη τάξη 
του νέου νομοθετικού πλαισίου σχετικά 
με την εμπορία προϊόντων και την αρχή 
της αμοιβαίας αναγνώρισης·
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Τροπολογία 72
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. υπογραμμίζει ότι και οι δύο πλευρές 
θα πρέπει να επιδιώκουν ενεργά την 
ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ των 
πολιτικών της Ένωσης και της Τουρκίας 
στον τομέα των εξωτερικών υποθέσεων 
και της ασφάλειας καθώς και της 
πολιτικής γειτονίας με οφέλη και 
ενισχυμένες δυνατότητες άσκησης 
επιρροής για αμφοτέρους· πιστεύει, 
ωστόσο, ότι αυτή η αλληλεξάρτηση 
μπορεί να παραγάγει θετικά 
αποτελέσματα μόνο εάν τοποθετείται σε 
πλαίσιο αμοιβαίας δέσμευσης, 
στρατηγικού διαλόγου, απόδοσης στη 
διαδικασία μεταρρυθμίσεων και στην 
εκτέλεση των μεταρρυθμίσεων, καλών 
σχέσεων της Τουρκίας με τα γειτονικά 
της κράτη μέλη της ΕΕ και σταθερής 
συνεργασίας·

Or. en

Τροπολογία 73
Raimon Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. χαιρετίζει και εκφράζει την 
υποστήριξή του στην Επιτροπή όσον 
αφορά την εκπόνηση ενός νέου θετικού 
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θεματολογίου για τις σχέσεις ΕΕ-
Τουρκίας, η οποία εάν εφαρμοσθεί θα 
έχει απτά οφέλη και θα επιτρέψει στην 
ΕΕ να παραμείνει το σημείο αναφοράς 
για την διαρκή μεταρρύθμιση στην 
Τουρκία και θα φέρει την Τουρκία πιο 
κοντά στην εκπλήρωση των κριτηρίων 
που χρειάζονται για την προσχώρηση 
στην ΕΕ· είναι της άποψης ότι πρέπει να 
καταβληθούν νέες προσπάθειες για τη 
δημιουργία των προϋποθέσεων για το 
άνοιγμα νέων κεφαλαίων·

Or. en

Τροπολογία 74
Andreas Schwab, Malcolm Harbour, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Heide 
Rühle, Cornelis de Jong
εξ ονόματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1β. λαμβάνει γνώση των ανησυχιών που 
εκφράζονται από την τουρκική 
επιχειρηματική κοινότητα όσον αφορά τις 
υπάρχουσες απαιτήσεις θεώρησης που 
ισχύουν για τους Τούρκους υπηκόους και 
τις ποσοστώσεις μεταφοράς που 
εφαρμόζονται στα τουρκικά φορτηγά 
οχήματα, καθώς και όσον αφορά τις 
μονομερείς υποχρεώσεις που προκύπτουν 
για την Τουρκία, στο πλαίσιο της 
τελωνειακής ένωσης, σχετικά με τις 
εμπορικές σχέσεις τις με τρίτες χώρες ως 
αποτέλεσμα των συμφωνιών ελεύθερων 
συναλλαγών που έχουν υπογραφεί 
ανάμεσα στην ΕΕ και τις χώρες αυτές·

Or. en
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Τροπολογία 75
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1β. επισημαίνει ότι η Τουρκία είναι η 
μόνη υποψήφια χώρα που δεν 
επωφελείται από την ελευθέρωση του 
καθεστώτος των θεωρήσεων· τονίζει τη 
σημασία να διευκολυνθεί η πρόσβαση 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τους 
επιχειρηματίες, τους ακαδημαϊκούς, τους 
σπουδαστές και εκπροσώπους της 
κοινωνίας των πολιτών· στηρίζει τις 
προσπάθειες της Επιτροπής και των 
κρατών μελών για την εφαρμογή του 
κώδικα θεωρήσεων, εναρμονίζοντας και 
απλοποιώντας τις απαιτήσεις θεώρησης 
και δημιουργώντας νέα κέντρα 
διευκόλυνσης χορήγησης θεωρήσεων 
στην Τουρκία· παροτρύνει την Τουρκία 
να υπογράψει και να εφαρμόσει τη 
συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας για την 
επανεισδοχή χωρίς περαιτέρω 
καθυστέρηση και να διασφαλίσει ότι, έως 
ότου τεθεί σε εφαρμογή η εν λόγω 
συμφωνία, εφαρμόζονται πλήρως οι 
υπάρχουσες διμερείς συμφωνίες· 
υπογραμμίζει τη σημασία της 
εντατικοποίησης της συνεργασίας μεταξύ 
της ΕΕ και της Τουρκίας στους τομείς 
της διαχείρισης της μετανάστευσης και 
των συνοριακών ελέγχων, δεδομένου, 
μεταξύ άλλων, του μεγάλου ποσοστού 
παράνομων μεταναστών που εισέρχονται 
στο έδαφος της ΕΕ μέσω της Τουρκίας· 
είναι της άποψης ότι, μόλις αρχίσει να 
ισχύει η συμφωνία επανεισδοχής, το 
Συμβούλιο θα πρέπει να αναθέσει στην 
Επιτροπή την έναρξη διαλόγου για τις 
θεωρήσεις και τον ορισμό του χάρτη 
πορείας·

Or. en
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Τροπολογία 76
Andreas Schwab, Malcolm Harbour, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Heide 
Rühle, Cornelis de Jong
εξ ονόματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1γ. εκφράζει την απογοήτευσή του για το 
γεγονός ότι η Τουρκία δεν έχει ακόμη 
εφαρμόσει πλήρως τον πρόσθετο 
πρωτόκολλο της συμφωνίας σύνδεσης 
ΕΚ-Τουρκίας· καλεί την τουρκική 
κυβέρνηση να το εφαρμόσει πλήρως, 
χωρίς καθυστέρηση και κατά τρόπο που
να μην εισάγει διακρίσεις· ζητεί από την 
Τουρκία να εξαλείψει όλους τους 
εναπομένοντες περιορισμούς όσον αφορά 
την ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των μέσων 
μεταφοράς που προέρχονται από την 
Κύπρο, και να εφαρμόσει πλήρως την 
τελωνειακή ένωση, έτσι ώστε να υπερβεί 
το τρέχον τέλμα στο οποίο έχουν 
περιέλθει οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις 
με την ΕΕ όσον αφορά τα συναφή 
κεφάλαια·

Or. en

Τροπολογία 77
Richard Howitt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. εκφράζει την υποστήριξή του προς την
Επιτροπή ως προς την εκπόνηση νέου 
θεματολογίου για τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας·
είναι της άποψης ότι πρέπει να επενδυθούν

2. υποστηρίζει πλήρως την Επιτροπή ως 
προς την εκπόνηση νέου θεματολογίου για 
τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας το οποίο 
βασίζεται σε πιο εντατικές επαφές 
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νέες προσπάθειες για τη δημιουργία των 
προϋποθέσεων για το άνοιγμα κεφαλαίων·
επιμένει ότι οι σχέσεις της Τουρκίας με τα 
γειτονικά της κράτη μέλη αποτελούν 
καίριο παράγοντα για την ανανέωση των 
διαπραγματεύσεων και του διαλόγου,

σχετικά με εγχώριες μεταρρυθμίσεις, 
μεγαλύτερη ευθυγράμμιση με το 
κοινοτικό κεκτημένο ώστε να
εξασφαλιστεί ταχύτερη πρόοδος στις 
διαπραγματεύσεις προσχώρησης, σε 
βελτίωση των εμπορικών και 
οικονομικών σχέσεων, 
συμπεριλαμβανομένου ενδεχομένως του 
εκσυγχρονισμού της τελωνειακής ένωσης 
ώστε να περιλαμβάνει επίσης τις 
δημόσιες συμβάσεις και τις υπηρεσίες, σε 
πιο ελαστικές απαιτήσεις θεώρησης 
προκειμένου να προωθηθεί το 
διασυνοριακό εμπόριο και οι 
εκπαιδευτικές επαφές, καθώς και σε 
εντατικό διάλογο υψηλού επιπέδου 
ανάμεσα στην ΕΕ και την Τουρκία 
σχετικά με την εξωτερική πολιτική· είναι 
της άποψης ότι πρέπει να καταβληθούν
νέες προσπάθειες για τη δημιουργία των 
προϋποθέσεων για το άνοιγμα νέων
κεφαλαίων, και μάλιστα κατά 
προτεραιότητα των κεφαλαίων σχετικά 
με την δικαιοσύνη και τις εσωτερικές 
υποθέσεις (κεφάλαια 23 και 24), τον 
ανταγωνισμό (κεφάλαιο 8) και την 
ενέργεια (κεφάλαιο 15)· επιμένει ότι οι 
σχέσεις της Τουρκίας με τα γειτονικά της 
κράτη μέλη αποτελούν καίριο παράγοντα 
για την ανανέωση των διαπραγματεύσεων 
και του διαλόγου·

Or. en

Τροπολογία 78
Geoffrey Van Orden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. εκφράζει την υποστήριξή του προς την 
Επιτροπή ως προς την εκπόνηση νέου 
θεματολογίου για τις σχέσεις ΕΕ-
Τουρκίας· είναι της άποψης ότι πρέπει να 

2. αναγνωρίζοντας ότι η πρόοδος στη 
διαδικασία προσχώρησης συνεχίζει να 
είναι απογοητευτική, υποστηρίζει την 
πρωτοβουλία της Επιτροπής σχετικά με 
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επενδυθούν νέες προσπάθειες για τη 
δημιουργία των προϋποθέσεων για το 
άνοιγμα κεφαλαίων· επιμένει ότι οι 
σχέσεις της Τουρκίας με τα γειτονικά της 
κράτη μέλη αποτελούν καίριο παράγοντα
για την ανανέωση των διαπραγματεύσεων 
και του διαλόγου,

ένα «νέο θεματολόγιο»για τις σχέσεις ΕΕ-
Τουρκίας και τονίζει την ανάγκη να 
καταβληθούν ενεργές και νέες 
προσπάθειες για το άνοιγμα κεφαλαίων·

Or. en

Τροπολογία 79
Andrew Duff, Graham Watson, Anna Maria Corazza Bildt, Sarah Ludford, Alexander 
Graf Lambsdorff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. εκφράζει την υποστήριξή του προς την 
Επιτροπή ως προς την εκπόνηση νέου
θεματολογίου για τις σχέσεις ΕΕ-
Τουρκίας· είναι της άποψης ότι πρέπει να
επενδυθούν νέες προσπάθειες για τη 
δημιουργία των προϋποθέσεων για το 
άνοιγμα κεφαλαίων· επιμένει ότι οι σχέσεις 
της Τουρκίας με τα γειτονικά της κράτη 
μέλη αποτελούν καίριο παράγοντα για την
ανανέωση των διαπραγματεύσεων και 
του διαλόγου,

2. εκφράζει την υποστήριξή του προς την 
Επιτροπή ως προς την εκπόνηση θετικού
θεματολογίου που θα δώσει νέα δυναμική 
ώθηση στις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας· είναι 
της άποψης ότι θα πρέπει να καταβληθούν 
ιδιαίτερες προσπάθειες για τη δημιουργία 
των προϋποθέσεων για το άνοιγμα των
κεφαλαίων στον τομέα της δικαιοσύνης 
και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, κάτι 
που θα παράσχει και στις δύο πλευρές 
απτά αποτελέσματα και οφέλη· επιμένει 
ότι οι σχέσεις της Τουρκίας με τους 
γείτονές της αποτελούν καίριο παράγοντα 
για την ανάπτυξη μιας στενής και 
ανθεκτικής σχέσης με την ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 80
Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Νικόλαος Σαλαβράκος, Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. εκφράζει την υποστήριξή του προς την 
Επιτροπή ως προς την εκπόνηση νέου
θεματολογίου για τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας·
είναι της άποψης ότι πρέπει να 
επενδυθούν νέες προσπάθειες για τη 
δημιουργία των προϋποθέσεων για το 
άνοιγμα κεφαλαίων· επιμένει ότι οι 
σχέσεις της Τουρκίας με τα γειτονικά της 
κράτη μέλη αποτελούν καίριο παράγοντα 
για την ανανέωση των διαπραγματεύσεων 
και του διαλόγου,

2. εκφράζει την υποστήριξή του προς την 
Επιτροπή ως προς την εκπόνηση ενός 
θετικού θεματολογίου για τις σχέσεις ΕΕ-
Τουρκίας, όπως εγκρίθηκαν από το 
Συμβούλιο στις 5 Δεκεμβρίου 2011·
επιμένει ότι οι σχέσεις της Τουρκίας με
όλα τα γειτονικά της κράτη μέλη 
αποτελούν καίριο παράγοντα για την 
ανανέωση των διαπραγματεύσεων και του 
διαλόγου·

Or. en

Τροπολογία 81
Dimitar Stoyanov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. εκφράζει την υποστήριξή του προς την 
Επιτροπή ως προς την εκπόνηση νέου 
θεματολογίου για τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας·
είναι της άποψης ότι πρέπει να 
επενδυθούν νέες προσπάθειες για τη 
δημιουργία των προϋποθέσεων για το 
άνοιγμα κεφαλαίων· επιμένει ότι οι 
σχέσεις της Τουρκίας με τα γειτονικά της 
κράτη μέλη αποτελούν καίριο παράγοντα 
για την ανανέωση των διαπραγματεύσεων 
και του διαλόγου,

2. εκφράζει την υποστήριξή του προς την 
Επιτροπή ως προς την εκπόνηση νέου 
θεματολογίου για τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας· 
επιμένει ότι οι σχέσεις της Τουρκίας με τα 
γειτονικά της κράτη μέλη αποτελούν 
καίριο παράγοντα για την ανανέωση των 
διαπραγματεύσεων και του διαλόγου·

Or. bg

Τροπολογία 82
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. εκφράζει την υποστήριξή του προς την 
Επιτροπή ως προς την εκπόνηση νέου 
θεματολογίου για τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας·
είναι της άποψης ότι πρέπει να επενδυθούν 
νέες προσπάθειες για τη δημιουργία των 
προϋποθέσεων για το άνοιγμα κεφαλαίων·
επιμένει ότι οι σχέσεις της Τουρκίας με τα 
γειτονικά της κράτη μέλη αποτελούν 
καίριο παράγοντα για την ανανέωση των 
διαπραγματεύσεων και του διαλόγου,

2. εκφράζει την υποστήριξή του προς την 
Επιτροπή ως προς την εκπόνηση νέου 
θεματολογίου για τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας, 
το οποίο καλύπτει ευρύ φάσμα τομέων 
κοινού ενδιαφέροντος, 
περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, 
πολιτικών μεταρρυθμίσεων, του διαλόγου 
σχετικά με θέματα εξωτερικής πολιτικής, 
της ενέργειας, του εμπορίου, των 
θεωρήσεων, της κινητικότητας και της 
μετανάστευσης καθώς και της 
καταπολέμησης της τρομοκρατίας· είναι 
της άποψης ότι πρέπει να επενδυθούν νέες 
προσπάθειες για τη δημιουργία των 
προϋποθέσεων για το άνοιγμα κεφαλαίων·
επιμένει ότι οι σχέσεις της Τουρκίας με τα 
γειτονικά της κράτη μέλη αποτελούν 
καίριο παράγοντα για την ανανέωση των 
διαπραγματεύσεων και του διαλόγου·

Or. en

Τροπολογία 83
Metin Kazak, Andrew Duff, Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. εκφράζει την υποστήριξή του προς την 
Επιτροπή ως προς την εκπόνηση νέου 
θεματολογίου για τις σχέσεις ΕΕ-
Τουρκίας· είναι της άποψης ότι πρέπει να 
επενδυθούν νέες προσπάθειες για τη 
δημιουργία των προϋποθέσεων για το 
άνοιγμα κεφαλαίων· επιμένει ότι οι σχέσεις 
της Τουρκίας με τα γειτονικά της κράτη 
μέλη αποτελούν καίριο παράγοντα για την 
ανανέωση των διαπραγματεύσεων και του 
διαλόγου,

2. εκφράζει την υποστήριξή του προς την 
Επιτροπή ως προς την εκπόνηση νέου 
θεματολογίου για τις σχέσεις ΕΕ-
Τουρκίας, το οποίο εστιάζει στη βελτίωση 
του καθεστώτος των θεωρήσεων για τους 
Τούρκους πολίτες με τον ίδιο τρόπο όπως 
και για τους πολίτες άλλων κρατών 
μελών, και διασφαλίζει την 
αποτελεσματικότερη λειτουργία της 
τελωνειακής ένωσης καθώς 
αντιμετωπίζει τις τρέχουσες εμπορικές 
διαφωνίες που αφορούν τις συμφωνίες 
ελεύθερων συναλλαγών που συνάπτει η 
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ΕΕ με τρίτες χώρες· είναι της άποψης ότι 
πρέπει να επενδυθούν νέες προσπάθειες 
για τη δημιουργία των προϋποθέσεων για
το άνοιγμα κεφαλαίων· επιμένει ότι οι 
σχέσεις της Τουρκίας με τα γειτονικά της 
κράτη μέλη αποτελούν καίριο παράγοντα 
για την ανανέωση των διαπραγματεύσεων 
και του διαλόγου·

Or. en

Τροπολογία 84
Μαρία-Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. εκφράζει την υποστήριξή του προς την 
Επιτροπή ως προς την εκπόνηση νέου 
θεματολογίου για τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας·
είναι της άποψης ότι πρέπει να επενδυθούν 
νέες προσπάθειες για τη δημιουργία των 
προϋποθέσεων για το άνοιγμα κεφαλαίων·
επιμένει ότι οι σχέσεις της Τουρκίας με τα 
γειτονικά της κράτη μέλη αποτελούν 
καίριο παράγοντα για την ανανέωση των 
διαπραγματεύσεων και του διαλόγου,

2. εκφράζει την υποστήριξή του προς την 
Επιτροπή ως προς την εκπόνηση νέου 
θεματολογίου για τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας·
επαναλαμβάνοντας τις αποφάσεις του 
Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2006 
σχετικά με το άνοιγμα και το κλείσιμο 
των κεφαλαίων των διαπραγμάτευσης
είναι της άποψης ότι πρέπει να επενδυθούν 
νέες προσπάθειες για τη δημιουργία των 
προϋποθέσεων για το άνοιγμα κεφαλαίων·
επιμένει ότι οι σχέσεις της Τουρκίας με τα 
γειτονικά της κράτη μέλη αποτελούν 
καίριο παράγοντα για την ανανέωση των 
διαπραγματεύσεων και του διαλόγου·

Or. en

Τροπολογία 85
Pino Arlacchi, Ivo Vajgl, Raimon Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. εκφράζει την υποστήριξή του προς την 
Επιτροπή ως προς την εκπόνηση νέου 
θεματολογίου για τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας· 
είναι της άποψης ότι πρέπει να επενδυθούν 
νέες προσπάθειες για τη δημιουργία των 
προϋποθέσεων για το άνοιγμα κεφαλαίων·
επιμένει ότι οι σχέσεις της Τουρκίας με 
τα γειτονικά της κράτη μέλη αποτελούν 
καίριο παράγοντα για την ανανέωση των 
διαπραγματεύσεων και του διαλόγου,

2. εκφράζει την υποστήριξή του προς την 
Επιτροπή ως προς την εκπόνηση νέου 
θεματολογίου για τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας· 
είναι της άποψης ότι πρέπει να επενδυθούν 
νέες προσπάθειες για τη δημιουργία των 
προϋποθέσεων για το άνοιγμα κεφαλαίων·

Or. en

Τροπολογία 86
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. εκφράζει την υποστήριξή του προς την 
Επιτροπή ως προς την εκπόνηση νέου 
θεματολογίου για τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας·
είναι της άποψης ότι πρέπει να επενδυθούν
νέες προσπάθειες για τη δημιουργία των 
προϋποθέσεων για το άνοιγμα κεφαλαίων·
επιμένει ότι οι σχέσεις της Τουρκίας με τα 
γειτονικά της κράτη μέλη αποτελούν 
καίριο παράγοντα για την ανανέωση των 
διαπραγματεύσεων και του διαλόγου,

2. εκφράζει την υποστήριξή του προς την 
Επιτροπή ως προς την εκπόνηση νέου 
θεματολογίου για τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας·
είναι της άποψης ότι η Τουρκία θα πρέπει 
να καταβάλει νέες και εντατικότερες
προσπάθειες για τη δημιουργία των 
προϋποθέσεων για το άνοιγμα κεφαλαίων·
επιμένει ότι οι σχέσεις της Τουρκίας με τα 
γειτονικά της κράτη μέλη συμβάλλουν 
σημαντικά στην ανανέωση των 
διαπραγματεύσεων και του διαλόγου·

Or. de

Τροπολογία 87
Birgit Schnieber-Jastram

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. εκφράζει την υποστήριξή του προς την 
Επιτροπή ως προς την εκπόνηση νέου 
θεματολογίου για τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας·
είναι της άποψης ότι πρέπει να επενδυθούν 
νέες προσπάθειες για τη δημιουργία των 
προϋποθέσεων για το άνοιγμα κεφαλαίων·
επιμένει ότι οι σχέσεις της Τουρκίας με τα 
γειτονικά της κράτη μέλη αποτελούν 
καίριο παράγοντα για την ανανέωση των 
διαπραγματεύσεων και του διαλόγου,

2. εκφράζει την υποστήριξή του προς την 
Επιτροπή ως προς την εκπόνηση νέου 
θεματολογίου για τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας·
είναι της άποψης ότι πρέπει να επενδυθούν 
νέες προσπάθειες για τη δημιουργία των 
προϋποθέσεων για το άνοιγμα κεφαλαίων·
επιμένει ότι οι σχέσεις μεταξύ της 
Τουρκίας και των γειτονικών της κρατών 
μελών είναι σημαντικές για την ανανέωση 
των διαπραγματεύσεων και του διαλόγου·

Or. en

Τροπολογία 88
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. εκφράζει την υποστήριξή του προς την 
Επιτροπή ως προς την εκπόνηση νέου 
θεματολογίου για τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας·
είναι της άποψης ότι πρέπει να επενδυθούν 
νέες προσπάθειες για τη δημιουργία των 
προϋποθέσεων για το άνοιγμα κεφαλαίων·
επιμένει ότι οι σχέσεις της Τουρκίας με τα 
γειτονικά της κράτη μέλη αποτελούν 
καίριο παράγοντα για την ανανέωση των 
διαπραγματεύσεων και του διαλόγου,

2. εκφράζει την υποστήριξή του προς την 
Επιτροπή ως προς την εκπόνηση νέου 
θεματολογίου για τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας·
είναι της άποψης ότι πρέπει να επενδυθούν 
νέες προσπάθειες για τη δημιουργία των 
προϋποθέσεων για το άνοιγμα κεφαλαίων·
επιμένει ότι οι σχέσεις της Τουρκίας με τα 
γειτονικά της κράτη μέλη αποτελούν 
καίριο παράγοντα για την ανανέωση των 
διαπραγματεύσεων και του διαλόγου,
δηλαδή για την πλήρη εφαρμογή του 
πρωτοκόλλου της Άγκυρας·

Or. en

Τροπολογία 89
Hélène Flautre, Franziska Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. εκφράζει την υποστήριξή του προς την 
Επιτροπή ως προς την εκπόνηση νέου
θεματολογίου για τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας·
είναι της άποψης ότι πρέπει να επενδυθούν 
νέες προσπάθειες για τη δημιουργία των 
προϋποθέσεων για το άνοιγμα κεφαλαίων·
επιμένει ότι οι σχέσεις της Τουρκίας με τα 
γειτονικά της κράτη μέλη αποτελούν 
καίριο παράγοντα για την ανανέωση των 
διαπραγματεύσεων και του διαλόγου,

2. εκφράζει την υποστήριξή του προς την 
Επιτροπή ως προς την εκπόνηση θετικού
θεματολογίου για τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας·
είναι της άποψης ότι πρέπει να επενδυθούν 
νέες προσπάθειες για τη δημιουργία των 
προϋποθέσεων για το άνοιγμα κεφαλαίων·
επιμένει ότι οι σχέσεις της Τουρκίας με τα 
γειτονικά της κράτη μέλη αποτελούν 
καίριο παράγοντα για την ανανέωση των 
διαπραγματεύσεων και του διαλόγου,

Or. en

Τροπολογία 90
Andreas Schwab, Malcolm Harbour, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Heide 
Rühle, Cornelis de Jong
εξ ονόματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. επισημαίνει ότι μολονότι έχει 
επιτευχθεί κάποια περιορισμένη πρόοδος 
σε θέματα ασφάλειας των προϊόντων, 
όπως η θέσπιση επιτροπής εποπτείας της 
αγοράς και αξιολόγησης της ασφάλειας 
των προϊόντων στην οποία συμμετέχουν 
οι αντίστοιχες αρχές εποπτείας της 
αγοράς, οι οικονομικοί και ανθρώπινοι 
πόροι που διατίθενται σε δραστηριότητες 
εποπτείας της αγοράς εξακολουθούν να 
είναι ανεπαρκείς· σημειώνει ότι ο αριθμός 
των εφαρμοζόμενων μέτρων παραμένει 
χαμηλός, ότι η αναθεώρηση της 
νομοθεσίας για τη γενική ασφάλεια των 
προϊόντων παραμένει ατελής· 

Or. en
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Τροπολογία 91
Andreas Schwab, Malcolm Harbour, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Heide 
Rühle, Cornelis de Jong
εξ ονόματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2β. τονίζει ότι οι υφιστάμενοι μηχανισμοί 
για τον διάλογο κυβέρνησης – κοινωνίας 
των πολιτών δεν χρησιμοποιούνται 
αποτελεσματικά και παραμένει χαμηλή η 
συμμετοχή των ΜΚΟ καταναλωτών στις 
δραστηριότητες διαμόρφωσης πολιτικής 
και νομοθεσίας· καλεί την τουρκική 
κυβέρνηση να μεριμνήσει για την πλήρη 
συμμετοχή οργανώσεων καταναλωτών 
στην νομοθετική διαδικασία και στη 
διαδικασία διαβουλεύσεων για τη 
διαμόρφωση πολιτικής και να λάβει όλα 
τα αναγκαία μέτρα για τη στήριξη και 
ενίσχυση του κινήματος των 
καταναλωτών· ενθαρρύνει τις οργανώσεις 
καταναλωτών να ενώσουν τις δυνάμεις 
τους για να αυξήσουν την 
αντιπροσωπευτικότητά τους ενδεχομένως 
μέσω της θέσπισης συνομοσπονδίας 
οργανώσεων καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 92
Geoffrey Van Orden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. συγχαίρει την Τουρκία για την εκλογική 
διαδικασία, με την ευκαιρία των γενικών 
εκλογών του Ιουνίου 2011, στις οποίες
σημειώθηκε υψηλό ποσοστό συμμετοχής 
και επαινέθηκαν από διεθνείς 

3. συγχαίρει την Τουρκία για την
διεξαγωγή ελεύθερων και δίκαιων
γενικών εκλογών το Ιούνιο 2011, οι οποίες
χαρακτηρίσθηκαν από διεθνείς 
παρατηρητές ως «δημοκρατικές, 



AM\888692EL.doc 57/314 PE478.719v01-00

EL

παρατηρητές ως δημοκρατικές, 
πλουραλιστικές και διαμορφωμένες από 
μια δραστήρια κοινωνία των πολιτών·
τονίζει τη σημασία μεταρρύθμισης του 
εκλογικού νόμου με την κατάργηση του 
ελάχιστου ποσοστού του 10% για την 
εκπροσώπηση στο Κοινοβούλιο, το οποίο 
είναι το μεγαλύτερο από οιαδήποτε άλλη 
χώρα μέλος του Συμβουλίου της 
Ευρώπης ποσοστό και δεν 
αντιπροσωπεύει τον πλουραλισμό της 
τουρκικής κοινωνίας,

πλουραλιστικές και διαμορφωμένες από 
μια δραστήρια κοινωνία των πολιτών»·
τονίζει τη σημασία μεταρρύθμισης του
τουρκικού εκλογικού νόμου, και προτείνει 
να εξετάσει η Τουρκία το ενδεχόμενο 
μείωσης του ισχύοντος ελάχιστου 
ποσοστού του 10% που απαιτείται για την 
εκπροσώπηση κόμματος στο Κοινοβούλιο·

Or. en

Τροπολογία 93
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. συγχαίρει την Τουρκία για την εκλογική 
διαδικασία, με την ευκαιρία των γενικών 
εκλογών του Ιουνίου 2011, στις οποίες 
σημειώθηκε υψηλό ποσοστό συμμετοχής 
και επαινέθηκαν από διεθνείς παρατηρητές 
ως δημοκρατικές, πλουραλιστικές και 
διαμορφωμένες από μια δραστήρια 
κοινωνία των πολιτών· τονίζει τη 
σημασία μεταρρύθμισης του εκλογικού 
νόμου με την κατάργηση του ελάχιστου 
ποσοστού του 10% για την εκπροσώπηση 
στο Κοινοβούλιο, το οποίο είναι το 
μεγαλύτερο από οιαδήποτε άλλη χώρα 
μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης
ποσοστό και δεν αντιπροσωπεύει τον 
πλουραλισμό της τουρκικής κοινωνίας,

3. συγχαίρει την Τουρκία για την εκλογική 
διαδικασία, με την ευκαιρία των γενικών 
εκλογών του Ιουνίου 2011, στις οποίες 
σημειώθηκε υψηλό ποσοστό συμμετοχής 
και επαινέθηκαν από διεθνείς παρατηρητές 
ως ελεύθερες και δίκαιες· τονίζει και πάλι 
ότι η Τουρκία πρέπει να καταργήσει το 
ελάχιστο ποσοστό του 10% για την 
εκπροσώπηση στο Κοινοβούλιο, το οποίο 
είναι το μεγαλύτερο από οιαδήποτε άλλη 
χώρα μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης· 

Or. en

Τροπολογία 94
Raimon Obiols
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. συγχαίρει την Τουρκία για την εκλογική 
διαδικασία, με την ευκαιρία των γενικών 
εκλογών του Ιουνίου 2011, στις οποίες 
σημειώθηκε υψηλό ποσοστό συμμετοχής 
και επαινέθηκαν από διεθνείς παρατηρητές 
ως δημοκρατικές, πλουραλιστικές και 
διαμορφωμένες από μια δραστήρια 
κοινωνία των πολιτών· τονίζει τη σημασία 
μεταρρύθμισης του εκλογικού νόμου με 
την κατάργηση του ελάχιστου ποσοστού 
του 10% για την εκπροσώπηση στο 
Κοινοβούλιο, το οποίο είναι το μεγαλύτερο 
από οιαδήποτε άλλη χώρα μέλος του 
Συμβουλίου της Ευρώπης ποσοστό και δεν 
αντιπροσωπεύει τον πλουραλισμό της 
τουρκικής κοινωνίας,

3. συγχαίρει την Τουρκία για την εκλογική 
διαδικασία, με την ευκαιρία των γενικών 
εκλογών του Ιουνίου 2011, στις οποίες 
σημειώθηκε υψηλό ποσοστό συμμετοχής 
και επαινέθηκαν από διεθνείς παρατηρητές 
ως δημοκρατικές, πλουραλιστικές και 
διαμορφωμένες από μια δραστήρια 
κοινωνία των πολιτών· επαναλαμβάνει τις 
εκκλήσεις που διατύπωσε σε παλαιότερα 
ψηφίσματά του το 2006, 2007, 2009 και 
2010 σχετικά με τη σημασία της
μεταρρύθμισης του εκλογικού νόμου με 
την κατάργηση του ελάχιστου ποσοστού 
του 10% για την εκπροσώπηση στο 
Κοινοβούλιο, το οποίο είναι το μεγαλύτερο 
από οιαδήποτε άλλη χώρα μέλος του 
Συμβουλίου της Ευρώπης ποσοστό και δεν 
αντιπροσωπεύει τον πλουραλισμό της 
τουρκικής κοινωνίας·

Or. en

Τροπολογία 95
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. συγχαίρει την Τουρκία για την εκλογική 
διαδικασία, με την ευκαιρία των γενικών 
εκλογών του Ιουνίου 2011, στις οποίες 
σημειώθηκε υψηλό ποσοστό συμμετοχής 
και επαινέθηκαν από διεθνείς παρατηρητές 
ως δημοκρατικές, πλουραλιστικές και 
διαμορφωμένες από μια δραστήρια 
κοινωνία των πολιτών· τονίζει τη σημασία 
μεταρρύθμισης του εκλογικού νόμου με 
την κατάργηση του ελάχιστου ποσοστού 

3. συγχαίρει την Τουρκία για την εκλογική 
διαδικασία, με την ευκαιρία των γενικών 
εκλογών του Ιουνίου 2011, στις οποίες 
σημειώθηκε υψηλό ποσοστό συμμετοχής 
και επαινέθηκαν από διεθνείς παρατηρητές 
ως δημοκρατικές, πλουραλιστικές και 
διαμορφωμένες από μια δραστήρια 
κοινωνία των πολιτών· παροτρύνει την 
Τουρκία να μεταρρυθμίσει τον εκλογικό 
νόμο με την κατάργηση του ελάχιστου 
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του 10% για την εκπροσώπηση στο 
Κοινοβούλιο, το οποίο είναι το μεγαλύτερο 
από οιαδήποτε άλλη χώρα μέλος του 
Συμβουλίου της Ευρώπης ποσοστό και δεν 
αντιπροσωπεύει τον πλουραλισμό της 
τουρκικής κοινωνίας,

ποσοστού του 10% για την εκπροσώπηση 
στο Κοινοβούλιο, το οποίο είναι το 
μεγαλύτερο από οιαδήποτε άλλη χώρα 
μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης 
ποσοστό και δεν αντιπροσωπεύει τον 
πλουραλισμό της τουρκικής κοινωνίας·

Or. en

Τροπολογία 96
Emine Bozkurt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. συγχαίρει την Τουρκία για την εκλογική 
διαδικασία, με την ευκαιρία των γενικών 
εκλογών του Ιουνίου 2011, στις οποίες 
σημειώθηκε υψηλό ποσοστό συμμετοχής 
και επαινέθηκαν από διεθνείς παρατηρητές 
ως δημοκρατικές, πλουραλιστικές και 
διαμορφωμένες από μια δραστήρια 
κοινωνία των πολιτών· τονίζει τη σημασία 
μεταρρύθμισης του εκλογικού νόμου με 
την κατάργηση του ελάχιστου ποσοστού 
του 10% για την εκπροσώπηση στο 
Κοινοβούλιο, το οποίο είναι το μεγαλύτερο 
από οιαδήποτε άλλη χώρα μέλος του 
Συμβουλίου της Ευρώπης ποσοστό και δεν 
αντιπροσωπεύει τον πλουραλισμό της 
τουρκικής κοινωνίας,

3. συγχαίρει την Τουρκία για την εκλογική 
διαδικασία, με την ευκαιρία των γενικών 
εκλογών του Ιουνίου 2011, στις οποίες 
σημειώθηκε υψηλό ποσοστό συμμετοχής 
και επαινέθηκαν από διεθνείς παρατηρητές 
ως δημοκρατικές, πλουραλιστικές και 
διαμορφωμένες από μια δραστήρια 
κοινωνία των πολιτών· τονίζει τη σημασία 
μεταρρύθμισης της νομοθεσίας για τα 
πολιτικά κόμματα και του εκλογικού 
νόμου με την κατάργηση του ελάχιστου 
ποσοστού του 10% για την εκπροσώπηση 
στο Κοινοβούλιο, το οποίο είναι το 
μεγαλύτερο από οιαδήποτε άλλη χώρα 
μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης 
ποσοστό και δεν αντιπροσωπεύει τον 
πλουραλισμό της τουρκικής κοινωνίας –
με την πρόβλεψη ενός υποχρεωτικού 
συστήματος ποσοστώσεων που θα 
διασφαλίζει την δίκαιη εκπροσώπηση 
των γυναικών στους εκλογικούς 
καταλόγους και την κατάργηση των 
φραγμών για τη σύσταση πολιτικών 
κομμάτων στο κοινοβούλιο με σκοπό την 
καλύτερη εκπροσώπηση και μεγαλύτερη 
διαφοροποίηση στην τουρκική πολιτική 
ζωή·

Or. en
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Τροπολογία 97
Marie-Christine Vergiat, Jürgen Klute

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. συγχαίρει την Τουρκία για την εκλογική 
διαδικασία, με την ευκαιρία των γενικών 
εκλογών του Ιουνίου 2011, στις οποίες 
σημειώθηκε υψηλό ποσοστό συμμετοχής 
και επαινέθηκαν από διεθνείς παρατηρητές 
ως δημοκρατικές, πλουραλιστικές και 
διαμορφωμένες από μια δραστήρια 
κοινωνία των πολιτών· τονίζει τη σημασία 
μεταρρύθμισης του εκλογικού νόμου με 
την κατάργηση του ελάχιστου ποσοστού 
του 10% για την εκπροσώπηση στο 
Κοινοβούλιο, το οποίο είναι το μεγαλύτερο 
από οιαδήποτε άλλη χώρα μέλος του 
Συμβουλίου της Ευρώπης ποσοστό και δεν 
αντιπροσωπεύει τον πλουραλισμό της 
τουρκικής κοινωνίας,

3. συγχαίρει την Τουρκία για την εκλογική 
διαδικασία, με την ευκαιρία των γενικών 
εκλογών του Ιουνίου 2011, στις οποίες 
σημειώθηκε υψηλό ποσοστό συμμετοχής 
και επαινέθηκαν από διεθνείς παρατηρητές 
ως δημοκρατικές, πλουραλιστικές και 
διαμορφωμένες από μια δραστήρια 
κοινωνία των πολιτών· τονίζει τη σημασία 
μεταρρύθμισης του εκλογικού νόμου και 
του νόμου για τα εκλογικά κόμματα με 
την κατάργηση του ελάχιστου ποσοστού 
του 10% για την εκπροσώπηση στο 
Κοινοβούλιο, το οποίο είναι το μεγαλύτερο 
από οιαδήποτε άλλη χώρα μέλος του 
Συμβουλίου της Ευρώπης ποσοστό και δεν 
αντιπροσωπεύει τον πλουραλισμό της 
τουρκικής κοινωνίας· υπογραμμίζει επίσης 
τη σημασία της άρσης των εμποδίων για 
τη δημιουργία μιας πολιτικής ομάδας 
εντός του Κοινοβουλίου και την επίτευξη 
δημοσιονομικών ενισχύσεων· καλεί το 
Ανώτατο εκλογικό συμβούλιο να 
αναθεωρήσει τις αποφάσεις περί μη 
εκλεξιμότητας που λαμβάνει πριν και 
μετά τις βουλευτικές εκλογές όσον αφορά 
τους ανεξάρτητους υποψηφίους,

Or. fr

Τροπολογία 98
Jürgen Klute, Τάκης Χατζηγεωργίου, Katarína Neveďalová, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Νικόλαος Χουντής

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. είναι της άποψης ότι, μετά την 
εκλογική της νίκη, η τουρκική κυβέρνηση 
έχει την πολιτική ισχύ να ασχοληθεί με τα 
πλέον πιεστικά ζητήματα που 
απασχολούν τη χώρα, και συγκεκριμένα 
με την εξεύρεση μιας βιώσιμης και 
ειρηνικής λύσης στο κουρδικό ζήτημα 
και τη σύνταξη ενός πιο δημοκρατικού 
και πολιτικού συντάγματος· εκφράζει εν 
προκειμένω την απογοήτευσή του για την 
συνεχιζόμενη κράτηση 9 εκλεγμένων 
μελών της Μεγάλης Τουρκικής 
Εθνοσυνέλευσης: των κ.κ. Kemal Aktaş, 
Faysal Sarıyıldız, της κ Gülser Yıldırım, 
των κ.κ. Ibrahim Ayhan, Hatip Dicle, της 
κ. Selma Irmak (BDP), των κ.κ. Mustafa 
Balbay, Mehmet Haberal (CHP), Engin 
Alan (MHP).

Or. en

Τροπολογία 99
Barry Madlener

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. χαιρετίζει την απόφαση της νέας 
κυβέρνησης της Δημοκρατίας της 
Τουρκίας να συστήσει Υπουργείο 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων γεγονός που 
αντανακλά την συνειδητοποίηση του ότι 
έχουν καίρια σημασία οι ανανεωμένες 
προσπάθειες, η δέσμευση και ο διάλογος,

διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 100
Metin Kazak, Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Cristian Silviu Buşoi
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. χαιρετίζει την απόφαση της νέας 
κυβέρνησης της Δημοκρατίας της 
Τουρκίας να συστήσει Υπουργείο 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων γεγονός που 
αντανακλά την συνειδητοποίηση του ότι 
έχουν καίρια σημασία οι ανανεωμένες 
προσπάθειες, η δέσμευση και ο διάλογος,

4. χαιρετίζει την απόφαση της νέας 
κυβέρνησης της Δημοκρατίας της 
Τουρκίας να συστήσει Υπουργείο 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων γεγονός που 
αντανακλά την συνειδητοποίηση του ότι 
έχουν καίρια σημασία οι ανανεωμένες 
προσπάθειες, η δέσμευση και ο διάλογος,
επιδοκιμάζει επίσης το μνημόνιο 
συνεργασίας που υπεγράφη στις 28 
Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με την 
απόσπαση Τούρκων δημοσίων 
υπαλλήλων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη 
για στενότερη συνεργασία με το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την 
ανταλλαγή εμπειριών σχετικά με τα 
κριτήρια της ΕΕ και το κοινοτικό 
κεκτημένο·

Or. en

Τροπολογία 101
Geoffrey Van Orden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπενθυμίζει το θεμελιώδη ρόλο της 
Μεγάλης Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης ως 
το κέντρο του δημοκρατικού συστήματος 
της Τουρκίας και υπογραμμίζει ως εκ 
τούτου το ρόλο της στην προσφορά ενός 
βήματος για όλα τα πολιτικά κόμματα, το 
οποίο βασίζεται σε ένα σύστημα ελέγχων
και ισορροπιών, για τη συνεισφορά τους 
στο δημοκρατικό διάλογο και την
προαγωγή μιας μεταρρυθμιστικής 
διαδικασίας χωρίς αποκλεισμούς,

5. υπενθυμίζει το θεμελιώδη ρόλο της 
Μεγάλης Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης ως 
το κέντρο του δημοκρατικού συστήματος 
της Τουρκίας και υπογραμμίζει ως εκ 
τούτου το ρόλο της ως το βήμα για όλα τα 
πολιτικά κόμματα της Τουρκίας τα οποία 
έχουν αποκηρύξει την βία και δεσμευτεί 
πλήρως όσον αφορά τη δημοκρατία και
την μεταρρυθμιστική διαδικασία·
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Or. en

Τροπολογία 102
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπενθυμίζει το θεμελιώδη ρόλο της 
Μεγάλης Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης ως 
το κέντρο του δημοκρατικού συστήματος 
της Τουρκίας και υπογραμμίζει ως εκ 
τούτου το ρόλο της στην προσφορά ενός 
βήματος για όλα τα πολιτικά κόμματα, το 
οποίο βασίζεται σε ένα σύστημα ελέγχων 
και ισορροπιών, για τη συνεισφορά τους 
στο δημοκρατικό διάλογο και την 
προαγωγή μιας μεταρρυθμιστικής 
διαδικασίας χωρίς αποκλεισμούς,

5. υπενθυμίζει το θεμελιώδη ρόλο της 
Μεγάλης Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης ως 
το κέντρο του δημοκρατικού συστήματος 
της Τουρκίας και υπογραμμίζει ως εκ 
τούτου την ανάγκη ισχυροποίησης του 
ρόλου της στην προσφορά ενός βήματος 
για όλα τα πολιτικά κόμματα, το οποίο 
βασίζεται σε ένα σύστημα ελέγχων και 
ισορροπιών, για τη συνεισφορά τους στο 
δημοκρατικό διάλογο και την προαγωγή 
μιας μεταρρυθμιστικής διαδικασίας χωρίς 
αποκλεισμούς·

Or. en

Τροπολογία 103
Barry Madlener

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπενθυμίζει το θεμελιώδη ρόλο της 
Μεγάλης Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης ως 
το κέντρο του δημοκρατικού συστήματος 
της Τουρκίας και υπογραμμίζει ως εκ 
τούτου το ρόλο της στην προσφορά ενός 
βήματος για όλα τα πολιτικά κόμματα, το 
οποίο βασίζεται σε ένα σύστημα ελέγχων 
και ισορροπιών, για τη συνεισφορά τους 
στο δημοκρατικό διάλογο και την 
προαγωγή μιας μεταρρυθμιστικής 

5. υπενθυμίζει το θεμελιώδη ρόλο της 
Μεγάλης Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης ως 
το κέντρο του δημοκρατικού συστήματος 
της Τουρκίας και υπογραμμίζει ως εκ 
τούτου το ρόλο της στην προσφορά ενός 
βήματος για όλα τα πολιτικά κόμματα, το 
οποίο βασίζεται σε ένα σύστημα ελέγχων 
και ισορροπιών, για τη συνεισφορά τους 
στο δημοκρατικό διάλογο και την 
προαγωγή μιας μεταρρυθμιστικής 
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διαδικασίας χωρίς αποκλεισμούς, διαδικασίας χωρίς αποκλεισμούς, εκφράζει 
την ανησυχία του για το γεγονός ότι το 
κοσμικό κράτος υφίσταται μεγάλη πίεση·

Or. nl

Τροπολογία 104
Marie-Christine Vergiat, Νικόλαος Χουντής, Jürgen Klute

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπενθυμίζει το θεμελιώδη ρόλο της 
Μεγάλης Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης ως 
το κέντρο του δημοκρατικού συστήματος 
της Τουρκίας και υπογραμμίζει ως εκ 
τούτου το ρόλο της στην προσφορά ενός 
βήματος για όλα τα πολιτικά κόμματα, το 
οποίο βασίζεται σε ένα σύστημα ελέγχων 
και ισορροπιών, για τη συνεισφορά τους 
στο δημοκρατικό διάλογο και την 
προαγωγή μιας μεταρρυθμιστικής 
διαδικασίας χωρίς αποκλεισμούς,

5. υπενθυμίζει το θεμελιώδη ρόλο της 
Μεγάλης Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης ως 
το κέντρο του δημοκρατικού συστήματος 
της Τουρκίας και υπογραμμίζει ως εκ 
τούτου το ρόλο της στην προσφορά ενός 
βήματος για όλα τα πολιτικά κόμματα, το 
οποίο βασίζεται σε ένα σύστημα ελέγχων 
και ισορροπιών, για τη συνεισφορά τους 
στο δημοκρατικό διάλογο και την 
προαγωγή μιας μεταρρυθμιστικής 
διαδικασίας χωρίς αποκλεισμούς· καλεί 
την τουρκική κυβέρνηση να σέβεται την 
κοινοβουλευτική ασυλία και να λάβει, 
κατά συνέπεια, τα επιβαλλόμενα μέτρα 
για την ελευθέρωση των κρατουμένων 
βουλευτών,

Or. fr

Τροπολογία 105
Ismail Ertug, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Norbert Neuser, Jo Leinen, Knut Fleckenstein

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υπενθυμίζει την ανάγκη να συνεχισθεί 
το έργο σχετικά με την εφαρμογή της 
δέσμης του 2010 για την μεταρρύθμιση 

6. υπενθυμίζει την ανάγκη να συνεχισθεί 
το έργο σχετικά με την εφαρμογή της 
δέσμης του 2010 για την μεταρρύθμιση 
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του Συντάγματος· εκφράζει την πλήρη 
υποστήριξή του στην διαδικασία 
εκπόνησης ενός νέου πολιτικού 
Συντάγματος για την Τουρκία ως μια 
ευκαιρία για πραγματική συνταγματική 
μεταρρύθμιση που θα προωθεί τη 
δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες, τον 
πλουραλισμό, μια τουρκική κοινωνία με 
ενότητα και χωρίς αποκλεισμούς·
χαιρετίζει την απόφαση να εξασφαλισθεί 
ίση εκπροσώπηση σε όλες τις πολιτικές 
δυνάμεις στην Επιτροπή Συνταγματικής 
Συμφιλίωσης και τη δέσμευση να βασισθεί 
η διαδικασία εκπόνησης στη μεγαλύτερη 
δυνατή διαβούλευση όλων των τμημάτων 
της κοινωνίας στο πλαίσιο μιας 
διαδικασίας στην οποία θα συμμετέχει 
στενά η κοινωνία των πολιτών,

του Συντάγματος· επιδοκιμάζει την 
έναρξη δικών για τους υπεύθυνους του 
τουρκικού πραξικοπήματος της 12ης 
Σεπτεμβρίου 1980· θεωρεί αυτή τη δίκη 
ως μια ευκαιρία για την ενίσχυση της 
εμπιστοσύνης στην σωστή λειτουργία της 
τουρκικής δημοκρατίας· τονίζει τη 
σημασία των δικονομικών δικαιωμάτων 
των εναγόμενων· εκφράζει την πλήρη 
υποστήριξή του στην διαδικασία 
εκπόνησης ενός νέου πολιτικού 
Συντάγματος για την Τουρκία ως μια 
ευκαιρία για πραγματική συνταγματική 
μεταρρύθμιση που θα προωθεί τη 
δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες, τον 
πλουραλισμό, μια τουρκική κοινωνία με 
ενότητα και χωρίς αποκλεισμούς·
χαιρετίζει την απόφαση να εξασφαλισθεί 
ίση εκπροσώπηση σε όλες τις πολιτικές 
δυνάμεις στην Επιτροπή Συνταγματικής 
Συμφιλίωσης και τη δέσμευση να βασισθεί 
η διαδικασία εκπόνησης στη μεγαλύτερη 
δυνατή διαβούλευση όλων των τμημάτων 
της κοινωνίας στο πλαίσιο μιας 
διαδικασίας στην οποία θα συμμετέχει 
στενά η κοινωνία των πολιτών,

Or. en

Τροπολογία 106
Andrew Duff, Metin Kazak, Graham Watson, Sarah Ludford

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υπενθυμίζει την ανάγκη να συνεχισθεί 
το έργο σχετικά με την εφαρμογή της 
δέσμης του 2010 για την μεταρρύθμιση 
του Συντάγματος· εκφράζει την πλήρη 
υποστήριξή του στην διαδικασία 
εκπόνησης ενός νέου πολιτικού
Συντάγματος για την Τουρκία ως μια 
ευκαιρία για πραγματική συνταγματική 

6. υπενθυμίζει την ανάγκη να συνεχισθεί 
το έργο σχετικά με την εφαρμογή της 
δέσμης του 2010 για την μεταρρύθμιση 
του Συντάγματος· εκφράζει, ωστόσο, την 
πλήρη υποστήριξή του στην διαδικασία 
εκπόνησης ενός εντελώς νέου 
Συντάγματος για την Τουρκία που θα
αντικαθιστά το ισχύον Σύνταγμα το οποίο 
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μεταρρύθμιση που θα προωθεί τη 
δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες, 
τον πλουραλισμό, μια τουρκική κοινωνία 
με ενότητα και χωρίς αποκλεισμούς· 
χαιρετίζει την απόφαση να εξασφαλισθεί 
ίση εκπροσώπηση σε όλες τις πολιτικές 
δυνάμεις στην Επιτροπή Συνταγματικής 
Συμφιλίωσης και τη δέσμευση να 
βασισθεί η διαδικασία εκπόνησης στη 
μεγαλύτερη δυνατή διαβούλευση όλων
των τμημάτων της κοινωνίας στο πλαίσιο 
μιας διαδικασίας στην οποία θα 
συμμετέχει στενά η κοινωνία των
πολιτών,

επιβλήθηκε στην Τουρκία μετά το 
στρατιωτικό πραξικόπημα του 1980· 
τονίζει ότι ένα τέτοιο δημοκρατικό 
Σύνταγμα πρέπει να προωθεί το κράτος 
δικαίου, την εφαρμογή των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και ελευθεριών, πιο ενεργή 
συμμετοχή του πολίτη στα κοινά, τον
διαχωρισμό εκκλησίας και κράτους, τον 
έλεγχο των πολιτών επί των ενόπλων 
δυνάμεων, πολιτικό πλουραλισμό και 
δίκαιη μεταχείριση των μειονοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 107
Geoffrey Van Orden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υπενθυμίζει την ανάγκη να συνεχισθεί 
το έργο σχετικά με την εφαρμογή της 
δέσμης του 2010 για την μεταρρύθμιση 
του Συντάγματος· εκφράζει την πλήρη 
υποστήριξή του στην διαδικασία 
εκπόνησης ενός νέου πολιτικού
Συντάγματος για την Τουρκία ως μια 
ευκαιρία για πραγματική συνταγματική 
μεταρρύθμιση που θα προωθεί τη 
δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες, τον 
πλουραλισμό, μια τουρκική κοινωνία με 
ενότητα και χωρίς αποκλεισμούς·
χαιρετίζει την απόφαση να εξασφαλισθεί
ίση εκπροσώπηση σε όλες τις πολιτικές 
δυνάμεις στην Επιτροπή Συνταγματικής 
Συμφιλίωσης και τη δέσμευση να βασισθεί 
η διαδικασία εκπόνησης στη μεγαλύτερη 
δυνατή διαβούλευση όλων των τμημάτων 
της κοινωνίας στο πλαίσιο μιας 

6. υπενθυμίζει την ανάγκη να συνεχισθεί 
το έργο σχετικά με την εφαρμογή της 
δέσμης του 2010 για την μεταρρύθμιση 
του Συντάγματος· εκφράζει την πλήρη 
υποστήριξή του στην διαδικασία 
εκπόνησης ενός νέου Συντάγματος για την 
Τουρκία ως μια ευκαιρία για πραγματική 
συνταγματική μεταρρύθμιση που θα 
προωθεί τη δημοκρατία, το κράτος 
δικαίου, τα θεμελιώδη δικαιώματα και 
ελευθερίες, τον πλουραλισμό, μια 
τουρκική κοινωνία με ενότητα και χωρίς 
αποκλεισμούς· χαιρετίζει την απόφαση να 
εξασφαλισθεί επαρκής και σωστή
εκπροσώπηση όλων των πολιτικών 
δυνάμεων στην Επιτροπή Συνταγματικής 
Συμφιλίωσης και τη δέσμευση να βασισθεί 
η διαδικασία εκπόνησης στη μεγαλύτερη 
δυνατή διαβούλευση όλων των τμημάτων 
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διαδικασίας στην οποία θα συμμετέχει 
στενά η κοινωνία των πολιτών,

της κοινωνίας·

Or. en

Τροπολογία 108
Judith Sargentini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υπενθυμίζει την ανάγκη να συνεχισθεί 
το έργο σχετικά με την εφαρμογή της 
δέσμης του 2010 για την μεταρρύθμιση 
του Συντάγματος· εκφράζει την πλήρη 
υποστήριξή του στην διαδικασία 
εκπόνησης ενός νέου πολιτικού 
Συντάγματος για την Τουρκία ως μια 
ευκαιρία για πραγματική συνταγματική 
μεταρρύθμιση που θα προωθεί τη 
δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες, 
τον πλουραλισμό, μια τουρκική κοινωνία
με ενότητα και χωρίς αποκλεισμούς·
χαιρετίζει την απόφαση να εξασφαλισθεί 
ίση εκπροσώπηση σε όλες τις πολιτικές 
δυνάμεις στην Επιτροπή Συνταγματικής 
Συμφιλίωσης και τη δέσμευση να βασισθεί 
η διαδικασία εκπόνησης στη μεγαλύτερη 
δυνατή διαβούλευση όλων των τμημάτων 
της κοινωνίας στο πλαίσιο μιας 
διαδικασίας στην οποία θα συμμετέχει 
στενά η κοινωνία των πολιτών,

6. υπενθυμίζει την ανάγκη να συνεχισθεί 
το έργο σχετικά με την εφαρμογή της 
δέσμης του 2010 για την μεταρρύθμιση 
του Συντάγματος· εκφράζει την πλήρη 
υποστήριξή του για την εκπόνηση ενός 
νέου πολιτικού Συντάγματος για την 
Τουρκία και θεωρεί ότι είναι μια ευκαιρία 
για την προαγωγή της δημοκρατίας, του 
κράτους δικαίου, των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και ελευθεριών, του 
πλουραλισμού, μιας τουρκικής κοινωνίας
με ενότητα και χωρίς αποκλεισμούς·
τονίζει τη ανάγκη να συνεχισθεί το 
προπαρασκευαστικό έργο στην 
διαδικασία εκπόνησης του νέου 
Συντάγματος και τονίζει τη σημασία να 
είναι αυτή η διαδικασία πραγματικά 
χωρίς αποκλεισμούς με την ενεργό 
συμμετοχή όλων των πολιτικών 
κομμάτων και της κοινωνίας των 
πολιτών· συνεπώς, χαιρετίζει την απόφαση 
να εξασφαλισθεί ίση εκπροσώπηση σε 
όλες τις πολιτικές δυνάμεις στην Επιτροπή 
Συνταγματικής Συμφιλίωσης και τη 
δέσμευση να βασισθεί η διαδικασία 
εκπόνησης στη μεγαλύτερη δυνατή 
διαβούλευση όλων των τμημάτων της 
κοινωνίας στο πλαίσιο μιας διαδικασίας 
στην οποία θα συμμετέχει στενά η 
κοινωνία των πολιτών·

Or. en
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Τροπολογία 109
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υπενθυμίζει την ανάγκη να συνεχισθεί 
το έργο σχετικά με την εφαρμογή της 
δέσμης του 2010 για την μεταρρύθμιση 
του Συντάγματος· εκφράζει την πλήρη 
υποστήριξή του στην διαδικασία 
εκπόνησης ενός νέου πολιτικού 
Συντάγματος για την Τουρκία ως μια 
ευκαιρία για πραγματική συνταγματική 
μεταρρύθμιση που θα προωθεί τη 
δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες, τον 
πλουραλισμό, μια τουρκική κοινωνία με 
ενότητα και χωρίς αποκλεισμούς·
χαιρετίζει την απόφαση να εξασφαλισθεί 
ίση εκπροσώπηση σε όλες τις πολιτικές 
δυνάμεις στην Επιτροπή Συνταγματικής 
Συμφιλίωσης και τη δέσμευση να βασισθεί 
η διαδικασία εκπόνησης στη μεγαλύτερη 
δυνατή διαβούλευση όλων των τμημάτων 
της κοινωνίας στο πλαίσιο μιας 
διαδικασίας στην οποία θα συμμετέχει 
στενά η κοινωνία των πολιτών,

6. υπενθυμίζει την ανάγκη να συνεχισθεί 
το έργο σχετικά με την εφαρμογή της 
δέσμης του 2010 για την μεταρρύθμιση 
του Συντάγματος· εκφράζει την πλήρη 
υποστήριξή του στην διαδικασία 
εκπόνησης ενός νέου πολιτικού 
Συντάγματος για την Τουρκία ως μια 
ευκαιρία για πραγματική συνταγματική 
μεταρρύθμιση που θα προωθεί τη 
δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες, τον 
πλουραλισμό, μια τουρκική κοινωνία με 
ενότητα και χωρίς αποκλεισμούς, καλή 
διακυβέρνηση και λογοδοσία· εκφράζει 
την ανησυχία του για την συνεχιζόμενη 
πόλωση της τουρκικής κοινωνίας και την 
έλλειψη εμπιστοσύνης στην ανεξαρτησία 
των θεσμών· χαιρετίζει την απόφαση να 
εξασφαλισθεί ίση εκπροσώπηση σε όλες 
τις πολιτικές δυνάμεις στην Επιτροπή 
Συνταγματικής Συμφιλίωσης και τη 
δέσμευση να βασισθεί η διαδικασία 
εκπόνησης στη μεγαλύτερη δυνατή 
διαβούλευση όλων των τμημάτων της 
κοινωνίας στο πλαίσιο μιας διαδικασίας 
στην οποία θα συμμετέχει στενά η 
κοινωνία των πολιτών· καλεί την 
Επιτροπή να υποβάλει πριν από το 
καλοκαίρι λεπτομερή έκθεση για τις 
προσπάθειες εφαρμογής στην επιτροπή 
AFET·

Or. en

Τροπολογία 110
Emine Bozkurt
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υπενθυμίζει την ανάγκη να συνεχισθεί 
το έργο σχετικά με την εφαρμογή της 
δέσμης του 2010 για την μεταρρύθμιση 
του Συντάγματος· εκφράζει την πλήρη 
υποστήριξή του στην διαδικασία 
εκπόνησης ενός νέου πολιτικού 
Συντάγματος για την Τουρκία ως μια 
ευκαιρία για πραγματική συνταγματική 
μεταρρύθμιση που θα προωθεί τη 
δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες, τον 
πλουραλισμό, μια τουρκική κοινωνία με 
ενότητα και χωρίς αποκλεισμούς·
χαιρετίζει την απόφαση να εξασφαλισθεί 
ίση εκπροσώπηση σε όλες τις πολιτικές 
δυνάμεις στην Επιτροπή Συνταγματικής 
Συμφιλίωσης και τη δέσμευση να βασισθεί 
η διαδικασία εκπόνησης στη μεγαλύτερη 
δυνατή διαβούλευση όλων των τμημάτων 
της κοινωνίας στο πλαίσιο μιας 
διαδικασίας στην οποία θα συμμετέχει 
στενά η κοινωνία των πολιτών,

6. υπενθυμίζει την ανάγκη να συνεχισθεί 
το έργο σχετικά με την εφαρμογή της 
δέσμης του 2010 για την μεταρρύθμιση 
του Συντάγματος· εκφράζει την πλήρη 
υποστήριξή του στην διαδικασία 
εκπόνησης ενός νέου πολιτικού 
Συντάγματος για την Τουρκία ως μια 
ευκαιρία για πραγματική συνταγματική 
μεταρρύθμιση που θα προωθεί τη 
δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες,
ιδιαίτερα την ελευθερία του λόγου και την 
ελευθερία του Τύπου, τον πλουραλισμό, 
μια τουρκική κοινωνία με ενότητα και 
χωρίς αποκλεισμούς· χαιρετίζει την 
απόφαση να εξασφαλισθεί ίση 
εκπροσώπηση σε όλες τις πολιτικές 
δυνάμεις στην Επιτροπή Συνταγματικής 
Συμφιλίωσης και τη δέσμευση να βασισθεί 
η διαδικασία εκπόνησης στη μεγαλύτερη 
δυνατή διαβούλευση όλων των τμημάτων 
της κοινωνίας στο πλαίσιο μιας 
διαδικασίας στην οποία θα συμμετέχει 
στενά η κοινωνία των πολιτών,

Or. en

Τροπολογία 111
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υπενθυμίζει την ανάγκη να συνεχισθεί 
το έργο σχετικά με την εφαρμογή της 
δέσμης του 2010 για την μεταρρύθμιση 
του Συντάγματος· εκφράζει την πλήρη 
υποστήριξή του στην διαδικασία 

6. υπενθυμίζει την ανάγκη να συνεχισθεί 
το έργο σχετικά με την εφαρμογή της 
δέσμης του 2010 για την μεταρρύθμιση 
του Συντάγματος· εκφράζει την πλήρη 
υποστήριξή του στην διαδικασία 
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εκπόνησης ενός νέου πολιτικού 
Συντάγματος για την Τουρκία ως μια 
ευκαιρία για πραγματική συνταγματική 
μεταρρύθμιση που θα προωθεί τη 
δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες, τον 
πλουραλισμό, μια τουρκική κοινωνία με 
ενότητα και χωρίς αποκλεισμούς·
χαιρετίζει την απόφαση να εξασφαλισθεί 
ίση εκπροσώπηση σε όλες τις πολιτικές 
δυνάμεις στην Επιτροπή Συνταγματικής 
Συμφιλίωσης και τη δέσμευση να βασισθεί 
η διαδικασία εκπόνησης στη μεγαλύτερη 
δυνατή διαβούλευση όλων των τμημάτων 
της κοινωνίας στο πλαίσιο μιας 
διαδικασίας στην οποία θα συμμετέχει
στενά η κοινωνία των πολιτών,

εκπόνησης ενός νέου πολιτικού 
Συντάγματος για την Τουρκία ως μια 
ευκαιρία για πραγματική συνταγματική 
μεταρρύθμιση που θα προωθεί τη 
δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες, τον 
πλουραλισμό, μια τουρκική κοινωνία με 
ενότητα και χωρίς αποκλεισμούς·
χαιρετίζει την απόφαση να εξασφαλισθεί 
ίση εκπροσώπηση σε όλες τις πολιτικές 
δυνάμεις στην Επιτροπή Συνταγματικής 
Συμφιλίωσης και τη δέσμευση να βασισθεί 
η διαδικασία εκπόνησης στη μεγαλύτερη 
δυνατή διαβούλευση όλων των τμημάτων 
της κοινωνίας στο πλαίσιο μιας 
διαδικασίας στην οποία πραγματικά
συμμετέχει η κοινωνία των πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 112
Raimon Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υπενθυμίζει την ανάγκη να συνεχισθεί 
το έργο σχετικά με την εφαρμογή της 
δέσμης του 2010 για την μεταρρύθμιση 
του Συντάγματος· εκφράζει την πλήρη 
υποστήριξή του στην διαδικασία 
εκπόνησης ενός νέου πολιτικού 
Συντάγματος για την Τουρκία ως μια 
ευκαιρία για πραγματική συνταγματική 
μεταρρύθμιση που θα προωθεί τη 
δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες, τον 
πλουραλισμό, μια τουρκική κοινωνία με 
ενότητα και χωρίς αποκλεισμούς·
χαιρετίζει την απόφαση να εξασφαλισθεί 
ίση εκπροσώπηση σε όλες τις πολιτικές 
δυνάμεις στην Επιτροπή Συνταγματικής 
Συμφιλίωσης και τη δέσμευση να βασισθεί 
η διαδικασία εκπόνησης στη μεγαλύτερη 

6. υπενθυμίζει την ανάγκη να συνεχισθεί 
το έργο σχετικά με την εφαρμογή της 
δέσμης του 2010 για την μεταρρύθμιση 
του Συντάγματος· εκφράζει την πλήρη 
υποστήριξή του στην διαδικασία 
εκπόνησης ενός νέου πολιτικού 
Συντάγματος για την Τουρκία ως μια 
ευκαιρία για πραγματική συνταγματική 
μεταρρύθμιση που θα προωθεί τη 
δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες, τον 
πλουραλισμό, μια τουρκική κοινωνία με 
ενότητα και χωρίς αποκλεισμούς·
χαιρετίζει την απόφαση να εξασφαλισθεί 
ίση εκπροσώπηση σε όλες τις πολιτικές 
δυνάμεις στην Επιτροπή Συνταγματικής 
Συμφιλίωσης και τη δέσμευση να βασισθεί 
η διαδικασία εκπόνησης στη μεγαλύτερη 
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δυνατή διαβούλευση όλων των τμημάτων 
της κοινωνίας στο πλαίσιο μιας 
διαδικασίας στην οποία θα συμμετέχει 
στενά η κοινωνία των πολιτών,

δυνατή διαβούλευση όλων των τμημάτων 
της κοινωνίας στο πλαίσιο μιας 
διαδικασίας στην οποία θα συμμετέχει 
στενά η κοινωνία των πολιτών· καλεί όλα 
τα πολιτικά κόμματα και τους 
ενδιαφερόμενους παράγοντες να έχουν 
μια θετική και εποικοδομητική 
προσέγγιση για την διαπραγμάτευση του 
νέου Συντάγματος· 

Or. en

Τροπολογία 113
Alojz Peterle, Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υπενθυμίζει την ανάγκη να συνεχισθεί 
το έργο σχετικά με την εφαρμογή της 
δέσμης του 2010 για την μεταρρύθμιση 
του Συντάγματος· εκφράζει την πλήρη 
υποστήριξή του στην διαδικασία 
εκπόνησης ενός νέου πολιτικού 
Συντάγματος για την Τουρκία ως μια 
ευκαιρία για πραγματική συνταγματική 
μεταρρύθμιση που θα προωθεί τη 
δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες, τον 
πλουραλισμό, μια τουρκική κοινωνία με 
ενότητα και χωρίς αποκλεισμούς·
χαιρετίζει την απόφαση να εξασφαλισθεί 
ίση εκπροσώπηση σε όλες τις πολιτικές 
δυνάμεις στην Επιτροπή Συνταγματικής 
Συμφιλίωσης και τη δέσμευση να βασισθεί 
η διαδικασία εκπόνησης στη μεγαλύτερη 
δυνατή διαβούλευση όλων των τμημάτων 
της κοινωνίας στο πλαίσιο μιας 
διαδικασίας στην οποία θα συμμετέχει 
στενά η κοινωνία των πολιτών,

6. υπενθυμίζει την ανάγκη να συνεχισθεί 
το έργο σχετικά με την εφαρμογή της 
δέσμης του 2010 για την μεταρρύθμιση 
του Συντάγματος· εκφράζει την πλήρη 
υποστήριξή του στην διαδικασία 
εκπόνησης ενός νέου πολιτικού 
Συντάγματος για την Τουρκία ως μια 
ευκαιρία για πραγματική συνταγματική 
μεταρρύθμιση που θα προωθεί τη 
δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες, τον 
πλουραλισμό, μια τουρκική κοινωνία με 
ενότητα και χωρίς αποκλεισμούς·
χαιρετίζει την απόφαση να εξασφαλισθεί 
ίση εκπροσώπηση σε όλες τις πολιτικές 
δυνάμεις στην Επιτροπή Συνταγματικής 
Συμφιλίωσης και τη δέσμευση να βασισθεί 
η διαδικασία εκπόνησης στη μεγαλύτερη 
δυνατή διαβούλευση όλων των τμημάτων 
της κοινωνίας στο πλαίσιο μιας 
διαδικασίας στην οποία θα συμμετέχει 
στενά η κοινωνία των πολιτών, καλεί όλα 
τα πολιτικά κόμματα και παράγοντες να 
έχουν μια θετική και εποικοδομητική 
προσέγγιση για το νέο Σύνταγμα·
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Or. en

Τροπολογία 114
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υπενθυμίζει την ανάγκη να συνεχισθεί 
το έργο σχετικά με την εφαρμογή της 
δέσμης του 2010 για την μεταρρύθμιση 
του Συντάγματος· εκφράζει την πλήρη 
υποστήριξή του στην διαδικασία 
εκπόνησης ενός νέου πολιτικού 
Συντάγματος για την Τουρκία ως μια 
ευκαιρία για πραγματική συνταγματική 
μεταρρύθμιση που θα προωθεί τη 
δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες, τον 
πλουραλισμό, μια τουρκική κοινωνία με 
ενότητα και χωρίς αποκλεισμούς·
χαιρετίζει την απόφαση να εξασφαλισθεί 
ίση εκπροσώπηση σε όλες τις πολιτικές 
δυνάμεις στην Επιτροπή Συνταγματικής 
Συμφιλίωσης και τη δέσμευση να βασισθεί 
η διαδικασία εκπόνησης στη μεγαλύτερη 
δυνατή διαβούλευση όλων των τμημάτων 
της κοινωνίας στο πλαίσιο μιας 
διαδικασίας στην οποία θα συμμετέχει 
στενά η κοινωνία των πολιτών,

6. υπενθυμίζει την ανάγκη να συνεχισθεί 
το έργο σχετικά με την εφαρμογή της 
δέσμης του 2010 για την μεταρρύθμιση 
του Συντάγματος· εκφράζει την πλήρη 
υποστήριξή του στην διαδικασία 
εκπόνησης ενός νέου πολιτικού 
Συντάγματος για την Τουρκία ως μια 
ευκαιρία για πραγματική συνταγματική 
μεταρρύθμιση που θα μπορούσε να 
προωθήσει τη δημοκρατία, το κράτος 
δικαίου, τα θεμελιώδη δικαιώματα και 
ελευθερίες, τον πλουραλισμό, μια 
τουρκική κοινωνία με ενότητα και χωρίς 
αποκλεισμούς· χαιρετίζει την απόφαση να 
εξασφαλισθεί ίση εκπροσώπηση σε όλες 
τις πολιτικές δυνάμεις στην Επιτροπή 
Συνταγματικής Συμφιλίωσης και τη 
δέσμευση να βασισθεί η διαδικασία 
εκπόνησης στη μεγαλύτερη δυνατή 
διαβούλευση όλων των τμημάτων της 
κοινωνίας στο πλαίσιο μιας διαδικασίας 
στην οποία θα συμμετέχει στενά η 
κοινωνία των πολιτών·

Or. de

Τροπολογία 115
Andrew Duff, Anna Maria Corazza Bildt, Sarah Ludford, Graham Watson, Metin 
Kazak, Alexander Graf Lambsdorff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. ενθαρρύνει την Τουρκία να εγκρίνει 
μια σύγχρονη Διακήρυξη των 
Δικαιωμάτων η οποία θα πηγάζει και θα 
είναι συγκρίσιμη με τις υφιστάμενες 
ευρωπαϊκές και οικουμενικές πηγές 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένου κυρίως του Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ· 

Or. en

Τροπολογία 116
Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. τονίζει τη σημασία της ύπαρξης 
ειρηνικών και εποικοδομητικών σχέσεων 
μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης 
ως απαραίτητη προϋπόθεση για μια 
αποτελεσματική διαδικασία 
μεταρρύθμισης· υπενθυμίζει ότι μια 
πραγματικά δημοκρατική και 
πλουραλιστική κοινωνία πρέπει ανά πάσα 
στιγμή να βασίζεται στους δύο πυλώνες 
της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης 
και στον συνεχή διάλογο και συνεργασία 
μεταξύ των δύο·

Or. en

Τροπολογία 117
Raimon Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. τονίζει ότι το νέο Σύνταγμα πρέπει να 
υπερασπίζεται τα δικαιώματα όλων των 
ομάδων και ατόμων στην Τουρκία, να 
εγγυάται το διαχωρισμό των εξουσιών, να
εξασφαλίζει την ανεξαρτησία του 
δικαστικού τομέα και να διασφαλίζει την 
πλήρη εποπτεία των στρατιωτικών 
δυνάμεων από τις πολιτικές αρχές·

Or. en

Τροπολογία 118
Jürgen Klute, Τάκης Χατζηγεωργίου, Katarína Neveďalová, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Νικόλαος Χουντής

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. ενθαρρύνει την Τουρκία να 
χρησιμοποιήσει την διαδικασία 
εκπόνησης του Συντάγματος ως μια 
ευκαιρία για την ανάπτυξη μιας πιο 
ρεαλιστικής και δημοκρατικής 
ταυτότητας με πλήρη αναγνώριση και ίση 
συμμετοχή όλων των εθνοτικών ομάδων 
περιλαμβανομένων των Κούρδων, των 
Κιρκάσιων, των Ρομά, των Αλεβιτών, 
των Συροχριστιανών, των Αράβων, των 
Ελλήνων, των Αρμενίων, των Εβραίων, 
και άλλων, δίπλα στην τουρκική 
πλειοψηφία. είναι της άποψης ότι οι 
ισχύουσες συνταγματικές αναφορές στην 
τουρκικότητα δεν συνάδουν με την 
ποικιλομορφία της κοινωνίας στην 
Τουρκία και ότι η σύγχρονη ιθαγένεια δεν 
πρέπει να έχει εθνοτικό χαρακτήρα·

Or. en
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Τροπολογία 119
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. συνιστά να μην περιέχεται στο νέο 
Σύνταγμα ο ορισμός της τουρκικής 
εθνικής ταυτότητας, ο οποίος θα 
μπορούσε να υπονομεύσει την προστασία 
των μειονοτήτων από διακρίσεις σε 
βάρος τους· τονίζει, επίσης, ότι το νέο 
Σύνταγμα πρέπει να διασφαλίζει το σαφή 
διαχωρισμό των εξουσιών στην Τουρκία·

Or. en

Τροπολογία 120
Andrew Duff, Graham Watson, Sarah Ludford, Metin Kazak

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6β. επιδοκιμάζει την απόφαση να 
εξασφαλισθεί ίση εκπροσώπηση σε όλες 
τις πολιτικές δυνάμεις στην Επιτροπή 
Συνταγματικής Συμφιλίωσης και τη 
δέσμευση να βασισθεί η διαδικασία 
εκπόνησης στη μεγαλύτερη δυνατή 
διαβούλευση της κοινωνίας των πολιτών· 
επισημαίνει την ανάγκη για όλες τις 
ενδιαφερόμενες πλευρές να εργασθούν για 
μια πραγματική συναίνεση που θα 
βασίζεται στον συμβιβασμό· παρακινεί να 
εντατικοποιηθεί η συζήτηση για τη 
συνταγματική αναθεώρηση σε όλα τα 
επίπεδα της τουρκικής κοινωνίας·

Or. en
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Τροπολογία 121
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. χαιρετίζει τις συνεχείς προσπάθειες για 
βελτίωση της εποπτείας των 
στρατιωτικών δυνάμεων από τις 
πολιτικές αρχές, ιδιαίτερα την έγκριση 
του Νόμου για το Ελεγκτικό Συνέδριο το 
Δεκέμβριο 2010 προκειμένου να 
εξασφαλισθεί η εποπτεία των 
στρατιωτικών δαπανών από τις πολιτικές 
αρχές,

διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 122
Νικόλαος Χουντής, Τάκης Χατζηγεωργίου, Jürgen Klute, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. χαιρετίζει τις συνεχείς προσπάθειες για 
βελτίωση της εποπτείας των στρατιωτικών 
δυνάμεων από τις πολιτικές αρχές, 
ιδιαίτερα την έγκριση του Νόμου για το 
Ελεγκτικό Συνέδριο το Δεκέμβριο 2010 
προκειμένου να εξασφαλισθεί η εποπτεία 
των στρατιωτικών δαπανών από τις 
πολιτικές αρχές·

7. υποστηρίζει την πλήρη υπαγωγή των 
στρατιωτικών δυνάμεων στα 
δημοκρατικά, θεσμικά όργανα άσκησης 
της πολιτικής εξουσίας· ως εκ τούτου,
χαιρετίζει τις συνεχείς προσπάθειες για 
βελτίωση της εποπτείας των στρατιωτικών 
δυνάμεων από τις πολιτικές αρχές, 
ιδιαίτερα την έγκριση του Νόμου για το 
Ελεγκτικό Συνέδριο το Δεκέμβριο 2010 
προκειμένου να εξασφαλισθεί η εποπτεία 
των στρατιωτικών δαπανών από τις 
πολιτικές αρχές·

Or. el
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Τροπολογία 123
Geoffrey Van Orden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. χαιρετίζει τις συνεχείς προσπάθειες για 
βελτίωση της εποπτείας των στρατιωτικών 
δυνάμεων από τις πολιτικές αρχές, 
ιδιαίτερα την έγκριση του Νόμου για το 
Ελεγκτικό Συνέδριο το Δεκέμβριο 2010 
προκειμένου να εξασφαλισθεί η εποπτεία 
των στρατιωτικών δαπανών από τις 
πολιτικές αρχές,

7. χαιρετίζει τις συνεχείς προσπάθειες για 
περαιτέρω βελτίωση της εποπτείας των 
στρατιωτικών δυνάμεων από τις πολιτικές 
αρχές με την έγκριση ιδίως του Νόμου για 
το Ελεγκτικό Συνέδριο το Δεκέμβριο 2010 
με τον οποίο διασφαλίζεται η εποπτεία των 
στρατιωτικών δαπανών από τις πολιτικές 
αρχές· τονίζει, ωστόσο, την ανάγκη να 
συνεχίσει να διαφυλάσσεται ο συνεχής 
κοσμικός χαρακτήρας και ακεραιότητα 
των ενόπλων δυνάμεων και η 
επιχειρησιακή τους ικανότητα δεδομένης 
της σημασίας της Τουρκίας ως μέλους 
του ΝΑΤΟ·

Or. en

Τροπολογία 124
Andrew Duff, Anna Maria Corazza Bildt, Graham Watson, Sarah Ludford, Alexander 
Graf Lambsdorff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. χαιρετίζει τις συνεχείς προσπάθειες για 
βελτίωση της εποπτείας των στρατιωτικών 
δυνάμεων από τις πολιτικές αρχές, 
ιδιαίτερα την έγκριση του Νόμου για το 
Ελεγκτικό Συνέδριο το Δεκέμβριο 2010 
προκειμένου να εξασφαλισθεί η εποπτεία 
των στρατιωτικών δαπανών από τις 
πολιτικές αρχές,

7. χαιρετίζει τις συνεχείς προσπάθειες για 
βελτίωση της εποπτείας των στρατιωτικών 
δυνάμεων από τις πολιτικές αρχές, 
ιδιαίτερα την έγκριση του Νόμου για το 
Ελεγκτικό Συνέδριο το Δεκέμβριο 2010 
προκειμένου να εξασφαλισθεί ο 
κοινοβουλευτικός έλεγχος των 
στρατιωτικών δαπανών· παροτρύνει ώστε 
η απονομή της δικαιοσύνης για την 
χωροφυλακή και τις ένοπλες δυνάμεις να 
μεταφερθεί στα πολιτικά δικαστήρια·
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Or. en

Τροπολογία 125
Hélène Flautre, Franziska Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. χαιρετίζει τις συνεχείς προσπάθειες για 
βελτίωση της εποπτείας των στρατιωτικών 
δυνάμεων από τις πολιτικές αρχές, 
ιδιαίτερα την έγκριση του Νόμου για το 
Ελεγκτικό Συνέδριο το Δεκέμβριο 2010 
προκειμένου να εξασφαλισθεί η εποπτεία 
των στρατιωτικών δαπανών από τις 
πολιτικές αρχές,

7. χαιρετίζει τις συνεχείς προσπάθειες για 
βελτίωση της εποπτείας των στρατιωτικών 
δυνάμεων από τις πολιτικές αρχές, 
ιδιαίτερα την έγκριση του Νόμου για το 
Ελεγκτικό Συνέδριο το Δεκέμβριο 2010 
προκειμένου να εξασφαλισθεί η εποπτεία 
των στρατιωτικών δαπανών από τις 
πολιτικές αρχές, εκφράζει, ωστόσο, την 
λύπη του για τις αρνητικές συνέπειες του 
έκτακτου νομοσχεδίου (Άρθρο 44) για τις 
στρατιωτικές δαπάνες στο Νόμο για το 
Ελεγκτικό Συνέδριο, με αποτέλεσμα την 
έλλειψη διαφάνειας σε ένα από τα 
σημαντικότερα κονδύλια του κρατικού 
προϋπολογισμού και θεωρεί ότι η 
παρόμοια εξαίρεση για τους 
στρατιωτικούς στον Νόμο για τον 
Διαμεσολαβητή αποτελεί αποδεικτικό 
στοιχείο του ελλιπούς θεσμικού ελέγχου 
των στρατιωτικών· 

Or. en

Τροπολογία 126
Jelko Kacin, Cristian Silviu Buşoi, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. χαιρετίζει τις συνεχείς προσπάθειες για 
βελτίωση της εποπτείας των στρατιωτικών 
δυνάμεων από τις πολιτικές αρχές, 

7. χαιρετίζει τις συνεχείς προσπάθειες για 
βελτίωση της εποπτείας των στρατιωτικών 
δυνάμεων από τις πολιτικές αρχές, 
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ιδιαίτερα την έγκριση του Νόμου για το 
Ελεγκτικό Συνέδριο το Δεκέμβριο 2010 
προκειμένου να εξασφαλισθεί η εποπτεία 
των στρατιωτικών δαπανών από τις 
πολιτικές αρχές,

ιδιαίτερα την έγκριση του Νόμου για το 
Ελεγκτικό Συνέδριο το Δεκέμβριο 2010 
προκειμένου να εξασφαλισθεί η εποπτεία 
των στρατιωτικών δαπανών από τις 
πολιτικές αρχές· ζητεί την εφαρμογή 
ενδελεχούς εποπτείας των στρατιωτικών 
δαπανών από το δικαστήριο· ζητεί την 
αποκατάσταση της εποπτείας της 
χωροφυλακής και του συστήματος της 
στρατιωτικής δικαιοσύνης από τις 
πολιτικές αρχές·

Or. en

Τροπολογία 127
Geoffrey Van Orden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. τονίζει ότι η μεταρρύθμιση του 
δικαστικού συστήματος πρέπει να έχει
απόλυτη προτεραιότητα στις προσπάθειες 
εκσυγχρονισμού της Τουρκίας και ότι η 
μεταρρύθμιση αυτή πρέπει να οδηγήσει 
σε ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό, 
πλήρως ανεξάρτητο και αμερόληπτο 
δικαστικό σύστημα· επιδοκιμάζει, εν 
προκειμένω, την έγκριση νομοθεσίας για 
το Ύπατο Συμβούλιο Δικαστών και 
Εισαγγελέων (το Ύπατο Συμβούλιο) και το 
Συνταγματικό Δικαστήριο σε στενή 
συνεννόηση με την Επιτροπή της Βενετίας· 
επισημαίνει την ανάγκη να αναληφθούν
περαιτέρω ενέργειες προκειμένου να 
εξασφαλισθεί η δυνατότητα δικαστικής 
αναθεώρησης για όλες τις πρωτοβάθμιες 
αποφάσεις του Ύπατου Συμβουλίου για 
προαγωγές, μεταθέσεις σε άλλη 
τοποθεσία και διοικητικές κυρώσεις· 
χαιρετίζει την απόφαση του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης να συσταθεί γενική 
διεύθυνση ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

8. τονίζει ότι οι συνεχείς μεταρρυθμίσεις
του δικαστικού συστήματος πρέπει να
έχουν απόλυτη προτεραιότητα στις
τρέχουσες μεταρρυθμιστικές διαδικασίες, 
όπως συμβαίνει με όλες τις υποψήφιες 
χώρες μέλη της ΕΕ, και ότι οι 
μεταρρυθμίσεις πρέπει να οδηγήσουν στη 
δημιουργία ενός σύγχρονου, 
αποτελεσματικού και πλήρως 
ανεξάρτητου τουρκικού δικαστικού 
συστήματος, χωρίς πολιτικές επιρροές 
και επικεντρωμένου στα ατομικά 
δικαιώματα και ελευθερίες· επιδοκιμάζει,
εν προκειμένω, την έγκριση νομοθεσίας 
για το Ύπατο Συμβούλιο Δικαστών και 
Εισαγγελέων (το Ύπατο Συμβούλιο) και το 
Συνταγματικό Δικαστήριο σε στενή 
συνεννόηση με την Επιτροπή της Βενετίας, 
καθώς επίσης την απόφαση του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης για τη σύσταση 
Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων· επιδοκιμάζει περαιτέρω τις 
προσπάθειες της κυβέρνησης να 
προωθήσει δέσμη μεταρρυθμίσεων στον 
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δικαστικό τομέα συμπεριλαμβανομένης 
της αναθεώρησης της Στρατηγικής 
δικαστικής αναθεώρησης και του 
προγράμματος δράσης της με τη 
συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων 
μερών, συμπεριλαμβανομένου του 
δικηγορικού συλλόγου και σχετικών 
ΜΚΟ·

Or. en

Τροπολογία 128
Marietje Schaake

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. τονίζει ότι η μεταρρύθμιση του 
δικαστικού συστήματος πρέπει να έχει 
απόλυτη προτεραιότητα στις προσπάθειες 
εκσυγχρονισμού της Τουρκίας και ότι η 
μεταρρύθμιση αυτή πρέπει να οδηγήσει σε 
ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό, πλήρως 
ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστικό 
σύστημα· επιδοκιμάζει, εν προκειμένω, 
την έγκριση νομοθεσίας για το Ύπατο 
Συμβούλιο Δικαστών και Εισαγγελέων (το 
Ύπατο Συμβούλιο) και το Συνταγματικό 
Δικαστήριο σε στενή συνεννόηση με την 
Επιτροπή της Βενετίας· επισημαίνει την 
ανάγκη να αναληφθούν περαιτέρω 
ενέργειες προκειμένου να εξασφαλισθεί η 
δυνατότητα δικαστικής αναθεώρησης για 
όλες τις πρωτοβάθμιες αποφάσεις του 
Ύπατου Συμβουλίου για προαγωγές, 
μεταθέσεις σε άλλη τοποθεσία και 
διοικητικές κυρώσεις· χαιρετίζει την 
απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης να 
συσταθεί γενική διεύθυνση ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων,

8. τονίζει ότι η μεταρρύθμιση του 
δικαστικού συστήματος αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση για να στεφθούν 
με επιτυχία οι προσπάθειες 
εκσυγχρονισμού της Τουρκίας και ότι η 
μεταρρύθμιση αυτή πρέπει να οδηγήσει σε 
ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό, πλήρως 
ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστικό 
σύστημα, de jure και de facto, που θα 
εγγυάται τη δέουσα νομική διαδικασία 
για όλους τους πολίτες·

Or. en
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Τροπολογία 129
Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. τονίζει ότι η μεταρρύθμιση του 
δικαστικού συστήματος πρέπει να έχει 
απόλυτη προτεραιότητα στις προσπάθειες 
εκσυγχρονισμού της Τουρκίας και ότι η 
μεταρρύθμιση αυτή πρέπει να οδηγήσει σε 
ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό, πλήρως 
ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστικό 
σύστημα· επιδοκιμάζει, εν προκειμένω, 
την έγκριση νομοθεσίας για το Ύπατο 
Συμβούλιο Δικαστών και Εισαγγελέων (το 
Ύπατο Συμβούλιο) και το Συνταγματικό 
Δικαστήριο σε στενή συνεννόηση με την 
Επιτροπή της Βενετίας· επισημαίνει την 
ανάγκη να αναληφθούν περαιτέρω 
ενέργειες προκειμένου να εξασφαλισθεί η 
δυνατότητα δικαστικής αναθεώρησης για 
όλες τις πρωτοβάθμιες αποφάσεις του 
Ύπατου Συμβουλίου για προαγωγές, 
μεταθέσεις σε άλλη τοποθεσία και 
διοικητικές κυρώσεις· χαιρετίζει την 
απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης να 
συσταθεί γενική διεύθυνση ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων,

8. τονίζει ότι η μεταρρύθμιση του 
δικαστικού συστήματος αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση για να στεφθούν 
με επιτυχία οι προσπάθειες 
εκσυγχρονισμού της Τουρκίας και ότι η 
μεταρρύθμιση αυτή πρέπει να οδηγήσει σε 
ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό, πλήρως 
ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστικό 
σύστημα, που θα εγγυάται τη δέουσα 
νομική διαδικασία για όλους τους 
πολίτες·

Or. en

Τροπολογία 130
Jürgen Klute, Τάκης Χατζηγεωργίου, Katarína Neveďalová, Helmut Scholz, Νικόλαος 
Χουντής

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. τονίζει ότι η μεταρρύθμιση του 
δικαστικού συστήματος πρέπει να έχει 
απόλυτη προτεραιότητα στις προσπάθειες 

8. τονίζει ότι η μεταρρύθμιση του 
δικαστικού συστήματος πρέπει να έχει 
απόλυτη προτεραιότητα στις προσπάθειες 
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εκσυγχρονισμού της Τουρκίας και ότι η 
μεταρρύθμιση αυτή πρέπει να οδηγήσει σε 
ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό, πλήρως 
ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστικό 
σύστημα· επιδοκιμάζει, εν προκειμένω, την 
έγκριση νομοθεσίας για το Ύπατο 
Συμβούλιο Δικαστών και Εισαγγελέων (το 
Ύπατο Συμβούλιο) και το Συνταγματικό 
Δικαστήριο σε στενή συνεννόηση με την 
Επιτροπή της Βενετίας· επισημαίνει την 
ανάγκη να αναληφθούν περαιτέρω 
ενέργειες προκειμένου να εξασφαλισθεί η 
δυνατότητα δικαστικής αναθεώρησης για 
όλες τις πρωτοβάθμιες αποφάσεις του 
Ύπατου Συμβουλίου για προαγωγές, 
μεταθέσεις σε άλλη τοποθεσία και 
διοικητικές κυρώσεις· χαιρετίζει την 
απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης να 
συσταθεί γενική διεύθυνση ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων,

εκσυγχρονισμού της Τουρκίας και ότι η 
μεταρρύθμιση αυτή πρέπει να οδηγήσει σε 
ένα πλήρως ανεξάρτητο, αμερόληπτο, 
σύγχρονο και αποτελεσματικό δικαστικό 
σύστημα· επιδοκιμάζει, εν προκειμένω, την 
έγκριση νομοθεσίας για το Ύπατο 
Συμβούλιο Δικαστών και Εισαγγελέων (το 
Ύπατο Συμβούλιο) και το Συνταγματικό 
Δικαστήριο σε στενή συνεννόηση με την 
Επιτροπή της Βενετίας· επισημαίνει την 
ανάγκη να αναληφθούν περαιτέρω 
ενέργειες προκειμένου να εξασφαλισθεί η 
δυνατότητα δικαστικής αναθεώρησης για 
όλες τις πρωτοβάθμιες αποφάσεις του 
Ύπατου Συμβουλίου για προαγωγές, 
μεταθέσεις σε άλλη τοποθεσία και 
διοικητικές κυρώσεις· χαιρετίζει την 
απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης να 
συσταθεί γενική διεύθυνση ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· είναι της άποψης ότι η 
κυβέρνηση δεν πρέπει να επηρεάζει τα 
καθήκοντα που ασκούνται αυτόνομα από 
κρατικούς εισαγγελείς και δικαστές. είναι 
της άποψης ότι οι πολίτες πρέπει να 
έχουν το δικαίωμα και να τους παρέχεται 
η δυνατότητα να υπερασπίζονται εαυτούς 
στην μητρική τους γλώσσα ενώπιον του 
δικαστηρίου·

Or. en

Τροπολογία 131
Alojz Peterle, Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. τονίζει ότι η μεταρρύθμιση του 
δικαστικού συστήματος πρέπει να έχει 
απόλυτη προτεραιότητα στις προσπάθειες 
εκσυγχρονισμού της Τουρκίας και ότι η 
μεταρρύθμιση αυτή πρέπει να οδηγήσει σε 
ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό, πλήρως 
ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστικό 

8. τονίζει ότι η μεταρρύθμιση του 
δικαστικού συστήματος πρέπει να έχει 
απόλυτη προτεραιότητα στις προσπάθειες 
εκσυγχρονισμού της Τουρκίας και ότι η 
μεταρρύθμιση αυτή πρέπει να οδηγήσει σε 
ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό, πλήρως 
ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστικό 
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σύστημα· επιδοκιμάζει, εν προκειμένω, την 
έγκριση νομοθεσίας για το Ύπατο 
Συμβούλιο Δικαστών και Εισαγγελέων (το 
Ύπατο Συμβούλιο) και το Συνταγματικό 
Δικαστήριο σε στενή συνεννόηση με την 
Επιτροπή της Βενετίας· επισημαίνει την 
ανάγκη να αναληφθούν περαιτέρω 
ενέργειες προκειμένου να εξασφαλισθεί η 
δυνατότητα δικαστικής αναθεώρησης για 
όλες τις πρωτοβάθμιες αποφάσεις του 
Ύπατου Συμβουλίου για προαγωγές, 
μεταθέσεις σε άλλη τοποθεσία και 
διοικητικές κυρώσεις· χαιρετίζει την 
απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης να 
συσταθεί γενική διεύθυνση ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων,

σύστημα· επιδοκιμάζει, εν προκειμένω, την 
έγκριση νομοθεσίας για το Ύπατο 
Συμβούλιο Δικαστών και Εισαγγελέων (το 
Ύπατο Συμβούλιο) και το Συνταγματικό 
Δικαστήριο σε στενή συνεννόηση με την 
Επιτροπή της Βενετίας· επισημαίνει την 
ανάγκη να αναληφθούν περαιτέρω 
ενέργειες προκειμένου να εξασφαλισθεί η 
δυνατότητα δικαστικής αναθεώρησης για 
όλες τις πρωτοβάθμιες αποφάσεις του 
Ύπατου Συμβουλίου για προαγωγές, 
μεταθέσεις σε άλλη τοποθεσία και 
διοικητικές κυρώσεις· χαιρετίζει την 
απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης να 
συσταθεί γενική διεύθυνση ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· επιδοκιμάζει τις 
προσπάθειες της κυβέρνησης να 
αναθεωρήσει τη Στρατηγική δικαστικής 
αναθεώρησης που είχε εγκριθεί το 2009 
και το πρόγραμμα δράσης της με τη 
συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων 
μερών της δικαιοσύνης, του δικηγορικού 
συλλόγου και των ΜΚΟ του τομέα αυτού·

Or. en

Τροπολογία 132
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. τονίζει ότι η μεταρρύθμιση του 
δικαστικού συστήματος πρέπει να έχει 
απόλυτη προτεραιότητα στις προσπάθειες 
εκσυγχρονισμού της Τουρκίας και ότι η 
μεταρρύθμιση αυτή πρέπει να οδηγήσει σε 
ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό, πλήρως 
ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστικό 
σύστημα· επιδοκιμάζει, εν προκειμένω, την 
έγκριση νομοθεσίας για το Ύπατο 
Συμβούλιο Δικαστών και Εισαγγελέων (το 
Ύπατο Συμβούλιο) και το Συνταγματικό 
Δικαστήριο σε στενή συνεννόηση με την 

8. τονίζει ότι η μεταρρύθμιση του 
δικαστικού συστήματος πρέπει να έχει 
απόλυτη προτεραιότητα στις προσπάθειες 
εκσυγχρονισμού της Τουρκίας και ότι η 
μεταρρύθμιση αυτή πρέπει να οδηγήσει σε 
ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό, πλήρως 
ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστικό 
σύστημα· επιδοκιμάζει, εν προκειμένω, την 
έγκριση νομοθεσίας για το Ύπατο 
Συμβούλιο Δικαστών και Εισαγγελέων (το 
Ύπατο Συμβούλιο), το οποίο πρέπει να 
είναι ανεξάρτητο σώμα, και το 
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Επιτροπή της Βενετίας· επισημαίνει την 
ανάγκη να αναληφθούν περαιτέρω 
ενέργειες προκειμένου να εξασφαλισθεί η 
δυνατότητα δικαστικής αναθεώρησης για 
όλες τις πρωτοβάθμιες αποφάσεις του 
Ύπατου Συμβουλίου για προαγωγές, 
μεταθέσεις σε άλλη τοποθεσία και 
διοικητικές κυρώσεις· χαιρετίζει την 
απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης να 
συσταθεί γενική διεύθυνση ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων,

Συνταγματικό Δικαστήριο σε στενή 
συνεννόηση με την Επιτροπή της Βενετίας·
επισημαίνει την ανάγκη να αναληφθούν 
περαιτέρω ενέργειες προκειμένου να 
εξασφαλισθεί η δυνατότητα δικαστικής 
αναθεώρησης για όλες τις πρωτοβάθμιες 
αποφάσεις του Ύπατου Συμβουλίου για 
προαγωγές, μεταθέσεις σε άλλη τοποθεσία 
και διοικητικές κυρώσεις· χαιρετίζει την 
απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης να 
συσταθεί γενική διεύθυνση ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 133
Raimon Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. τονίζει ότι η μεταρρύθμιση του 
δικαστικού συστήματος πρέπει να έχει 
απόλυτη προτεραιότητα στις προσπάθειες 
εκσυγχρονισμού της Τουρκίας και ότι η 
μεταρρύθμιση αυτή πρέπει να οδηγήσει σε 
ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό, πλήρως 
ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστικό 
σύστημα· επιδοκιμάζει, εν προκειμένω, την 
έγκριση νομοθεσίας για το Ύπατο 
Συμβούλιο Δικαστών και Εισαγγελέων (το
Ύπατο Συμβούλιο) και το Συνταγματικό 
Δικαστήριο σε στενή συνεννόηση με την 
Επιτροπή της Βενετίας· επισημαίνει την 
ανάγκη να αναληφθούν περαιτέρω 
ενέργειες προκειμένου να εξασφαλισθεί η 
δυνατότητα δικαστικής αναθεώρησης για 
όλες τις πρωτοβάθμιες αποφάσεις του 
Ύπατου Συμβουλίου για προαγωγές, 
μεταθέσεις σε άλλη τοποθεσία και 
διοικητικές κυρώσεις· χαιρετίζει την 
απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης να 
συσταθεί γενική διεύθυνση ανθρωπίνων 

8. τονίζει ότι η μεταρρύθμιση του 
δικαστικού συστήματος πρέπει να έχει 
απόλυτη προτεραιότητα στις προσπάθειες 
εκσυγχρονισμού της Τουρκίας και ότι η 
μεταρρύθμιση αυτή πρέπει να οδηγήσει σε 
ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό, πλήρως 
ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστικό 
σύστημα· επιδοκιμάζει, εν προκειμένω, την 
έγκριση νομοθεσίας για το Ύπατο 
Συμβούλιο Δικαστών και Εισαγγελέων (το
HSYK) και το Συνταγματικό Δικαστήριο 
σε στενή συνεννόηση με την Επιτροπή της 
Βενετίας· ενθαρρύνει τις τουρκικές αρχές 
να ασχοληθούν με τους εναπομένοντες 
προβληματισμούς, όπως π.χ. τον τρόπο 
εκλογής στο HSYK, τον ρόλο του 
Υπουργού Δικαιοσύνης στα πλαίσια του 
δικαστικού σώματος, καθώς και τον 
τρόπο διορισμού των δικαστών και των 
εισαγγελέων· επισημαίνει την ανάγκη να 
αναληφθούν περαιτέρω ενέργειες 
προκειμένου να εξασφαλισθεί η 
δυνατότητα δικαστικής αναθεώρησης για 
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δικαιωμάτων, όλες τις πρωτοβάθμιες αποφάσεις του 
Ύπατου Συμβουλίου για προαγωγές, 
μεταθέσεις σε άλλη τοποθεσία και 
διοικητικές κυρώσεις· χαιρετίζει την 
απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης να 
συσταθεί γενική διεύθυνση ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων,

Or. en

Τροπολογία 134
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. τονίζει ότι η μεταρρύθμιση του 
δικαστικού συστήματος πρέπει να έχει 
απόλυτη προτεραιότητα στις προσπάθειες 
εκσυγχρονισμού της Τουρκίας και ότι η 
μεταρρύθμιση αυτή πρέπει να οδηγήσει σε 
ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό, πλήρως 
ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστικό 
σύστημα· επιδοκιμάζει, εν προκειμένω, την 
έγκριση νομοθεσίας για το Ύπατο 
Συμβούλιο Δικαστών και Εισαγγελέων (το 
Ύπατο Συμβούλιο) και το Συνταγματικό 
Δικαστήριο σε στενή συνεννόηση με την 
Επιτροπή της Βενετίας· επισημαίνει την 
ανάγκη να αναληφθούν περαιτέρω 
ενέργειες προκειμένου να εξασφαλισθεί η 
δυνατότητα δικαστικής αναθεώρησης για 
όλες τις πρωτοβάθμιες αποφάσεις του 
Ύπατου Συμβουλίου για προαγωγές, 
μεταθέσεις σε άλλη τοποθεσία και 
διοικητικές κυρώσεις· χαιρετίζει την 
απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης να 
συσταθεί γενική διεύθυνση ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων,

8. τονίζει ότι η μεταρρύθμιση του 
δικαστικού συστήματος πρέπει να έχει 
απόλυτη προτεραιότητα στις προσπάθειες 
εκσυγχρονισμού της Τουρκίας και ότι η 
μεταρρύθμιση αυτή πρέπει να οδηγήσει σε 
ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό, πλήρως 
ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστικό 
σύστημα· επιδοκιμάζει, εν προκειμένω, την 
έγκριση νομοθεσίας για το Ύπατο 
Συμβούλιο Δικαστών και Εισαγγελέων (το 
Ύπατο Συμβούλιο) και το Συνταγματικό 
Δικαστήριο σε στενή συνεννόηση με την 
Επιτροπή της Βενετίας· ανησυχώντας με 
το ενδεχόμενο ο ρόλος του Υπουργού 
Δικαιοσύνης στο Ύπατο Συμβούλιο και το 
διορισμό των δικαστών να έχει αρνητικές 
συνέπειες στην ανεξαρτησία, ζητεί να 
εξασφαλισθεί η διαφάνεια και ο 
δικαστικός έλεγχος στις αποφάσεις του 
Ύπατου Συμβουλίου, και επισημαίνει την 
ανάγκη να αναληφθούν περαιτέρω 
ενέργειες προκειμένου να εξασφαλισθεί η 
δυνατότητα δικαστικής αναθεώρησης για 
όλες τις πρωτοβάθμιες αποφάσεις του 
Ύπατου Συμβουλίου για προαγωγές, 
μεταθέσεις σε άλλη τοποθεσία και 
διοικητικές κυρώσεις· χαιρετίζει την 
απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης να 
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συσταθεί γενική διεύθυνση ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 135
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. χαιρετίζει την απόφαση του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης να συσταθεί 
γενική διεύθυνση ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· επιδοκιμάζει, επίσης, την 
έγκριση νομοθεσίας για το Ύπατο 
Συμβούλιο Δικαστών και Εισαγγελέων (το 
Ύπατο Συμβούλιο) και το Συνταγματικό 
Δικαστήριο σε στενή συνεννόηση με την 
Επιτροπή της Βενετίας· επισημαίνει την 
ανάγκη να αναληφθούν περαιτέρω 
ενέργειες προκειμένου να εξασφαλισθεί η 
δυνατότητα δικαστικής αναθεώρησης για 
όλες τις πρωτοβάθμιες αποφάσεις του 
Ύπατου Συμβουλίου για προαγωγές, 
μεταθέσεις σε άλλη τοποθεσία και 
διοικητικές κυρώσεις·

Or. en

Τροπολογία 136
Raimon Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. ανησυχεί για το μεγάλο αριθμό 
αποφάσεων που εκδόθησαν από το ΕΔΑΔ 
κατά της Τουρκίας, σε περιπτώσεις που η 
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Τουρκική δικαιοσύνη φέρεται είτε να μην 
έχει αντιμετωπίσει παραβιάσεις 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων είτε να τις έχει 
προκαλέσει άμεσα· επιδοκιμάζει τη 
σύσταση στα πλαίσια του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης διεύθυνσης ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, το κύριο καθήκον της 
οποίας θα είναι η πρόληψη των 
παραβιάσεων των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, κυρίως μέσω της πλήρους 
και αποτελεσματικής εκτέλεσης των 
αποφάσεων του ΕΔΑΔ από την Τουρκία·

Or. en

Τροπολογία 137
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. είναι της άποψης ότι η νέα νομοθεσία 
για το Συνταγματικό δικαστήριο πρέπει 
να διασφαλίζει ότι αυτή η δικαστική αρχή 
έχει την αρμοδιότητα να αξιολογεί και να 
επανεξετάζει την συμβατότητα των 
τουρκικών νόμων με τις διεθνείς 
συμφωνίες που έχει κυρώσει η Τουρκία, 
όπως π.χ. την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για 
τα Ανθρώπινα Δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 138
Hélène Flautre, Franziska Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. θεωρεί ότι η δικαστική απόφαση στην 
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υπόθεση Χραντ Ντινκ αποτελεί ένα νέο 
παράδειγμα των συστημικών ελλείψεων 
του δικαστικού συστήματος της 
Τουρκίας, και των ορίων των ερευνών 
στην Τουρκία, στοιχεία που καθιστούν 
όχι μόνο αδύναμη την δικαιοσύνη και την 
απονομή της, αλλά επίσης την καθιστούν 
μέρος του προβλήματος της αδικίας και 
όχι της λύσης, υπογραμμίζει στο πλαίσιο 
αυτό την απόφαση του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
το 2010, σύμφωνα με την οποία η 
Τουρκία απέτυχε να διεξαγάγει 
αποτελεσματικές έρευνες για τη 
δολοφονία του Ντινκ· θεωρεί ότι η δίκη 
αυτή είναι μια δοκιμασία για το κράτος 
δικαίου και την ανεξαρτησία του 
δικαστικού τομέα στην Τουρκία και 
επίσης μια ευκαιρία να χυθεί φως στο 
«βαθύ κράτος», τους εγκληματίες και την 
εμπλοκή υψηλά ισταμένων 
αξιωματούχων στην δολοφονία του 
Χραντ Ντινκ και ορισμένων άλλων 
δημοσιογράφων κατά το παρελθόν·

Or. en

Τροπολογία 139
Judith Sargentini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. επαναλαμβάνει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι οι δικαστικοί διαδικαστικοί
κανόνες δεν έχουν ακόμη βελτιωθεί 
επαρκώς ώστε να εξασφαλίζουν το 
δικαίωμα σε δίκαιη και έγκαιρη δίκη, 
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος 
για πρόσβαση σε επιβαρυντικά στοιχεία 
στις αρχικές φάσεις των διαδικασιών και 
επαρκείς εγγυήσεις για όλους τους 
υπόπτους· εκφράζει μεγάλη ανησυχία για
τη διάρκεια της προσωρινής κράτησης, με 

9. επιδοκιμάζει την αναγγελία της δέσμης 
δικαστικής μεταρρύθμισης από την 
κυβέρνηση· επαναλαμβάνει ωστόσο την 
ανησυχία του για το γεγονός ότι οι 
δικαστικοί δικονομικοί κανόνες
εξακολουθούν να μην έχουν ακόμη 
βελτιωθεί επαρκώς ώστε να εξασφαλίζουν 
το δικαίωμα σε δίκαιη και ταχεία δίκη, 
συμπεριλαμβανομένου, μεταξύ άλλων, του 
δικαιώματος για πρόσβαση σε 
επιβαρυντικά στοιχεία και δικαστικά 
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την τελευταία να αποτελεί εκ των 
πραγμάτων τιμωρία χωρίς τη διεξαγωγή 
δίκης· παροτρύνει την Μεγάλη 
Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας να 
μεταρρυθμίσει την νομοθεσία για την 
προσωρινή κράτηση ευθυγραμμίζοντας 
την ανώτατη περίοδο προσωρινής 
κράτησης με την μέση περίοδο 
προσωρινής κράτησης στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση,

έγγραφα στις αρχικές φάσεις των 
διαδικασιών και επαρκείς δικονομικές
εγγυήσεις για κάθε ύποπτο· εκφράζει 
μεγάλη ανησυχία για τις υπερβολικά 
μεγάλες περιόδους προσωρινής κράτησης,
η οποία μπορεί να φθάσει τα δέκα χρόνια, 
αποτελώντας εκ των πραγμάτων τιμωρία 
χωρίς τη διεξαγωγή δίκης· παροτρύνει την 
Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας να 
μεταρρυθμίσει την νομοθεσία, και την
σχετική με την προσφυγή στην προσωρινή 
κράτηση και την διάρκειά της, σύμφωνα 
με τα πρότυπα του ΕΔΑΔ και άλλων 
προτύπων του Συμβουλίου της Ευρώπης· 
θεωρεί τα κακουργιοδικεία με ειδικές 
αρμοδιότητες παρεμφερείς με εκείνες των 
παλαιών δικαστηρίων κρατικής 
ασφάλειας ως αντίθετα με το πνεύμα της 
δικαιοσύνης και του κράτους δικαίου·

Or. en

Τροπολογία 140
Sajjad Karim, Hélène Flautre, Michael Cashman

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. επαναλαμβάνει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι οι δικαστικοί διαδικαστικοί 
κανόνες δεν έχουν ακόμη βελτιωθεί 
επαρκώς ώστε να εξασφαλίζουν το 
δικαίωμα σε δίκαιη και έγκαιρη δίκη, 
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος
για πρόσβαση σε επιβαρυντικά στοιχεία 
στις αρχικές φάσεις των διαδικασιών και 
επαρκείς εγγυήσεις για όλους τους 
υπόπτους· εκφράζει μεγάλη ανησυχία για 
τη διάρκεια της προσωρινής κράτησης, με 
την τελευταία να αποτελεί εκ των 
πραγμάτων τιμωρία χωρίς τη διεξαγωγή 
δίκης· παροτρύνει την Μεγάλη 
Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας να 
μεταρρυθμίσει την νομοθεσία για την 

9. επαναλαμβάνει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι οι δικαστικές διαδικασίες δεν 
έχουν ακόμη βελτιωθεί επαρκώς από 
άποψη αποτελεσματικότητας και 
προτύπων ώστε να εξασφαλίζουν μια
δίκαιη και έγκαιρη δίκη· το γεγονός αυτό 
έχει αρνητικό αντίκτυπο στο δικαίωμα
για πρόσβαση σε επιβαρυντικά στοιχεία 
στις αρχικές φάσεις των διαδικασιών και 
επαρκείς εγγυήσεις για όλους τους 
υπόπτους· εκφράζει μεγάλη ανησυχία για 
τη διάρκεια της προσωρινής κράτησης, με 
την τελευταία να αποτελεί εκ των 
πραγμάτων τιμωρία χωρίς τη διεξαγωγή 
δίκης· παροτρύνει την Μεγάλη 
Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας να 
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προσωρινή κράτηση ευθυγραμμίζοντας την 
ανώτατη περίοδο προσωρινής κράτησης με 
την μέση περίοδο προσωρινής κράτησης 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

μεταρρυθμίσει την νομοθεσία για την 
προσωρινή κράτηση ευθυγραμμίζοντας την 
ανώτατη περίοδο προσωρινής κράτησης με 
την μέση περίοδο προσωρινής κράτησης 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση· παροτρύνει την 
κυβέρνηση να συνεχίσει τις 
μεταρρυθμίσεις της και να επανεξετάσει 
τον αντιτρομοκρατικό νόμο (TMK) και 
τον τουρκικό ποινικό κώδικα (TCK) και 
συγκεκριμένα τις διατάξεις των άρθρων 
125, 216, 301, 314 του TMK και των 
άρθρων 6 και 7 του TCK. Η ειδική 
αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου για την 
παρακολούθηση των δικών σε βάρος 
δημοσιογράφων στην Τουρκία θα 
εξακολουθήσει να παρακολουθεί τις 
εξελίξεις1

Or. en

Τροπολογία 141
Geoffrey Van Orden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. επαναλαμβάνει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι οι δικαστικοί διαδικαστικοί 
κανόνες δεν έχουν ακόμη βελτιωθεί 
επαρκώς ώστε να εξασφαλίζουν το 
δικαίωμα σε δίκαιη και έγκαιρη δίκη, 
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος 
για πρόσβαση σε επιβαρυντικά στοιχεία 
στις αρχικές φάσεις των διαδικασιών και 
επαρκείς εγγυήσεις για όλους τους
υπόπτους· εκφράζει μεγάλη ανησυχία για 
τη διάρκεια της προσωρινής κράτησης, με 
την τελευταία να αποτελεί εκ των 
πραγμάτων τιμωρία χωρίς τη διεξαγωγή 
δίκης· παροτρύνει την Μεγάλη 
Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας να 
μεταρρυθμίσει την νομοθεσία για την 
προσωρινή κράτηση ευθυγραμμίζοντας 

9. επαναλαμβάνει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι οι δικαστικές διαδικασίες δεν 
έχουν ακόμη βελτιωθεί επαρκώς ώστε να 
εξασφαλίζουν το δικαίωμα σε δίκαιη και 
έγκαιρη δίκη, συμπεριλαμβανομένου του 
δικαιώματος για πρόσβαση σε 
επιβαρυντικά στοιχεία στις αρχικές φάσεις 
των διαδικασιών και επαρκείς εγγυήσεις 
για όλους τους υπόπτους· εκφράζει μεγάλη 
ανησυχία για τη διάρκεια της προσωρινής 
κράτησης και ενθαρρύνει την κυβέρνηση 
να διευρύνει το πεδίο των εναλλακτικών 
λύσεων καθώς και να επανεξετάσει τη
νομοθεσία για την προσωρινή κράτηση,
αντλώντας παραδείγματα από τις 
καλύτερες πρακτικές στα κράτη μέλη της 

                                               
1 Χαιρετίζει την πρωτοβουλία νομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης στις 19 Ιανουαρίου.
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την ανώτατη περίοδο προσωρινής 
κράτησης με την μέση περίοδο 
προσωρινής κράτησης στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση,

ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 142
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. επαναλαμβάνει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι οι δικαστικοί διαδικαστικοί 
κανόνες δεν έχουν ακόμη βελτιωθεί 
επαρκώς ώστε να εξασφαλίζουν το 
δικαίωμα σε δίκαιη και έγκαιρη δίκη, 
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος
για πρόσβαση σε επιβαρυντικά στοιχεία 
στις αρχικές φάσεις των διαδικασιών και 
επαρκείς εγγυήσεις για όλους τους 
υπόπτους· εκφράζει μεγάλη ανησυχία για 
τη διάρκεια της προσωρινής κράτησης, με 
την τελευταία να αποτελεί εκ των 
πραγμάτων τιμωρία χωρίς τη διεξαγωγή 
δίκης· παροτρύνει την Μεγάλη 
Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας να 
μεταρρυθμίσει την νομοθεσία για την 
προσωρινή κράτηση ευθυγραμμίζοντας την 
ανώτατη περίοδο προσωρινής κράτησης με 
την μέση περίοδο προσωρινής κράτησης 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

9. επαναλαμβάνει την σοβαρή του
ανησυχία για το γεγονός ότι οι δικαστικοί 
διαδικαστικοί κανόνες δεν έχουν ακόμη 
βελτιωθεί επαρκώς ώστε να εξασφαλίζουν 
το δικαίωμα σε δίκαιη και έγκαιρη δίκη, 
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος 
για πρόσβαση σε επιβαρυντικά στοιχεία 
στις αρχικές φάσεις των διαδικασιών και 
επαρκείς εγγυήσεις για όλους τους 
υπόπτους· επίσης επαναλαμβάνει την
μεγάλη ανησυχία του για τη διάρκεια της 
προσωρινής κράτησης, με την τελευταία 
να αποτελεί εκ των πραγμάτων τιμωρία 
χωρίς τη διεξαγωγή δίκης· παροτρύνει την 
Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας να 
μεταρρυθμίσει την νομοθεσία για την 
προσωρινή κράτηση ευθυγραμμίζοντας την 
ανώτατη περίοδο προσωρινής κράτησης με 
την μέση περίοδο προσωρινής κράτησης 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 143
Hélène Flautre, Franziska Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. επαναλαμβάνει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι οι δικαστικοί διαδικαστικοί 
κανόνες δεν έχουν ακόμη βελτιωθεί 
επαρκώς ώστε να εξασφαλίζουν το 
δικαίωμα σε δίκαιη και έγκαιρη δίκη, 
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος 
για πρόσβαση σε επιβαρυντικά στοιχεία 
στις αρχικές φάσεις των διαδικασιών και 
επαρκείς εγγυήσεις για όλους τους 
υπόπτους· εκφράζει μεγάλη ανησυχία για
τη διάρκεια της προσωρινής κράτησης, με 
την τελευταία να αποτελεί εκ των 
πραγμάτων τιμωρία χωρίς τη διεξαγωγή 
δίκης· παροτρύνει την Μεγάλη 
Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας να 
μεταρρυθμίσει την νομοθεσία για την 
προσωρινή κράτηση ευθυγραμμίζοντας 
την ανώτατη περίοδο προσωρινής 
κράτησης με την μέση περίοδο 
προσωρινής κράτησης στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση,

9. επαναλαμβάνει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι οι δικαστικοί διαδικαστικοί 
κανόνες δεν έχουν ακόμη βελτιωθεί 
επαρκώς ώστε να εξασφαλίζουν το 
δικαίωμα σε δίκαιη και έγκαιρη δίκη, 
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος 
για πρόσβαση σε επιβαρυντικά στοιχεία 
στις αρχικές φάσεις των διαδικασιών και 
επαρκείς εγγυήσεις για όλους τους 
υπόπτους· εκφράζει μεγάλη ανησυχία για
τις υπερβολικά μεγάλες περιόδους
προσωρινής κράτησης, η οποία μπορεί να 
φθάσει τα δέκα χρόνια, αποτελώντας εκ 
των πραγμάτων τιμωρία χωρίς τη 
διεξαγωγή δίκης· παροτρύνει την Μεγάλη 
Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας να 
μεταρρυθμίσει την νομοθεσία σύμφωνα με 
την νομολογία του ΕΔΑΔ σχετικά με τον 
έκτακτο χαρακτήρα της προσωρινής 
κράτησης και ευθυγραμμίζοντας την 
ανώτατη περίοδο προσωρινής κράτησης με 
την μέση περίοδο προσωρινής κράτησης 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 144
Emine Bozkurt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. επαναλαμβάνει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι οι δικαστικοί διαδικαστικοί 
κανόνες δεν έχουν ακόμη βελτιωθεί 
επαρκώς ώστε να εξασφαλίζουν το 
δικαίωμα σε δίκαιη και έγκαιρη δίκη, 
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος 
για πρόσβαση σε επιβαρυντικά στοιχεία 
στις αρχικές φάσεις των διαδικασιών και 
επαρκείς εγγυήσεις για όλους τους 

9. επαναλαμβάνει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι οι δικαστικοί διαδικαστικοί 
κανόνες δεν έχουν ακόμη βελτιωθεί 
επαρκώς ώστε να εξασφαλίζουν το 
δικαίωμα σε δίκαιη και έγκαιρη δίκη, 
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος 
για πρόσβαση σε επιβαρυντικά στοιχεία 
στις αρχικές φάσεις των διαδικασιών και 
επαρκείς εγγυήσεις για όλους τους 
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υπόπτους· εκφράζει μεγάλη ανησυχία για 
τη διάρκεια της προσωρινής κράτησης, με 
την τελευταία να αποτελεί εκ των 
πραγμάτων τιμωρία χωρίς τη διεξαγωγή 
δίκης· παροτρύνει την Μεγάλη 
Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας να 
μεταρρυθμίσει την νομοθεσία για την 
προσωρινή κράτηση ευθυγραμμίζοντας την 
ανώτατη περίοδο προσωρινής κράτησης με 
την μέση περίοδο προσωρινής κράτησης 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

υπόπτους· εκφράζει μεγάλη ανησυχία για 
τη διάρκεια της προσωρινής κράτησης, με 
την τελευταία να αποτελεί εκ των 
πραγμάτων τιμωρία χωρίς τη διεξαγωγή 
δίκης· παροτρύνει την Μεγάλη 
Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας να 
μεταρρυθμίσει την νομοθεσία για την 
προσωρινή κράτηση ευθυγραμμίζοντας την 
ανώτατη περίοδο προσωρινής κράτησης με 
την μέση περίοδο προσωρινής κράτησης 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επιδοκιμάζει, εν 
προκειμένω, το πρόσφατο νομοσχέδιο του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης το οποίο 
καταρτίζει ένα σαφή κατάλογο κριτηρίων 
που πρέπει να πληρούνται προκειμένου να 
ληφθεί απόφαση περί προσωρινής 
κράτησης·

Or. en

Τροπολογία 145
Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Ana Gomes, Renate Sommer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. επαναλαμβάνει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι οι δικαστικοί διαδικαστικοί 
κανόνες δεν έχουν ακόμη βελτιωθεί 
επαρκώς ώστε να εξασφαλίζουν το 
δικαίωμα σε δίκαιη και έγκαιρη δίκη, 
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος 
για πρόσβαση σε επιβαρυντικά στοιχεία 
στις αρχικές φάσεις των διαδικασιών και 
επαρκείς εγγυήσεις για όλους τους 
υπόπτους· εκφράζει μεγάλη ανησυχία για 
τη διάρκεια της προσωρινής κράτησης, με 
την τελευταία να αποτελεί εκ των 
πραγμάτων τιμωρία χωρίς τη διεξαγωγή 
δίκης· παροτρύνει την Μεγάλη 
Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας να 
μεταρρυθμίσει την νομοθεσία για την 
προσωρινή κράτηση ευθυγραμμίζοντας την 
ανώτατη περίοδο προσωρινής κράτησης με 

9. επαναλαμβάνει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι οι δικαστικοί διαδικαστικοί 
κανόνες δεν έχουν ακόμη βελτιωθεί 
επαρκώς ώστε να εξασφαλίζουν το 
δικαίωμα σε δίκαιη και έγκαιρη δίκη, 
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος 
για πρόσβαση σε επιβαρυντικά στοιχεία 
στις αρχικές φάσεις των διαδικασιών και 
επαρκείς εγγυήσεις για όλους τους 
υπόπτους· εκφράζει μεγάλη ανησυχία για 
τη διάρκεια της προσωρινής κράτησης, με 
την τελευταία να αποτελεί εκ των 
πραγμάτων τιμωρία χωρίς τη διεξαγωγή 
δίκης· παροτρύνει την Μεγάλη 
Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας να 
μεταρρυθμίσει την νομοθεσία για την 
προσωρινή κράτηση ευθυγραμμίζοντας την 
ανώτατη περίοδο προσωρινής κράτησης με 
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την μέση περίοδο προσωρινής κράτησης 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

την μέση περίοδο προσωρινής κράτησης 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εφιστά επίσης 
την προσοχή στην υποχρέωση της 
Τουρκίας να τηρήσει αυστηρά τη 
δέσμευσή της που απορρέει από το άρθρο 
6 της ΕΣΑΔ για εξασφάλιση δίκαιης 
δίκης εντός λογικής προθεσμίας, ιδίως με 
τη δημιουργία δευτεροβάθμιων 
δικαστηρίων στο νομικό της σύστημα και 
με την ταυτόχρονη ενίσχυση της 
ικανότητας των ανώτατων δικαστηρίων 
της·

Or. en

Τροπολογία 146
Alojz Peterle, Anna Maria Corazza Bildt, Birgit Schnieber-Jastram

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. επαναλαμβάνει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι οι δικαστικοί διαδικαστικοί 
κανόνες δεν έχουν ακόμη βελτιωθεί 
επαρκώς ώστε να εξασφαλίζουν το 
δικαίωμα σε δίκαιη και έγκαιρη δίκη, 
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος 
για πρόσβαση σε επιβαρυντικά στοιχεία 
στις αρχικές φάσεις των διαδικασιών και 
επαρκείς εγγυήσεις για όλους τους 
υπόπτους· εκφράζει μεγάλη ανησυχία για 
τη διάρκεια της προσωρινής κράτησης, με 
την τελευταία να αποτελεί εκ των 
πραγμάτων τιμωρία χωρίς τη διεξαγωγή 
δίκης· παροτρύνει την Μεγάλη 
Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας να 
μεταρρυθμίσει την νομοθεσία για την 
προσωρινή κράτηση ευθυγραμμίζοντας την 
ανώτατη περίοδο προσωρινής κράτησης με 
την μέση περίοδο προσωρινής κράτησης 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

9. επαναλαμβάνει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι οι δικαστικοί διαδικαστικοί 
κανόνες δεν έχουν ακόμη βελτιωθεί 
επαρκώς ώστε να εξασφαλίζουν το 
δικαίωμα σε δίκαιη και έγκαιρη δίκη, 
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος 
για πρόσβαση σε επιβαρυντικά στοιχεία 
στις αρχικές φάσεις των διαδικασιών και 
επαρκείς εγγυήσεις για όλους τους 
υπόπτους· εκφράζει μεγάλη ανησυχία για 
τη διάρκεια της προσωρινής κράτησης, με 
την τελευταία να αποτελεί εκ των 
πραγμάτων τιμωρία χωρίς τη διεξαγωγή 
δίκης· παροτρύνει την Μεγάλη 
Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας να 
μεταρρυθμίσει την νομοθεσία για την 
προσωρινή κράτηση ευθυγραμμίζοντας την 
ανώτατη περίοδο προσωρινής κράτησης με 
την μέση περίοδο προσωρινής κράτησης 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επιδοκιμάζει, εν 
προκειμένω, το έργο που έχει αναλάβει 
επί του παρόντος η τουρκική κυβέρνηση 
για την αναθεώρηση της νομοθεσίας 
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σχετικά με τις διαδικασίες κράτησης·

Or. en

Τροπολογία 147
Tunne Kelam

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. επαναλαμβάνει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι οι δικαστικοί διαδικαστικοί 
κανόνες δεν έχουν ακόμη βελτιωθεί 
επαρκώς ώστε να εξασφαλίζουν το 
δικαίωμα σε δίκαιη και έγκαιρη δίκη, 
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος 
για πρόσβαση σε επιβαρυντικά στοιχεία 
στις αρχικές φάσεις των διαδικασιών και 
επαρκείς εγγυήσεις για όλους τους 
υπόπτους· εκφράζει μεγάλη ανησυχία για 
τη διάρκεια της προσωρινής κράτησης, με 
την τελευταία να αποτελεί εκ των 
πραγμάτων τιμωρία χωρίς τη διεξαγωγή 
δίκης· παροτρύνει την Μεγάλη 
Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας να 
μεταρρυθμίσει την νομοθεσία για την 
προσωρινή κράτηση ευθυγραμμίζοντας την 
ανώτατη περίοδο προσωρινής κράτησης με 
την μέση περίοδο προσωρινής κράτησης 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

9. επαναλαμβάνει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι οι δικαστικοί διαδικαστικοί 
κανόνες δεν έχουν ακόμη βελτιωθεί 
επαρκώς ώστε να εξασφαλίζουν το 
δικαίωμα σε δίκαιη και έγκαιρη δίκη, 
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος 
για πρόσβαση σε επιβαρυντικά στοιχεία 
στις αρχικές φάσεις των διαδικασιών και 
επαρκείς εγγυήσεις για όλους τους 
υπόπτους· εκφράζει μεγάλη ανησυχία για 
τη διάρκεια της προσωρινής κράτησης, με 
την τελευταία να αποτελεί εκ των 
πραγμάτων τιμωρία χωρίς τη διεξαγωγή 
δίκης· παροτρύνει την Μεγάλη 
Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας να 
μεταρρυθμίσει την νομοθεσία για την 
προσωρινή κράτηση ευθυγραμμίζοντας την 
ανώτατη περίοδο προσωρινής κράτησης με 
την μέση περίοδο προσωρινής κράτησης 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανησυχεί 
σοβαρά για τον υψηλό αριθμό ανήλικων 
κρατουμένων που ανέρχονται στους 2.500 
στην ηλικιακή ομάδα 12-18 ετών· 

Or. en

Τροπολογία 148
Ismail Ertug, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Norbert Neuser, Knut Fleckenstein, Jo Leinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. επαναλαμβάνει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι οι δικαστικοί διαδικαστικοί 
κανόνες δεν έχουν ακόμη βελτιωθεί 
επαρκώς ώστε να εξασφαλίζουν το 
δικαίωμα σε δίκαιη και έγκαιρη δίκη, 
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος 
για πρόσβαση σε επιβαρυντικά στοιχεία 
στις αρχικές φάσεις των διαδικασιών και 
επαρκείς εγγυήσεις για όλους τους 
υπόπτους· εκφράζει μεγάλη ανησυχία για 
τη διάρκεια της προσωρινής κράτησης, με 
την τελευταία να αποτελεί εκ των 
πραγμάτων τιμωρία χωρίς τη διεξαγωγή 
δίκης· παροτρύνει την Μεγάλη 
Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας να 
μεταρρυθμίσει την νομοθεσία για την 
προσωρινή κράτηση ευθυγραμμίζοντας την 
ανώτατη περίοδο προσωρινής κράτησης με 
την μέση περίοδο προσωρινής κράτησης 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

9. επαναλαμβάνει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι οι δικαστικοί διαδικαστικοί 
κανόνες δεν έχουν ακόμη βελτιωθεί 
επαρκώς ώστε να εξασφαλίζουν το 
δικαίωμα σε δίκαιη και έγκαιρη δίκη, 
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος 
για πρόσβαση σε επιβαρυντικά στοιχεία 
στις αρχικές φάσεις των διαδικασιών και 
επαρκείς εγγυήσεις για όλους τους 
υπόπτους· εκφράζει μεγάλη ανησυχία για 
τη διάρκεια της προσωρινής κράτησης, με 
την τελευταία να αποτελεί εκ των 
πραγμάτων τιμωρία χωρίς τη διεξαγωγή 
δίκης· παροτρύνει την Μεγάλη 
Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας να 
μεταρρυθμίσει την νομοθεσία για την 
προσωρινή κράτηση ευθυγραμμίζοντας την 
ανώτατη περίοδο προσωρινής κράτησης με 
την μέση περίοδο προσωρινής κράτησης 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χαιρετίζει τις 
πρόσφατες προσπάθειες της τουρκικής 
κυβέρνησης για τον καθορισμό 
συγκεκριμένων και περιεκτικών 
κριτηρίων για τις αποφάσεις περί 
κράτησης·

Or. en

Τροπολογία 149
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. χαιρετίζει τις προσπάθειες της 
κυβέρνησης για τη διεύρυνση του πεδίου 
των εναλλακτικών των διαδικασιών 
προσωρινής κράτησης μέτρων και τον 
καθορισμό των λόγων για την λήψη 
αποφάσεων προσωρινής κράτησης με πιο 
συγκεκριμένους όρους· χαιρετίζει τα 
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αποτελέσματα των νομοθετικών και 
διοικητικών μέτρων που εισήχθησαν 
κατά τα τελευταία χρόνια για την μείωση 
του φόρτου εργασίας του δικαστικού 
τομέα και ενθαρρύνει την κυβέρνηση να 
εστιάσει περισσότερο σε μελέτες για την 
αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος·

Or. en

Τροπολογία 150
Τάκης Χατζηγεωργίου, Νικόλαος Χουντής

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. εκφράζει την ανησυχία του για το 
αποτέλεσμα της δικαστικής υπόθεσης 
σχετικά με τη δολοφονία του 
δημοσιογράφου Χραντ Ντινκ·

Or. en

Τροπολογία 151
Jürgen Klute, Νικόλαος Χουντής, Τάκης Χατζηγεωργίου, Katarína Neveďalová, Helmut 
Scholz, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το 
γεγονός ότι κατά τη διάρκεια των 
επιχειρήσεων κατά του KCK, χιλιάδες 
Κούρδοι πολιτικοί ακτιβιστές, μεταξύ δε 
αυτών 6 οι οποίοι στην συνέχεια 
εξελέγησαν με δημοκρατικές διαδικασίες 
βουλευτές, 16 τοπικοί δήμαρχοι, δεκάδες 
μέλη δημοτικών συμβουλίων και 
εκτελεστικά μέλη του BDP (Κόμμα για 
την Ειρήνη και τη Δημοκρατία), μέλη του 
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διοικητικού συμβουλίου και επικεφαλής 
κλάδων της Ένωσης για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα έχουν συλληφθεί από το 
2009, ότι στα τέλη του 2011, οι 
επιχειρήσεις επεκτάθηκαν κατά Κούρδων 
δικηγόρων και δημοσιογράφων, 
ακαδημαϊκών που παρέχουν συμβουλές 
στο BDP για την συνταγματική 
αναθεώρηση και ενός εκδότη·

Or. en

Τροπολογία 152
Sajjad Karim, Hélène Flautre, Michael Cashman

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. καλεί την τουρκική κυβέρνηση, 
προκειμένου να επιλύσει το θέμα των 
δικαστικών υποθέσεων που εκκρεμούν, 
να θέσει σε λειτουργία το ταχύτερο 
δυνατόν τα περιφερειακά της 
δευτεροβάθμια δικαστήρια, τα οποία θα 
έπρεπε κανονικά να λειτουργούν από τον 
Ιούνιο του 2007, και να εστιάσει στην 
κατάρτιση δικαστών για τον σκοπό αυτό·

Or. en

Τροπολογία 153
Jürgen Klute, Νικόλαος Χουντής, Τάκης Χατζηγεωργίου, Katarína Neveďalová, Helmut 
Scholz, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9β. υπογραμμίζει τη σημασία του 
δικαιώματος εκάστου πολίτη σε 
κατάλληλη υπεράσπιση στα δικαστήρια 
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και υπενθυμίζει την ευθύνη του κράτους
να εγγυάται πρόσβαση σε υπεράσπιση 
από δικηγόρο. υπενθυμίζει επίσης ότι οι 
δικηγόροι πρέπει να απολαμβάνουν 
αστική και ποινική ασυλία για σχετικές 
δηλώσεις στις οποίες προβαίνουν καλή τη 
πίστει σε γραπτές ή προφορικές 
συνηγορίες ή κατά τις επαγγελματικές 
τους εμφανίσεις ενώπιον δικαστηρίου, 
δικαστικής αρχής ή άλλης νομικής ή 
διοικητικής αρχής· ζητεί από την 
Τουρκία να διασφαλίσει ότι οι δικηγόροι 
θα είναι σε θέση να εκτελούν όλες τις 
επαγγελματικές τους λειτουργίες χωρίς 
εκφοβισμούς, παρεμβολή εμποδίων, 
παρενόχληση ή ανάρμοστες παρεμβολές·

Or. en

Τροπολογία 154
Hélène Flautre, Franziska Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. τονίζει ότι οι έρευνες για τα 
καταγγελλόμενα σχέδια πραξικοπήματος, 
όπως στις υποθέσεις «Εργκένεκον» και
«Βαριοπούλα», πρέπει να δείξουν την ισχύ 
και την σωστή, ανεξάρτητη, αμερόληπτη 
και διαφανή λειτουργία των δημοκρατικών 
θεσμών της Τουρκίας και του δικαστικού 
σώματος καθώς και την σταθερή, άνευ 
προϋποθέσεων δέσμευσή τους για το 
σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων,

10. εξακολουθεί να θεωρεί ότι οι έρευνες 
για τα καταγγελλόμενα σχέδια 
πραξικοπήματος, όπως στις υποθέσεις
«Εργκένεκον» και «Βαριοπούλα»
αποτελούν ευκαιρία στα πλαίσια της 
διαδικασίας δημοκρατικού 
μετασχηματισμού· τονίζει ότι οι 
συνεχιζόμενες δίκες πρέπει να δείξουν την 
ισχύ και την σωστή, ανεξάρτητη, 
αμερόληπτη και διαφανή λειτουργία των 
δημοκρατικών θεσμών της Τουρκίας και 
του δικαστικού σώματος καθώς και την 
σταθερή, άνευ προϋποθέσεων δέσμευσή 
τους για το σεβασμό των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων·

Or. en
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Τροπολογία 155
Geoffrey Van Orden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. τονίζει ότι οι έρευνες για τα 
καταγγελλόμενα σχέδια πραξικοπήματος, 
όπως στις υποθέσεις «Εργκένεκον» και
«Βαριοπούλα», πρέπει να δείξουν την ισχύ 
και την σωστή, ανεξάρτητη, αμερόληπτη 
και διαφανή λειτουργία των 
δημοκρατικών θεσμών της Τουρκίας και
του δικαστικού σώματος καθώς και την 
σταθερή, άνευ προϋποθέσεων δέσμευσή 
τους για το σεβασμό των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων,

10. τονίζει ότι οι έρευνες σχετικά με τις 
καταγγελλόμενες στρατιωτικές 
συνομωσίες για την επιβολή
πραξικοπήματος, όπως στις υποθέσεις
«Εργκένεκον» και «Βαριοπούλα», πρέπει 
να δείξουν την ισχύ, τη διαφάνεια και την
ανεξαρτησία του τουρκικού δικαστικού 
σώματος· 

Or. en

Τροπολογία 156
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. τονίζει ότι οι έρευνες για τα 
καταγγελλόμενα σχέδια πραξικοπήματος, 
όπως στις υποθέσεις «Εργκένεκον» και 
«Βαριοπούλα», πρέπει να δείξουν την ισχύ 
και την σωστή, ανεξάρτητη, αμερόληπτη 
και διαφανή λειτουργία των δημοκρατικών 
θεσμών της Τουρκίας και του δικαστικού 
σώματος καθώς και την σταθερή, άνευ 
προϋποθέσεων δέσμευσή τους για το 
σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων,

10. τονίζει ότι οι έρευνες για τα 
καταγγελλόμενα σχέδια πραξικοπήματος, 
όπως στις υποθέσεις «Εργκένεκον» και 
«Βαριοπούλα», πρέπει να δείξουν την ισχύ 
και την σωστή, ανεξάρτητη, αμερόληπτη 
και διαφανή λειτουργία των δημοκρατικών 
θεσμών της Τουρκίας και του δικαστικού 
σώματος καθώς και την σταθερή, άνευ 
προϋποθέσεων δέσμευσή τους για το 
σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, 
που επί του παρόντος απουσιάζει· 
ανησυχεί για τις κατηγορίες για την 
χρησιμοποίηση αντιφατικών στοιχείων 
κατά των εναγομένων στις υποθέσεις 
αυτές· τονίζει ότι προκειμένου οι 
υποθέσεις αυτές να αποτελέσουν μια 
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ευκαιρία για την σταθεροποίηση του 
κράτους δικαίου στην Τουρκία, θα πρέπει 
οι καταγγελίες αυτές να εξετασθούν με 
ανεξαρτησία και αξιοπιστία, και να 
δοθούν οι δέουσες εγγυήσεις για τα 
δικαιώματα των εναγομένων· καλεί την 
Επιτροπή να παρακολουθήσει εκ του 
σύνεγγυς τις ως άνω αναφερόμενες 
υποθέσεις και να δημοσιεύσει τα 
ευρήματα με περισσότερες λεπτομέρειες 
σε παράρτημα στην Έκθεση Προόδου 
της Επιτροπής για το 2012·

Or. en

Τροπολογία 157
Barry Madlener

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. τονίζει ότι οι έρευνες για τα 
καταγγελλόμενα σχέδια πραξικοπήματος, 
όπως στις υποθέσεις «Εργκένεκον» και 
«Βαριοπούλα», πρέπει να δείξουν την ισχύ 
και την σωστή, ανεξάρτητη, αμερόληπτη 
και διαφανή λειτουργία των δημοκρατικών 
θεσμών της Τουρκίας και του δικαστικού 
σώματος καθώς και την σταθερή, άνευ 
προϋποθέσεων δέσμευσή τους για το 
σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων,

10. τονίζει ότι οι έρευνες για τα 
καταγγελλόμενα σχέδια πραξικοπήματος, 
όπως στις υποθέσεις «Εργκένεκον» και 
«Βαριοπούλα», πρέπει να δείξουν την ισχύ 
και την σωστή, ανεξάρτητη, αμερόληπτη 
και διαφανή λειτουργία των δημοκρατικών 
θεσμών της Τουρκίας και του δικαστικού 
σώματος καθώς και την σταθερή, άνευ 
προϋποθέσεων δέσμευσή τους για το 
σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων,
διαπιστώνει ότι οι συγκεκριμένες 
υποθέσεις αποτελούν στην ουσία επίθεση 
κατά του στρατού και κατά του κοσμικού 
κράτους·

Or. nl

Τροπολογία 158
Raimon Obiols
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. τονίζει ότι οι έρευνες για τα 
καταγγελλόμενα σχέδια πραξικοπήματος, 
όπως στις υποθέσεις «Εργκένεκον» και 
«Βαριοπούλα», πρέπει να δείξουν την ισχύ 
και την σωστή, ανεξάρτητη, αμερόληπτη 
και διαφανή λειτουργία των δημοκρατικών 
θεσμών της Τουρκίας και του δικαστικού 
σώματος καθώς και την σταθερή, άνευ 
προϋποθέσεων δέσμευσή τους για το 
σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων,

10. τονίζει ότι οι έρευνες για τα 
καταγγελλόμενα σχέδια πραξικοπήματος, 
όπως στις υποθέσεις «Εργκένεκον» και 
«Βαριοπούλα», πρέπει να δείξουν την ισχύ 
και την σωστή, ανεξάρτητη, αμερόληπτη 
και διαφανή λειτουργία των δημοκρατικών 
θεσμών της Τουρκίας και του δικαστικού 
σώματος καθώς και την σταθερή, άνευ 
προϋποθέσεων δέσμευσή τους για το 
σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων,
ανησυχεί για τις καταγγελίες σχετικά με 
την χρησιμοποίηση αντιφατικών 
στοιχείων κατά των εναγομένων στις 
υποθέσεις αυτές· τονίζει ότι προκειμένου 
οι υποθέσεις αυτές να αποτελέσουν μια 
ευκαιρία για την σταθεροποίηση του 
κράτους δικαίου στην Τουρκία, θα πρέπει 
οι καταγγελίες αυτές να εξετασθούν 
σωστά και αποτελεσματικά, και να 
δοθούν οι δέουσες εγγυήσεις για τα 
δικαιώματα των εναγομένων· 

Or. en

Τροπολογία 159
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. τονίζει ότι οι έρευνες για τα 
καταγγελλόμενα σχέδια πραξικοπήματος, 
όπως στις υποθέσεις «Εργκένεκον» και 
«Βαριοπούλα», πρέπει να δείξουν την ισχύ 
και την σωστή, ανεξάρτητη, αμερόληπτη 
και διαφανή λειτουργία των δημοκρατικών 
θεσμών της Τουρκίας και του δικαστικού 
σώματος καθώς και την σταθερή, άνευ 
προϋποθέσεων δέσμευσή τους για το 

10. τονίζει ότι οι έρευνες για τα 
καταγγελλόμενα σχέδια πραξικοπήματος, 
όπως στις υποθέσεις «Εργκένεκον» και 
«Βαριοπούλα», πρέπει να δείξουν την ισχύ 
και την σωστή, ανεξάρτητη, αμερόληπτη 
και διαφανή λειτουργία των δημοκρατικών 
θεσμών της Τουρκίας και του δικαστικού 
σώματος καθώς και την σταθερή, άνευ 
προϋποθέσεων δέσμευσή τους για το 
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σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων·
εκφράζει, εν προκειμένω, την ανησυχία 
του για την δικαστική έρευνα που 
ξεκίνησε για την άρση της βουλευτικής 
ασυλίας του κ. Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, 
του αρχηγού του μεγαλύτερου κόμματος 
της αντιπολίτευσης·

Or. en

Τροπολογία 160
Kristian Vigenin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. τονίζει ότι οι έρευνες για τα 
καταγγελλόμενα σχέδια πραξικοπήματος, 
όπως στις υποθέσεις «Εργκένεκον» και 
«Βαριοπούλα», πρέπει να δείξουν την ισχύ 
και την σωστή, ανεξάρτητη, αμερόληπτη 
και διαφανή λειτουργία των δημοκρατικών 
θεσμών της Τουρκίας και του δικαστικού 
σώματος καθώς και την σταθερή, άνευ 
προϋποθέσεων δέσμευσή τους για το 
σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων,

10. τονίζει ότι οι έρευνες για τα 
καταγγελλόμενα σχέδια πραξικοπήματος, 
όπως στις υποθέσεις «Εργκένεκον» και 
«Βαριοπούλα», πρέπει να δείξουν την ισχύ 
και την σωστή, ανεξάρτητη, αμερόληπτη 
και διαφανή λειτουργία των δημοκρατικών 
θεσμών της Τουρκίας και του δικαστικού 
σώματος καθώς και την σταθερή, άνευ 
προϋποθέσεων δέσμευσή τους για το 
σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων,
υπογραμμίζει εν προκειμένω ότι η έρευνα 
κατά του κ. Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, 
αρχηγού του μεγαλύτερου κόμματος της 
αντιπολίτευσης (CHP), μπορεί να 
θεωρηθεί ως παραβίαση της ελευθερίας 
έκφρασης και προσπάθεια για φίμωση 
της φωνής της αντιπολίτευσης·

Or. en

Τροπολογία 161
Geoffrey Van Orden
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. καλεί την τουρκική κυβέρνηση, 
προκειμένου να επιλύσει το θέμα των 
δικαστικών υποθέσεων που εκκρεμούν, 
να θέσει σε λειτουργία το ταχύτερο 
δυνατόν τα περιφερειακά της 
δευτεροβάθμια δικαστήρια, τα οποία θα 
έπρεπε κανονικά να λειτουργούν από τον 
Ιούνιο του 2007, και να εστιάσει στην 
κατάρτιση δικαστών για τον σκοπό αυτό·

Or. en

Τροπολογία 162
Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. εκφράζει την ανησυχία του για την 
τελευταία δικαστική απόφαση στην 
υπόθεση Ντινκ και τονίζει την τεράστια 
σημασία της πλήρους διερεύνησης της 
δολοφονίας του Χραντ Ντινκ και της 
προσαγωγής σε δίκη όλων των 
υπευθύνων·

Or. en

Τροπολογία 163
Raimon Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. ανησυχεί για τις συνεχιζόμενες δίκες 
και τις μακρές περιόδους προσωρινής 
κράτησης, οι οποίες επηρεάζουν 
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εκλεγμένα μέλη της Μεγάλης Τουρκικής 
Εθνοσυνέλευσης που ανήκουν σε 
κόμματα της αντιπολίτευσης, και 
συγκεκριμένα στο Κόμμα για την Ειρήνη 
και την Ανάπτυξη (BDP) και το 
Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP), 
γεγονός που αποτελεί παρέμβαση σε 
νόμιμες πολιτικές δραστηριότητες και 
στο δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι και 
συμμετοχής σε πολιτικά κόμματα· 

Or. en

Τροπολογία 164
Kristian Vigenin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. ζητεί αναθεώρηση του 
Αντιτρομοκρατικού Νόμου (Νόμος Αριθ. 
3713) και του Τουρκικού Ποινικού 
Κώδικα, στον οποίο υπάρχουν επί του 
παρόντος γενικοί ορισμοί περί 
τρομοκρατικής και παράνομης
προπαγάνδας που επιτρέπουν μεγάλα 
περιθώρια ερμηνείας και κατάχρησης·

Or. en

Τροπολογία 165
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. επαναλαμβάνει την ανησυχία του για 
την πρακτική της άσκησης ποινικών 
διώξεων κατά δημοσιογράφων οι οποίοι 

διαγράφεται
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φέρνουν στο φως της δημοσιότητας 
στοιχεία σχετικά με παραβιάσεις 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων κα άλλα 
θέματα δημοσίου ενδιαφέροντος στα 
πλαίσια της συμβολής τους στη συζήτηση 
μιας πλουραλιστικής κοινωνίας· θεωρεί 
ότι η ποινικοποίηση των απόψεων 
αποτελεί βασικό εμπόδιο στην προστασία 
των δικαιωμάτων του ανθρώπου στην 
Τουρκία και εκφράζει τη λύπη του για το 
δυσανάλογο περιορισμό στις ελευθερίες 
της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και 
του συνέρχεσθαι,

Or. en

Τροπολογία 166
Geoffrey Van Orden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. επαναλαμβάνει την ανησυχία του για
την πρακτική της άσκησης ποινικών 
διώξεων κατά δημοσιογράφων οι οποίοι
φέρνουν στο φως της δημοσιότητας 
στοιχεία σχετικά με παραβιάσεις
ανθρωπίνων δικαιωμάτων κα άλλα θέματα
δημοσίου ενδιαφέροντος στα πλαίσια της 
συμβολής τους στη συζήτηση μιας 
πλουραλιστικής κοινωνίας· θεωρεί ότι η 
ποινικοποίηση των απόψεων αποτελεί 
βασικό εμπόδιο στην προστασία των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου στην 
Τουρκία και εκφράζει τη λύπη του για το 
δυσανάλογο περιορισμό στις ελευθερίες 
της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και 
του συνέρχεσθαι,

11. επισημαίνει με ανησυχία την πρακτική 
της άσκησης ποινικών διώξεων κατά 
δημοσιογράφων οι οποίοι θίγουν θέματα 
παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή
άλλα θέματα που ανησυχούν την 
κοινωνία·

Or. en
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Τροπολογία 167
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. επαναλαμβάνει την ανησυχία του για
την πρακτική της άσκησης ποινικών 
διώξεων κατά δημοσιογράφων οι οποίοι 
φέρνουν στο φως της δημοσιότητας 
στοιχεία σχετικά με παραβιάσεις 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων κα άλλα θέματα 
δημοσίου ενδιαφέροντος στα πλαίσια της 
συμβολής τους στη συζήτηση μιας 
πλουραλιστικής κοινωνίας· θεωρεί ότι η 
ποινικοποίηση των απόψεων αποτελεί 
βασικό εμπόδιο στην προστασία των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου στην Τουρκία 
και εκφράζει τη λύπη του για το 
δυσανάλογο περιορισμό στις ελευθερίες 
της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και του 
συνέρχεσθαι,

11. θεωρεί απαράδεκτη την πρακτική της 
άσκησης ποινικών διώξεων κατά 
δημοσιογράφων οι οποίοι φέρνουν στο 
φως της δημοσιότητας στοιχεία σχετικά με 
παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων κα 
άλλα θέματα δημοσίου ενδιαφέροντος στα 
πλαίσια της συμβολής τους στη συζήτηση 
μιας πλουραλιστικής κοινωνίας· θεωρεί ότι 
η ποινικοποίηση των απόψεων αποτελεί 
βασικό εμπόδιο στην προστασία των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου στην Τουρκία 
και εκφράζει τη λύπη του για το 
δυσανάλογο περιορισμό στις ελευθερίες 
της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και του 
συνέρχεσθαι,

Or. nl

Τροπολογία 168
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. επαναλαμβάνει την ανησυχία του για 
την πρακτική της άσκησης ποινικών 
διώξεων κατά δημοσιογράφων οι οποίοι 
φέρνουν στο φως της δημοσιότητας 
στοιχεία σχετικά με παραβιάσεις 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων κα άλλα θέματα 
δημοσίου ενδιαφέροντος στα πλαίσια της 
συμβολής τους στη συζήτηση μιας 
πλουραλιστικής κοινωνίας· θεωρεί ότι η 
ποινικοποίηση των απόψεων αποτελεί 
βασικό εμπόδιο στην προστασία των 

11. επαναλαμβάνει την ανησυχία του για 
την πρακτική της άσκησης ποινικών 
διώξεων κατά δημοσιογράφων οι οποίοι 
φέρνουν στο φως της δημοσιότητας 
στοιχεία σχετικά με παραβιάσεις 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων κα άλλα θέματα 
δημοσίου ενδιαφέροντος στα πλαίσια της 
συμβολής τους στη συζήτηση μιας 
πλουραλιστικής κοινωνίας· θεωρεί ότι η 
ποινικοποίηση των απόψεων αποτελεί 
βασικό εμπόδιο στην πλήρη προστασία 
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δικαιωμάτων του ανθρώπου στην Τουρκία 
και εκφράζει τη λύπη του για το 
δυσανάλογο περιορισμό στις ελευθερίες 
της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και του 
συνέρχεσθαι,

των δικαιωμάτων του ανθρώπου στην 
Τουρκία και εκφράζει τη λύπη του για το 
δυσανάλογο περιορισμό στις ελευθερίες 
της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και του 
συνέρχεσθαι·

Or. en

Τροπολογία 169
Tunne Kelam

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. επαναλαμβάνει την ανησυχία του για 
την πρακτική της άσκησης ποινικών 
διώξεων κατά δημοσιογράφων οι οποίοι 
φέρνουν στο φως της δημοσιότητας 
στοιχεία σχετικά με παραβιάσεις 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων κα άλλα θέματα 
δημοσίου ενδιαφέροντος στα πλαίσια της 
συμβολής τους στη συζήτηση μιας 
πλουραλιστικής κοινωνίας· θεωρεί ότι η 
ποινικοποίηση των απόψεων αποτελεί 
βασικό εμπόδιο στην προστασία των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου στην Τουρκία 
και εκφράζει τη λύπη του για το 
δυσανάλογο περιορισμό στις ελευθερίες 
της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και του 
συνέρχεσθαι,

11. επαναλαμβάνει την ανησυχία του για 
την πρακτική της άσκησης ποινικών 
διώξεων κατά υπερασπιστών των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου και
δημοσιογράφων οι οποίοι φέρνουν στο 
φως της δημοσιότητας στοιχεία σχετικά με 
παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων κα 
άλλα θέματα δημοσίου ενδιαφέροντος στα 
πλαίσια της συμβολής τους στη συζήτηση 
μιας πλουραλιστικής κοινωνίας· θεωρεί ότι
η ποινικοποίηση των απόψεων αποτελεί 
βασικό εμπόδιο στην προστασία των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου στην Τουρκία 
και εκφράζει τη λύπη του για το 
δυσανάλογο περιορισμό στις ελευθερίες 
της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και του 
συνέρχεσθαι· καλεί την Τουρκία να 
διερευνήσει αντικειμενικά και διεξοδικά 
την άσκηση βίας σε βάρος υπερασπιστών 
των δικαιωμάτων του ανθρώπου και 
δημοσιογράφων·

Or. en

Τροπολογία 170
Barry Madlener
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. επαναλαμβάνει την ανησυχία του για 
την πρακτική της άσκησης ποινικών 
διώξεων κατά δημοσιογράφων οι οποίοι 
φέρνουν στο φως της δημοσιότητας 
στοιχεία σχετικά με παραβιάσεις 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων κα άλλα θέματα 
δημοσίου ενδιαφέροντος στα πλαίσια της 
συμβολής τους στη συζήτηση μιας 
πλουραλιστικής κοινωνίας· θεωρεί ότι η 
ποινικοποίηση των απόψεων αποτελεί 
βασικό εμπόδιο στην προστασία των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου στην Τουρκία 
και εκφράζει τη λύπη του για το 
δυσανάλογο περιορισμό στις ελευθερίες 
της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και του 
συνέρχεσθαι,

11. επαναλαμβάνει την ανησυχία του για 
την πρακτική της άσκησης ποινικών 
διώξεων κατά δημοσιογράφων, 
εφημερίδων και γελοιογράφων οι οποίοι 
φέρνουν στο φως της δημοσιότητας 
στοιχεία σχετικά με παραβιάσεις 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων κα άλλα θέματα 
δημοσίου ενδιαφέροντος στα πλαίσια της 
συμβολής τους στη συζήτηση μιας 
πλουραλιστικής κοινωνίας· θεωρεί ότι η 
ποινικοποίηση των απόψεων αποτελεί 
βασικό εμπόδιο στην προστασία των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου στην Τουρκία 
και εκφράζει τη λύπη του για το 
δυσανάλογο περιορισμό στις ελευθερίες 
της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και του 
συνέρχεσθαι,

Or. nl

Τροπολογία 171
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. επαναλαμβάνει την ανησυχία του για 
την πρακτική της άσκησης ποινικών 
διώξεων κατά δημοσιογράφων οι οποίοι 
φέρνουν στο φως της δημοσιότητας 
στοιχεία σχετικά με παραβιάσεις 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων κα άλλα θέματα 
δημοσίου ενδιαφέροντος στα πλαίσια της 
συμβολής τους στη συζήτηση μιας 
πλουραλιστικής κοινωνίας· θεωρεί ότι η 
ποινικοποίηση των απόψεων αποτελεί 
βασικό εμπόδιο στην προστασία των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου στην Τουρκία 
και εκφράζει τη λύπη του για το 

11. επαναλαμβάνει την ανησυχία του για 
την πρακτική της άσκησης ποινικών 
διώξεων κατά δημοσιογράφων οι οποίοι 
φέρνουν στο φως της δημοσιότητας 
στοιχεία σχετικά με παραβιάσεις 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων κα άλλα θέματα 
δημοσίου ενδιαφέροντος στα πλαίσια της 
συμβολής τους στη συζήτηση μιας 
πλουραλιστικής κοινωνίας· θεωρεί ότι η 
ποινικοποίηση των απόψεων αποτελεί 
βασικό εμπόδιο στην προστασία των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου στην Τουρκία 
και εκφράζει τη λύπη του για το 
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δυσανάλογο περιορισμό στις ελευθερίες 
της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και του 
συνέρχεσθαι,

δυσανάλογο περιορισμό στις ελευθερίες 
της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και του 
συνέρχεσθαι, επισημαίνει με ανησυχία την 
έκθεση του ΟΑΣΕ, η οποία στηρίζεται σε 
στοιχεία της οργάνωσης «Freedom for 
Journalists Platform», σύμφωνα με την 
οποία ο αριθμός των κρατούμενων 
δημοσιογράφων είναι ανάμεσα σε 57 και 
64·

Or. it

Τροπολογία 172
Charles Tannock

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. επαναλαμβάνει την ανησυχία του για 
την πρακτική της άσκησης ποινικών 
διώξεων κατά δημοσιογράφων οι οποίοι 
φέρνουν στο φως της δημοσιότητας 
στοιχεία σχετικά με παραβιάσεις 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων κα άλλα θέματα 
δημοσίου ενδιαφέροντος στα πλαίσια της 
συμβολής τους στη συζήτηση μιας 
πλουραλιστικής κοινωνίας· θεωρεί ότι η 
ποινικοποίηση των απόψεων αποτελεί 
βασικό εμπόδιο στην προστασία των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου στην Τουρκία 
και εκφράζει τη λύπη του για το 
δυσανάλογο περιορισμό στις ελευθερίες 
της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και του 
συνέρχεσθαι,

11. επαναλαμβάνει την ανησυχία του για 
την πρακτική της άσκησης ποινικών 
διώξεων κατά δημοσιογράφων οι οποίοι 
φέρνουν στο φως της δημοσιότητας 
στοιχεία σχετικά με παραβιάσεις 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων κα άλλα θέματα 
δημοσίου ενδιαφέροντος στα πλαίσια της 
συμβολής τους στη συζήτηση μιας 
πλουραλιστικής κοινωνίας· θεωρεί ότι η 
ποινικοποίηση των απόψεων αποτελεί 
βασικό εμπόδιο στην προστασία των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου στην Τουρκία 
και εκφράζει τη λύπη του για το 
δυσανάλογο περιορισμό στις ελευθερίες 
της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και του 
συνέρχεσθαι, καλεί τις τουρκικές αρχές 
να απελευθερώσουν τον εκδότη και 
υπερασπιστή των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου, Ραγκίπ Ζαράκολου, ο οποίος 
συνελήφθη και φυλακίσθηκε για την 
έκδοση βιβλίων με θέμα την γενοκτονία 
των Αρμενίων και τα δικαιώματα του 
Κουρδικού λαού· 

Or. en
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Τροπολογία 173
Marie-Christine Vergiat, Νικόλαος Χουντής, Jürgen Klute

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. επαναλαμβάνει την ανησυχία του για 
την πρακτική της άσκησης ποινικών 
διώξεων κατά δημοσιογράφων οι οποίοι 
φέρνουν στο φως της δημοσιότητας 
στοιχεία σχετικά με παραβιάσεις 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων κα άλλα θέματα 
δημοσίου ενδιαφέροντος στα πλαίσια της 
συμβολής τους στη συζήτηση μιας 
πλουραλιστικής κοινωνίας· θεωρεί ότι η 
ποινικοποίηση των απόψεων αποτελεί 
βασικό εμπόδιο στην προστασία των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου στην Τουρκία 
και εκφράζει τη λύπη του για το 
δυσανάλογο περιορισμό στις ελευθερίες 
της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και του 
συνέρχεσθαι,

11. επαναλαμβάνει την ανησυχία του για 
την πρακτική της άσκησης ποινικών 
διώξεων κατά δημοσιογράφων οι οποίοι 
φέρνουν στο φως της δημοσιότητας 
στοιχεία σχετικά με παραβιάσεις 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων κα άλλα θέματα 
δημοσίου ενδιαφέροντος στα πλαίσια της 
συμβολής τους στη συζήτηση μιας 
πλουραλιστικής κοινωνίας· θεωρεί ότι η 
ποινικοποίηση των απόψεων αποτελεί 
βασικό εμπόδιο στην προστασία των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου στην Τουρκία 
και εκφράζει τη λύπη του για το 
δυσανάλογο περιορισμό στις ελευθερίες 
της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και του 
συνέρχεσθαι, υπενθυμίζει ότι η Τουρκία 
βρίσκεται στην πέμπτη θέση παγκοσμίως 
όσον αφορά τον αριθμό δημοσιογράφων 
στις φυλακές,

Or. fr

Τροπολογία 174
Emine Bozkurt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. καλεί την τουρκική κυβέρνηση να 
αναθεωρήσει τον ορισμό της 
τρομοκρατίας στον Αντιτρομοκρατικό 
νόμο προκειμένου να αποφευχθεί η άνευ 
ορίων εφαρμογή αυτού του νόμου 
θέτοντας σε κίνδυνο τα θεμελιώδη 
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δικαιώματα, ιδιαίτερα την ελευθερία του 
λόγου και την ελευθερία του τύπου·

Or. en

Τροπολογία 175
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. υπενθυμίζει ότι η ελευθερία 
έκφρασης και ο πλουραλισμός των μέσων 
ευρίσκονται στο επίκεντρο των 
ευρωπαϊκών αξιών και ότι σε μια 
πραγματικά δημοκρατική, ελεύθερη και 
πλουραλιστική κοινωνία απαιτείται 
πραγματική ελευθερία έκφρασης· 
υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη για 
μεταρρύθμιση της νομοθεσίας που αφήνει 
περιθώρια για την επιβολή δυσανάλογα 
μεγάλων προστίμων στα μέσα 
ενημέρωσης- τα οποία οδηγούν μερικές 
φορές στο κλείσιμό τους και σε πολλές 
περιπτώσεις στην αυτολογοκρισία των 
δημοσιογράφων ή των εκδοτών τους- και 
του νόμου 5651/2007 για το διαδίκτυο, ο 
οποίος περιορίζει την ελευθερία 
έκφρασης, επιβάλλει περιορισμούς στο 
δικαίωμα πρόσβασης των πολιτών στην 
ενημέρωση και επιτρέπει απαγορεύσεις 
ιστοσελίδων δυσανάλογης εμβέλειας και 
διάρκεια· επιδοκιμάζει, εν προκειμένω, 
την αναγνώριση της ελευθερίας του 
διαδικτύου από τον Επίτροπο Füle ως 
μέρος των κριτηρίων της Κοπεγχάγης·

Or. en

Τροπολογία 176
Jarosław Leszek Wałęsa
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. επιμένει ότι οι δίκες που έχουν ήδη 
αρχίσει εναντίον δημοσιογράφων πρέπει 
να διεξαχθούν σε πνεύμα διαφάνειας, με 
σεβασμό των κανόνων του κράτους 
δικαίου και με την διασφάλιση των 
καταλλήλων συνθηκών, μέσω της 
διάθεσης καταλλήλων χώρων για το είδος 
των συνεδριάσεων που λαμβάνουν χώρα, 
μέσω της διανομής ορθώς 
καταγεγραμμένων πρακτικών στους 
κρατούμενους καθώς και μέσω της 
πληροφόρησης των δημοσιογράφων όσον 
αφορά τις κατηγορίες που τους έχουν 
απαγγελθεί, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί 
ότι οι συνθήκες διεξαγωγής της δίκης δεν 
θα επηρεάσουν αρνητικά την έκβασή της· 
εκφράζει σοβαρές ανησυχίες όσον αφορά 
τις συνθήκες κράτησης των 
δημοσιογράφων· εκφράζει τη λύπη του 
για την απουσία ακριβών στοιχείων ως 
προς τον αριθμό των κρατουμένων 
δημοσιογράφων και των εν εξελίξει 
διώξεων εναντίον δημοσιογράφων, 
καθώς και για τις νομικές βάσεις 
παρόμοιων υποθέσεων· καλεί δε τις 
τουρκικές αρχές να δημοσιοποιήσουν 
αυτές τις πληροφορίες·

Or. en

Τροπολογία 177
Birgit Schnieber-Jastram

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11 α. εκφράζει τη λύπη του, σε αυτό το 
πλαίσιο, όσον αφορά τον αυξανόμενο 
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αριθμό των νέων προσφυγών στο 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και παροτρύνει τη Τουρκία 
να προχωρήσει στη λήψη περαιτέρω 
μέτρων προκειμένου να πάψουν οι 
παραβιάσεις των δικαιωμάτων που 
εγγυάται το ΕΔΑΔ·

Or. en

Τροπολογία 178
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. παροτρύνει την Τουρκία να τηρήσει 
αυστηρά τις διεθνείς υποχρεώσεις της 
στον τομέα των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου τροποποιώντας εν προκειμένω 
τη σχετική της νομοθεσία και 
προβλέποντας την εκπαίδευση 
αστυνομικών και δικαστικών· χαιρετίζει 
εν προκειμένω την απόφαση για την 
παροχή σε δικαστικούς και εισαγγελείς 
ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης σχετικά με 
την ελευθερία έκφρασης και την
ελευθερία του Τύπου καθώς και το 
θεμελιώδη ρόλο του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 179
Raimon Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. παροτρύνει την Τουρκία να τηρήσει 
αυστηρά τις διεθνείς υποχρεώσεις της στον 
τομέα των δικαιωμάτων του ανθρώπου 
τροποποιώντας εν προκειμένω τη σχετική
της νομοθεσία και προβλέποντας την 
εκπαίδευση αστυνομικών και δικαστικών· 
χαιρετίζει εν προκειμένω την απόφαση για 
την παροχή σε δικαστικούς και εισαγγελείς 
ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης σχετικά με 
την ελευθερία έκφρασης και την ελευθερία 
του Τύπου καθώς και το θεμελιώδη ρόλο 
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

12. εκφράζει την ανησυχία του για τα 
μεγάλα περιθώρια ερμηνείας και 
εφαρμογής που επιτρέπουν ο τουρκικός 
αντιτρομοκρατικός νόμος και ο 
τουρκικός ποινικός κώδικας, ιδίως όταν 
δεν έχει αποδειχθεί η συμμετοχή σε 
τρομοκρατική οργάνωση και όταν πράξη 
ή δήλωση κρίνεται ότι συνάδει με 
στόχους τρομοκρατικής οργάνωσης· 
παροτρύνει την Τουρκία να τηρήσει 
αυστηρά τις διεθνείς υποχρεώσεις της στον 
τομέα των δικαιωμάτων του ανθρώπου 
μέσω της τροποποίησης εν προκειμένω 
της σχετικής της νομοθεσίας και μέσω 
της συστηματικής εκπαίδευσης και 
ευαισθητοποίησης των αστυνομικών, των 
δικαστών και των εισαγγελέων της ως 
προς τη διαφορά μεταξύ της 
τρομοκρατικής ενέργειας και της 
συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση 
αφενός και πράξεων που υπάγονται στις 
διατάξεις προστασίας της ελευθερίας της 
σκέψης, της έκφρασης, του 
συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι 
αφετέρου, όπως ορίζει η δικονομία του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων· χαιρετίζει εν προκειμένω 
την απόφαση για την παροχή σε 
δικαστικούς και εισαγγελείς 
ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης σχετικά με 
την ελευθερία έκφρασης και την ελευθερία 
του Τύπου καθώς και το θεμελιώδη ρόλο 
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

Or. en

Τροπολογία 180
Richard Howitt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. παροτρύνει την Τουρκία να τηρήσει 
αυστηρά τις διεθνείς υποχρεώσεις της στον 
τομέα των δικαιωμάτων του ανθρώπου 
τροποποιώντας εν προκειμένω τη σχετική 
της νομοθεσία και προβλέποντας την 
εκπαίδευση αστυνομικών και δικαστικών· 
χαιρετίζει εν προκειμένω την απόφαση για 
την παροχή σε δικαστικούς και εισαγγελείς 
ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης σχετικά με 
την ελευθερία έκφρασης και την ελευθερία 
του Τύπου καθώς και το θεμελιώδη ρόλο 
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

12. εκφράζει τη λύπη του για τις 
συνεχιζόμενες καταγγελίες περί 
βασανιστηρίων και κακομεταχείρισης 
στα αστυνομικά τμήματα και στις 
φυλακές, για την υπέρμετρη χρήση βίας 
από αστυνομικούς κατά τη διάρκεια 
διαδηλώσεων και για την έλλειψη 
προόδου όσον αφορά την προσαγωγή στη 
δικαιοσύνη αξιωματούχων εναντίον των 
οποίων διατυπώνονται καταγγελίες για 
παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων·
παροτρύνει την Τουρκία να τηρήσει 
αυστηρά τις διεθνείς υποχρεώσεις της στον 
τομέα των δικαιωμάτων του ανθρώπου 
τροποποιώντας εν προκειμένω τη σχετική 
της νομοθεσία και προβλέποντας την 
εκπαίδευση αστυνομικών και δικαστικών· 
χαιρετίζει εν προκειμένω την απόφαση για 
την παροχή σε δικαστικούς και εισαγγελείς 
ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης σχετικά με 
την ελευθερία έκφρασης και την ελευθερία 
του Τύπου καθώς και το θεμελιώδη ρόλο 
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

Or. en

Τροπολογία 181
Geoffrey Van Orden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. παροτρύνει την Τουρκία να τηρήσει 
αυστηρά τις διεθνείς υποχρεώσεις της
στον τομέα των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου τροποποιώντας εν προκειμένω 
τη σχετική της νομοθεσία και 
προβλέποντας την εκπαίδευση 
αστυνομικών και δικαστικών· χαιρετίζει εν 
προκειμένω την απόφαση για την παροχή 

12. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
αποφασιστικότητα με την οποία ενεργεί η
Τουρκία προκειμένου να τηρήσει τις 
διεθνείς απαιτήσεις στον τομέα των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου μέσω της 
επανεξέτασης των διατάξεων της 
σχετικής νομοθεσίας και μέσω της 
συνεχιζόμενης διαρκούς εκπαίδευσης των 
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σε δικαστικούς και εισαγγελείς 
ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης σχετικά με 
την ελευθερία έκφρασης και την ελευθερία 
του Τύπου καθώς και το θεμελιώδη ρόλο 
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

αστυνομικών και των δικαστικών της·
χαιρετίζει την απόφαση για την παροχή σε 
δικαστικούς και εισαγγελείς 
ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης σχετικά με 
την ελευθερία έκφρασης και την ελευθερία 
του Τύπου

Or. en

Τροπολογία 182
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. παροτρύνει την Τουρκία να τηρήσει 
αυστηρά τις διεθνείς υποχρεώσεις της στον 
τομέα των δικαιωμάτων του ανθρώπου 
τροποποιώντας εν προκειμένω τη σχετική 
της νομοθεσία και προβλέποντας την 
εκπαίδευση αστυνομικών και 
δικαστικών· χαιρετίζει εν προκειμένω την 
απόφαση για την παροχή σε δικαστικούς 
και εισαγγελείς ενδοϋπηρεσιακής 
κατάρτισης σχετικά με την ελευθερία 
έκφρασης και την ελευθερία του Τύπου 
καθώς και το θεμελιώδη ρόλο του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων,

12. παροτρύνει την Τουρκία να τηρήσει 
αυστηρά τις διεθνείς υποχρεώσεις της στον 
τομέα των δικαιωμάτων του ανθρώπου 
τροποποιώντας εν προκειμένω τη σχετική 
της νομοθεσία και συγκεκριμένα τον 
αντιτρομοκρατικό της νόμο, ο οποίος έχει 
χρησιμοποιηθεί για να καλύψει πλειάδα 
υποθέσεων που δεν εντάσσονται στη 
τρομοκρατία και για να αποκρύψει την 
καταπίεση της ελευθερίας της έκφρασης 
και των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην 
Τουρκία,

Or. en

Τροπολογία 183
Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Ana Gomes, Antonyia Parvanova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. παροτρύνει την Τουρκία να τηρήσει 
αυστηρά τις διεθνείς υποχρεώσεις της στον 

12. παροτρύνει την Τουρκία να τηρήσει 
αυστηρά τις διεθνείς υποχρεώσεις της στον 
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τομέα των δικαιωμάτων του ανθρώπου 
τροποποιώντας εν προκειμένω τη σχετική 
της νομοθεσία και προβλέποντας την 
εκπαίδευση αστυνομικών και δικαστικών· 
χαιρετίζει εν προκειμένω την απόφαση για 
την παροχή σε δικαστικούς και εισαγγελείς 
ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης σχετικά με 
την ελευθερία έκφρασης και την ελευθερία 
του Τύπου καθώς και το θεμελιώδη ρόλο 
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

τομέα των δικαιωμάτων του ανθρώπου 
τροποποιώντας εν προκειμένω τη σχετική 
της νομοθεσία ώστε να ευθυγραμμιστεί 
τούτη με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής 
Σύμβασης για την Προάσπιση των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των 
Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΔΑ), και 
προβλέποντας την εκπαίδευση 
αστυνομικών και δικαστικών· χαιρετίζει εν 
προκειμένω την απόφαση για την παροχή 
σε δικαστικούς και εισαγγελείς 
ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης σχετικά με 
την ελευθερία έκφρασης και την ελευθερία 
του Τύπου καθώς και το θεμελιώδη ρόλο 
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

Or. en

Τροπολογία 184
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. παροτρύνει την Τουρκία να τηρήσει 
αυστηρά τις διεθνείς υποχρεώσεις της στον 
τομέα των δικαιωμάτων του ανθρώπου 
τροποποιώντας εν προκειμένω τη σχετική 
της νομοθεσία και προβλέποντας την 
εκπαίδευση αστυνομικών και δικαστικών· 
χαιρετίζει εν προκειμένω την απόφαση για 
την παροχή σε δικαστικούς και εισαγγελείς 
ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης σχετικά με 
την ελευθερία έκφρασης και την ελευθερία 
του Τύπου καθώς και το θεμελιώδη ρόλο 
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

12. παροτρύνει την Τουρκία να τηρήσει 
αυστηρά τις διεθνείς υποχρεώσεις της στον 
τομέα των δικαιωμάτων του ανθρώπου 
τροποποιώντας εν προκειμένω τη σχετική 
της νομοθεσία και προβλέποντας την 
εκπαίδευση αστυνομικών και δικαστικών
καθώς επίσης και δημιουργώντας 
αποτελεσματικό μηχανισμό αστυνομικών 
καταγγελιών ο οποίος θα λειτουργεί με 
βάση τις πέντε αρχές που θεσπίζονται με 
την νομολογία του ΕΔΑΔ για την 
αποτελεσματική διεξαγωγή των ερευνών, 
δηλαδή την ανεξαρτησία, την επάρκεια, 
την αμεσότητα, τον δημόσιο έλεγχο και 
την συμμετοχή του θύματος· χαιρετίζει εν 
προκειμένω την απόφαση για την παροχή 
σε δικαστικούς και εισαγγελείς 
ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης σχετικά με 
την ελευθερία έκφρασης και την ελευθερία 
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του Τύπου καθώς και το θεμελιώδη ρόλο 
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

Or. en

Τροπολογία 185
Andrew Duff, Graham Watson, Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. παροτρύνει την Τουρκία να τηρήσει 
αυστηρά τις διεθνείς υποχρεώσεις της στον 
τομέα των δικαιωμάτων του ανθρώπου 
τροποποιώντας εν προκειμένω τη σχετική 
της νομοθεσία και προβλέποντας την 
εκπαίδευση αστυνομικών και δικαστικών· 
χαιρετίζει εν προκειμένω την απόφαση για 
την παροχή σε δικαστικούς και εισαγγελείς 
ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης σχετικά με 
την ελευθερία έκφρασης και την ελευθερία 
του Τύπου καθώς και το θεμελιώδη ρόλο 
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

12. παροτρύνει την Τουρκία να τηρήσει 
αυστηρά τις διεθνείς υποχρεώσεις της στον 
τομέα των δικαιωμάτων του ανθρώπου 
τροποποιώντας εν προκειμένω τη σχετική 
της νομοθεσία και προβλέποντας την 
εκπαίδευση αστυνομικών και δικαστικών· 
χαιρετίζει εν προκειμένω την απόφαση για 
την παροχή σε δικαστικούς και εισαγγελείς 
ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης σχετικά με 
την ελευθερία έκφρασης και την ελευθερία 
του Τύπου καθώς και το θεμελιώδη ρόλο 
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, θεωρεί 
ευπρόσδεκτο το ενδεχόμενο λήψης 
περαιτέρω μέτρων προκειμένου να 
βελτιωθεί η άμεση πρόσβαση στα 
τουρκικά δικαστήρια μεμονωμένων 
πολιτών που επιθυμούν να προασπίσουν 
τα δικαιώματά τους, ούτως ώστε να 
μειωθεί ο αριθμός των προσφυγών στο 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων του Στρασβούργου·

Or. en

Τροπολογία 186
Kristian Vigenin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. παροτρύνει την Τουρκία να τηρήσει 
αυστηρά τις διεθνείς υποχρεώσεις της στον 
τομέα των δικαιωμάτων του ανθρώπου 
τροποποιώντας εν προκειμένω τη σχετική 
της νομοθεσία και προβλέποντας την 
εκπαίδευση αστυνομικών και δικαστικών· 
χαιρετίζει εν προκειμένω την απόφαση για 
την παροχή σε δικαστικούς και εισαγγελείς 
ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης σχετικά με 
την ελευθερία έκφρασης και την ελευθερία 
του Τύπου καθώς και το θεμελιώδη ρόλο 
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

12. παροτρύνει την Τουρκία να τηρήσει 
αυστηρά τις διεθνείς υποχρεώσεις της στον 
τομέα των δικαιωμάτων του ανθρώπου 
τροποποιώντας εν προκειμένω τη σχετική 
της νομοθεσία και προβλέποντας την 
εκπαίδευση αστυνομικών και δικαστικών· 
χαιρετίζει εν προκειμένω την απόφαση για 
την παροχή σε δικαστικούς και εισαγγελείς 
ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης σχετικά με 
την ελευθερία έκφρασης και την ελευθερία 
του Τύπου καθώς και το θεμελιώδη ρόλο 
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, παροτρύνει τις 
αρχές να εφαρμόσουν τις πολυάριθμες 
αποφάσεις του ΕΔΑΔ σχετικά με τις 
παραβιάσεις του δικαιώματος δίκαιης 
δίκης και της ελευθερίας της έκφρασης 
στη Τουρκία·

Or. en

Τροπολογία 187
Ismail Ertug, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Norbert Neuser, Knut Fleckenstein, Jo Leinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. παροτρύνει την Τουρκία να τηρήσει 
αυστηρά τις διεθνείς υποχρεώσεις της στον 
τομέα των δικαιωμάτων του ανθρώπου 
τροποποιώντας εν προκειμένω τη σχετική 
της νομοθεσία και προβλέποντας την 
εκπαίδευση αστυνομικών και δικαστικών· 
χαιρετίζει εν προκειμένω την απόφαση για 
την παροχή σε δικαστικούς και εισαγγελείς 
ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης σχετικά με 
την ελευθερία έκφρασης και την ελευθερία 
του Τύπου καθώς και το θεμελιώδη ρόλο 
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

12. παροτρύνει την Τουρκία να τηρήσει 
αυστηρά τις διεθνείς υποχρεώσεις της στον 
τομέα των δικαιωμάτων του ανθρώπου 
τροποποιώντας εν προκειμένω τη σχετική 
της νομοθεσία και προβλέποντας την 
εκπαίδευση αστυνομικών και δικαστικών· 
χαιρετίζει εν προκειμένω την απόφαση για 
την παροχή σε δικαστικούς και εισαγγελείς 
ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης σχετικά με 
την ελευθερία έκφρασης και την ελευθερία 
του Τύπου καθώς και το θεμελιώδη ρόλο 
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, παροτρύνει 
την κυβέρνηση να επισπεύσει την 
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διαδικασία θέσπισης των σχετικών με 
την ελευθερία της έκφρασης τροπολογιών 
που περιέχονται στην πρόσφατη δέσμη 
μέτρων για τη δικαστική μεταρρύθμιση 
που ανακοινώθηκε τον Ιανουάριο του 
2012, γεγονός που προσδοκάται ότι θα 
επιλύσει το πρόβλημα των υπέρμετρων 
δικαστικών διώξεων που ασκούνται 
εναντίον πολιτικών όπως ο Kemal 
Kilicdaroglu·

Or. en

Τροπολογία 188
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. εκφράζει την βαθύτατη θλίψη του 
για τις ολοένα και αυξανόμενες διώξεις 
εναντίον δημοσιογράφων και 
υπογραμμίζει ότι τα ελεύθερα και 
πολυφωνικά μέσα ενημέρωσης, 
συμπεριλαμβανομένου του ελεύθερου 
διαδικτύου, συμβάλλουν ουσιαστικά στον 
διάλογο που χαρακτηρίζει μια 
πλουραλιστική κοινωνία· θεωρεί ότι η 
ποινικοποίηση των απόψεων αποτελεί 
βασικό εμπόδιο στην προστασία των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου στην 
Τουρκία και εκφράζει τη λύπη του για το 
δυσανάλογο περιορισμό στις ελευθερίες 
της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και 
του συνέρχεσθαι,

Or. en

Τροπολογία 189
Norica Nicolai
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. παροτρύνει την κυβέρνηση να 
εφαρμόσει τα προγράμματα που έχουν τη 
στήριξη του Συμβουλίου της Ευρώπης 
και της ΕΕ στον τομέα της ελευθερίας 
της έκφρασης· εκφράζει την ικανοποίησή 
του για τις προσπάθειες της κυβέρνησης 
να εκπονήσει σχέδιο δράσης για την 
ελευθερία της έκφρασης με στόχο την 
αναθεώρηση της νομοθεσίας, την 
περαιτέρω κατάρτιση των μελών του 
δικαστικού σώματος, την μεγαλύτερη 
ευαισθητοποίηση στα θέματα της 
ελευθερίας της έκφρασης και του λόγου, 
σύμφωνα με την ΕΣΑΔ και τις αποφάσεις 
του ΕΔΑΔ· επικροτεί την προσφάτως 
καθιερωθείσα διαδικασία που επιτρέπει 
σε μεμονωμένους πολίτες να 
προσφεύγουν στο Συνταγματικό 
Δικαστήριο λόγω παραβίασης κάθε 
ατομικής ελευθερίας ή ανθρωπίνου 
δικαιώματος που εγγυάται το Σύνταγμα 
και εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της 
ΕΣΔΑ και των συμπληρωματικών 
πρωτοκόλλων αυτής που έχει υπογράψει 
η Τουρκία·

Or. en

Τροπολογία 190
Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. επισημαίνει, όσον αφορά τον 
προσδιορισμό της τρομοκρατίας, ότι 
εξαιρετικά ευρείς ορισμοί που καλύπτουν 
τα πάντα μπορεί να οδηγήσουν σε 
αδικαιολόγητες αντιδράσεις και 
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παροτρύνει συνεπώς την τουρκική 
κυβέρνηση να αναθεωρήσει κατά 
προτεραιότητα τον αντιτρομοκρατικό 
νόμο 

Or. en

Τροπολογία 191
Raimon Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. εκφράζει την βαθιά του ανησυχία 
σχετικά με την απόφαση της τουρκικής 
δικαιοσύνης να ξεκινήσει ανακρίσεις 
εναντίον του κ. Kemal Kılıçdaroğlu, 
αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης 
και ηγέτη του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού 
Κόμματος (CHP), λόγω των σχολίων που 
έκανε σχετικά με τους κρατούμενους 
εκλεγμένους βουλευτές του CHP· 
εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη 
μετριοπάθειας που επέδειξαν οι 
εισαγγελικές αρχές ξεκινώντας την εν 
λόγω δίωξη· προειδοποιεί ότι παρόμοιες 
ενέργειες, οι οποίες ξεπερνούν το μέτρο, 
εκ μέρους της δικαστικής εξουσίας θα 
λειτουργήσουν ενδεχομένως 
υπονομευτικά για την ελευθερία της 
έκφρασης στην Τουρκία και 
διαστρεβλωτικά για τον δημοκρατικό 
αγώνα μεταξύ των πολιτικών κομμάτων·

Or. en

Τροπολογία 192
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. χαιρετίζει την απόφαση για την 
παροχή σε δικαστικούς και εισαγγελείς 
ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης σχετικά με 
την ελευθερία έκφρασης και σχετικά με 
την ελευθερία του Τύπου και τον 
θεμελιώδη ρόλο του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
παρατηρεί εντούτοις ότι η Τουρκία 
εξακολουθεί να μην έχει αντλήσει τα 
αναγκαία συμπεράσματα από τον μεγάλο 
αριθμό αποφάσεων του ΕΔΑΔ που δεν 
είναι θετικές για την Τουρκία· 
επισημαίνει σχετικά ότι είναι αναγκαίο να 
γίνει συστηματικός έλεγχος του τρόπου με 
τον οποίο εφαρμόζει η Άγκυρα τις 
αποφάσεις του ΕΔΑΔ·

Or. en

Τροπολογία 193
Emine Bozkurt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. εκφράζει την βαθιά του ανησυχία 
σχετικά με την απόφαση της τουρκικής 
δικαιοσύνης να ξεκινήσει ανακρίσεις 
εναντίον του κ. Kemal Kılıçdaroğlu, 
αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης 
και ηγέτη του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού 
Κόμματος (CHP), για τις δηλώσεις του· 
επισημαίνει ότι, όταν οι βουλευτές 
καλούνται να εκπληρώσουν τα 
καθήκοντά τους υπό την απειλή 
δικαστικών διώξεων, η δημοκρατία, η 
ελευθερία του λόγου και η ελευθερία του 
τύπου δεν είναι ασφαλείς·

Or. en
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Τροπολογία 194
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. εκτιμά ότι οι διατάξεις που περιέχει 
η τουρκική αντιτρομοκρατική νομοθεσία 
και το άρθρο 220 του τουρκικού ποινικού 
κώδικα επιτρέπουν μεγάλα περιθώρια 
ερμηνείας, ιδίως όταν δεν έχει αποδειχθεί 
η συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση 
και όταν πράξη ή δήλωση κρίνεται 
ενδεχομένως ότι συνάδει με «στόχους» 
τρομοκρατικής οργάνωσης· ζητεί από τις 
τουρκικές αρχές να λάβουν νομοθετικά 
μέτρα και να συμμορφωθούν με την 
νομολογία του ΕΔΑΔ (Güzel και Özer 
κατά Τουρκίας, απόφαση της 6ης Ιουλίου 
2010), την σύσταση 1426 (1999) της 
Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του 
Συμβουλίου της Ευρώπης με θέμα τις 
ευρωπαϊκές δημοκρατίες απέναντι στη 
τρομοκρατία, καθώς και τις 
κατευθυντήριες γραμμές της υπουργικής 
επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης 
σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και 
τον αγώνα εναντίον της τρομοκρατίας, 
της 11ης Ιουλίου 2002·

Or. en

Τροπολογία 195
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. υπενθυμίζει ότι η ελευθερία έκφρασης διαγράφεται
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και ο πλουραλισμός των μέσων 
ευρίσκονται στο επίκεντρο των 
ευρωπαϊκών αξιών και ότι σε μια 
πραγματικά δημοκρατική, ελεύθερη και 
πλουραλιστική κοινωνία απαιτείται 
πραγματική ελευθερία έκφρασης· 
υπογραμμίζει ότι είναι ιδιαίτερα 
επείγουσα η μεταρρύθμιση της 
νομοθεσίας που αφήνει περιθώρια για την 
επιβολή δυσανάλογα μεγάλων προστίμων 
στα μέσα ενημέρωσης- τα οποία οδηγούν 
μερικές φορές στο κλείσιμό τους ή στην 
αυτολογοκρισία των δημοσιογράφων ή 
των εκδοτών τους- και του νόμου 
5651/2007 για το διαδίκτυο, ο οποίος 
περιορίζει την ελευθερία έκφρασης, 
επιβάλλει περιορισμούς στο δικαίωμα 
πρόσβασης των πολιτών στην ενημέρωση 
και επιτρέπει απαγορεύσεις ιστοσελίδων 
δυσανάλογης εμβέλειας και διάρκειας,

Or. en

Τροπολογία 196
Jürgen Klute, Νικόλαος Χουντής, Τάκης Χατζηγεωργίου, Katarína Neveďalová, Helmut 
Scholz, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. υπενθυμίζει ότι η ελευθερία έκφρασης
και ο πλουραλισμός των μέσων
ευρίσκονται στο επίκεντρο των 
ευρωπαϊκών αξιών και ότι σε μια 
πραγματικά δημοκρατική, ελεύθερη και 
πλουραλιστική κοινωνία απαιτείται 
πραγματική ελευθερία έκφρασης· 
υπογραμμίζει ότι είναι ιδιαίτερα επείγουσα 
η μεταρρύθμιση της νομοθεσίας που 
αφήνει περιθώρια για την επιβολή 
δυσανάλογα μεγάλων προστίμων στα μέσα 
ενημέρωσης- τα οποία οδηγούν μερικές 
φορές στο κλείσιμό τους ή στην 
αυτολογοκρισία των δημοσιογράφων ή 

13. παροτρύνει την τουρκική κυβέρνηση 
να διασφαλίσει πλήρως την ελευθερία της 
έκφρασης και των πλουραλισμό των 
μέσων και εκφράζει τη λύπη του για την
έλλειψη προόδου σε αυτόν τον τομέα. 
καλεί τους τούρκους νομοθέτες να 
καταργήσουν όλους τους νόμους που 
περιορίζουν την ελευθερία της έκφρασης, 
συμπεριλαμβανομένων του άρθρου 301 
του ποινικού κώδικα (περί προσβολής του 
τουρκισμού) και των άρθρων 7/2 (περί 
διάπραξης εγκλήματος εκ μέρους 
παράνομης οργάνωσης) και 220/8 (περί 
προπαγάνδας υπέρ οργάνωσης ή των 
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των εκδοτών τους- και του νόμου 
5651/2007 για το διαδίκτυο, ο οποίος 
περιορίζει την ελευθερία έκφρασης, 
επιβάλλει περιορισμούς στο δικαίωμα 
πρόσβασης των πολιτών στην ενημέρωση 
και επιτρέπει απαγορεύσεις ιστοσελίδων 
δυσανάλογης εμβέλειας και διάρκειας,

στόχων αυτής) του αντιτρομοκρατικού 
νόμου, προκειμένου να αποτρέψουν την 
χρησιμοποίησή τους για να περιοριστεί η 
ελευθερία της έκφρασης και το δικαίωμα 
του συνέρχεσθαι ειρηνικώς και του 
συνεταιρίζεσθαι και προκειμένου να τους 
ευθυγραμμίσουν με την νομολογία του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων. θεωρεί λυπηρό το γεγονός 
ότι η Τουρκία είναι τη στιγμή αυτή η 
χώρα με τον δεύτερο υψηλότερο αριθμό 
κρατουμένων δημοσιογράφων και 
εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης, μετά 
τη Κίνα· υπογραμμίζει ότι είναι ιδιαίτερα 
επείγουσα η μεταρρύθμιση της νομοθεσίας 
που αφήνει περιθώρια για την επιβολή 
δυσανάλογα μεγάλων προστίμων στα μέσα 
ενημέρωσης- τα οποία οδηγούν μερικές 
φορές στο κλείσιμό τους ή στην 
αυτολογοκρισία των δημοσιογράφων ή 
των εκδοτών τους- και του νόμου 
5651/2007 για το διαδίκτυο, ο οποίος 
περιορίζει την ελευθερία έκφρασης, 
επιβάλλει περιορισμούς στο δικαίωμα 
πρόσβασης των πολιτών στην ενημέρωση 
και επιτρέπει απαγορεύσεις ιστοσελίδων 
δυσανάλογης εμβέλειας και διάρκειας,
υπενθυμίζει ότι τόσο η ελευθερία 
έκφρασης όσο και ο πλουραλισμός των 
μέσων ευρίσκονται στο επίκεντρο των 
ευρωπαϊκών αξιών και ότι σε μια 
πραγματικά δημοκρατική, ελεύθερη και 
πλουραλιστική κοινωνία απαιτείται 
πραγματική ελευθερία έκφρασης·

Or. en

Τροπολογία 197
Geoffrey Van Orden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. υπενθυμίζει ότι η ελευθερία έκφρασης 13. υπενθυμίζει ότι η ελευθερία έκφρασης 
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και ο πλουραλισμός των μέσων 
ευρίσκονται στο επίκεντρο των 
ευρωπαϊκών αξιών και ότι σε μια 
πραγματικά δημοκρατική, ελεύθερη και 
πλουραλιστική κοινωνία απαιτείται 
πραγματική ελευθερία έκφρασης· 
υπογραμμίζει ότι είναι ιδιαίτερα 
επείγουσα η μεταρρύθμιση της 
νομοθεσίας που αφήνει περιθώρια για την 
επιβολή δυσανάλογα μεγάλων προστίμων 
στα μέσα ενημέρωσης- τα οποία οδηγούν 
μερικές φορές στο κλείσιμό τους ή στην 
αυτολογοκρισία των δημοσιογράφων ή 
των εκδοτών τους- και του νόμου 
5651/2007 για το διαδίκτυο, ο οποίος 
περιορίζει την ελευθερία έκφρασης, 
επιβάλλει περιορισμούς στο δικαίωμα 
πρόσβασης των πολιτών στην ενημέρωση 
και επιτρέπει απαγορεύσεις ιστοσελίδων 
δυσανάλογης εμβέλειας και διάρκειας,

και η ελευθερία των μέσων αποτελούν το 
θεμέλιο για μια πραγματικά δημοκρατική, 
ελεύθερη και πλουραλιστική κοινωνία· 
υπογραμμίζει ότι μια νομοθεσία που 
περιορίζει σήμερα την ελευθερία των
μέσων ενημέρωσης και την ελευθερία του 
διαδικτύου πρέπει επειγόντως να 
μεταρρυθμιστεί·

Or. en

Τροπολογία 198
Raimon Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. υπενθυμίζει ότι η ελευθερία έκφρασης 
και ο πλουραλισμός των μέσων 
ευρίσκονται στο επίκεντρο των 
ευρωπαϊκών αξιών και ότι σε μια 
πραγματικά δημοκρατική, ελεύθερη και 
πλουραλιστική κοινωνία απαιτείται 
πραγματική ελευθερία έκφρασης· 
υπογραμμίζει ότι είναι ιδιαίτερα επείγουσα 
η μεταρρύθμιση της νομοθεσίας που 
αφήνει περιθώρια για την επιβολή 
δυσανάλογα μεγάλων προστίμων στα μέσα 
ενημέρωσης- τα οποία οδηγούν μερικές 
φορές στο κλείσιμό τους ή στην 
αυτολογοκρισία των δημοσιογράφων ή 
των εκδοτών τους- και του νόμου 

13. υπενθυμίζει ότι η ελευθερία έκφρασης 
και ο πλουραλισμός των μέσων 
ευρίσκονται στο επίκεντρο των 
ευρωπαϊκών αξιών και ότι σε μια 
πραγματικά δημοκρατική, ελεύθερη και 
πλουραλιστική κοινωνία απαιτείται 
πραγματική ελευθερία έκφρασης· 
υπενθυμίζει ότι η ελευθερία της έκφρασης 
δεν ισχύει μόνο για πληροφορίες ή ιδέες 
που τυγχάνουν ευνοϊκής υποδοχής ή που 
θεωρούνται αβλαβείς αλλά ισχύει επίσης, 
στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για ιδέες που 
προσβάλλουν, σκανδαλίζουν ή ενοχλούν 
το Κράτος ή οποιαδήποτε ομάδα του 
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5651/2007 για το διαδίκτυο, ο οποίος 
περιορίζει την ελευθερία έκφρασης, 
επιβάλλει περιορισμούς στο δικαίωμα 
πρόσβασης των πολιτών στην ενημέρωση 
και επιτρέπει απαγορεύσεις ιστοσελίδων 
δυσανάλογης εμβέλειας και διάρκειας,

πληθυσμού· υπογραμμίζει ότι είναι 
ιδιαίτερα επείγουσα η μεταρρύθμιση της 
νομοθεσίας που αφήνει περιθώρια για την 
επιβολή δυσανάλογα μεγάλων προστίμων 
στα μέσα ενημέρωσης- τα οποία οδηγούν 
μερικές φορές στο κλείσιμό τους ή στην 
αυτολογοκρισία των δημοσιογράφων ή 
των εκδοτών τους- και του νόμου 
5651/2007 για το διαδίκτυο, ο οποίος 
περιορίζει την ελευθερία έκφρασης, 
επιβάλλει περιορισμούς στο δικαίωμα 
πρόσβασης των πολιτών στην ενημέρωση 
και επιτρέπει απαγορεύσεις ιστοσελίδων 
δυσανάλογης εμβέλειας και διάρκειας

Or. en

Τροπολογία 199
Hélène Flautre, Franziska Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. υπενθυμίζει ότι η ελευθερία έκφρασης 
και ο πλουραλισμός των μέσων 
ευρίσκονται στο επίκεντρο των 
ευρωπαϊκών αξιών και ότι σε μια 
πραγματικά δημοκρατική, ελεύθερη και 
πλουραλιστική κοινωνία απαιτείται 
πραγματική ελευθερία έκφρασης· 
υπογραμμίζει ότι είναι ιδιαίτερα 
επείγουσα η μεταρρύθμιση της 
νομοθεσίας που αφήνει περιθώρια για την 
επιβολή δυσανάλογα μεγάλων προστίμων 
στα μέσα ενημέρωσης- τα οποία οδηγούν 
μερικές φορές στο κλείσιμό τους ή στην 
αυτολογοκρισία των δημοσιογράφων ή 
των εκδοτών τους- και του νόμου 
5651/2007 για το διαδίκτυο, ο οποίος 
περιορίζει την ελευθερία έκφρασης, 
επιβάλλει περιορισμούς στο δικαίωμα 
πρόσβασης των πολιτών στην ενημέρωση 
και επιτρέπει απαγορεύσεις ιστοσελίδων 

13. υπενθυμίζει ότι η ελευθερία έκφρασης 
και ο πλουραλισμός των μέσων 
ευρίσκονται στο επίκεντρο των 
ευρωπαϊκών αξιών και ότι σε μια 
πραγματικά δημοκρατική, ελεύθερη και 
πλουραλιστική κοινωνία απαιτείται 
πραγματική ελευθερία έκφρασης· εκφράζει 
τη λύπη του διότι ορισμένοι νόμοι όπως 
τα άρθρα 301- 318- 220/6 σε συνδυασμό 
με το άρθρο 314/2, 285 και 288 του 
ποινικού κώδικα, τα άρθρα 6 και 7/2 του 
αντιτρομοκρατικού νόμου, και ο νόμος 
5651/2007 για το διαδίκτυο εξακολουθούν 
να περιορίζουν την ελευθερία της 
έκφρασης· επαναλαμβάνει τις 
προηγούμενες εκκλήσεις του προς την 
κυβέρνηση να ολοκληρώσει την 
αναθεώρηση του νομικού πλαισίου για 
την ελευθερία της έκφρασης και να το 
ευθυγραμμίσει χωρίς καθυστέρηση με την 
ΕΣΔΑ και με τη νομολογία του 
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δυσανάλογης εμβέλειας και διάρκειας, Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ)·

Or. en

Τροπολογία 200
Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. υπενθυμίζει ότι η ελευθερία έκφρασης 
και ο πλουραλισμός των μέσων 
ευρίσκονται στο επίκεντρο των 
ευρωπαϊκών αξιών και ότι σε μια
πραγματικά δημοκρατική, ελεύθερη και 
πλουραλιστική κοινωνία απαιτείται 
πραγματική ελευθερία έκφρασης· 
υπογραμμίζει ότι είναι ιδιαίτερα επείγουσα 
η μεταρρύθμιση της νομοθεσίας που 
αφήνει περιθώρια για την επιβολή 
δυσανάλογα μεγάλων προστίμων στα μέσα 
ενημέρωσης- τα οποία οδηγούν μερικές 
φορές στο κλείσιμό τους ή στην 
αυτολογοκρισία των δημοσιογράφων ή 
των εκδοτών τους- και του νόμου 
5651/2007 για το διαδίκτυο, ο οποίος 
περιορίζει την ελευθερία έκφρασης, 
επιβάλλει περιορισμούς στο δικαίωμα 
πρόσβασης των πολιτών στην ενημέρωση 
και επιτρέπει απαγορεύσεις ιστοσελίδων 
δυσανάλογης εμβέλειας και διάρκειας,

13. υπενθυμίζει ότι η ελευθερία έκφρασης 
και ο πλουραλισμός των μέσων 
ευρίσκονται στο επίκεντρο των 
ευρωπαϊκών αξιών και ότι σε μια 
πραγματικά δημοκρατική, ελεύθερη και 
πλουραλιστική κοινωνία απαιτείται 
πραγματική ελευθερία έκφρασης· 
υπογραμμίζει ότι είναι ιδιαίτερα επείγουσα 
η κατάργηση της νομοθεσίας που αφήνει 
περιθώρια για την επιβολή δυσανάλογα 
μεγάλων προστίμων στα μέσα 
ενημέρωσης- τα οποία οδηγούν μερικές 
φορές στο κλείσιμό τους ή στην 
αυτολογοκρισία των δημοσιογράφων ή 
των εκδοτών τους- και του νόμου 
5651/2007 για το διαδίκτυο, ο οποίος 
περιορίζει την ελευθερία έκφρασης, 
επιβάλλει περιορισμούς στο δικαίωμα 
πρόσβασης των πολιτών στην ενημέρωση 
και επιτρέπει απαγορεύσεις ιστοσελίδων 
δυσανάλογης εμβέλειας και διάρκειας,

Or. en

Τροπολογία 201
Pino Arlacchi, Ivo Vajgl, Raimon Obiols, Göran Färm

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. υπενθυμίζει ότι η ελευθερία έκφρασης 
και ο πλουραλισμός των μέσων 
ευρίσκονται στο επίκεντρο των 
ευρωπαϊκών αξιών και ότι σε μια 
πραγματικά δημοκρατική, ελεύθερη και 
πλουραλιστική κοινωνία απαιτείται 
πραγματική ελευθερία έκφρασης· 
υπογραμμίζει ότι είναι ιδιαίτερα επείγουσα 
η μεταρρύθμιση της νομοθεσίας που 
αφήνει περιθώρια για την επιβολή 
δυσανάλογα μεγάλων προστίμων στα μέσα 
ενημέρωσης- τα οποία οδηγούν μερικές 
φορές στο κλείσιμό τους ή στην 
αυτολογοκρισία των δημοσιογράφων ή 
των εκδοτών τους- και του νόμου 
5651/2007 για το διαδίκτυο, ο οποίος 
περιορίζει την ελευθερία έκφρασης, 
επιβάλλει περιορισμούς στο δικαίωμα 
πρόσβασης των πολιτών στην ενημέρωση 
και επιτρέπει απαγορεύσεις ιστοσελίδων 
δυσανάλογης εμβέλειας και διάρκειας,

13. υπενθυμίζει ότι η ελευθερία έκφρασης 
και ο πλουραλισμός των μέσων 
ευρίσκονται στο επίκεντρο των 
ευρωπαϊκών αξιών και ότι σε μια 
πραγματικά δημοκρατική, ελεύθερη και 
πλουραλιστική κοινωνία απαιτείται 
πραγματική ελευθερία έκφρασης· 
υπογραμμίζει ότι είναι ιδιαίτερα επείγουσα 
η κατάργηση της νομοθεσίας που αφήνει 
περιθώρια για την επιβολή δυσανάλογα 
μεγάλων προστίμων στα μέσα 
ενημέρωσης- τα οποία οδηγούν μερικές 
φορές στο κλείσιμό τους ή στην 
αυτολογοκρισία των δημοσιογράφων ή 
των εκδοτών τους- και η κατάργηση του 
νόμου 5651/2007 για το διαδίκτυο, ο 
οποίος περιορίζει την ελευθερία έκφρασης, 
επιβάλλει περιορισμούς στο δικαίωμα 
πρόσβασης των πολιτών στην ενημέρωση 
και επιτρέπει απαγορεύσεις ιστοσελίδων 
δυσανάλογης εμβέλειας και διάρκειας,

Or. en

Τροπολογία 202
Emine Bozkurt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. υπενθυμίζει ότι η ελευθερία έκφρασης 
και ο πλουραλισμός των μέσων 
ευρίσκονται στο επίκεντρο των 
ευρωπαϊκών αξιών και ότι σε μια 
πραγματικά δημοκρατική, ελεύθερη και 
πλουραλιστική κοινωνία απαιτείται 
πραγματική ελευθερία έκφρασης· 
υπογραμμίζει ότι είναι ιδιαίτερα επείγουσα 
η μεταρρύθμιση της νομοθεσίας που 
αφήνει περιθώρια για την επιβολή 
δυσανάλογα μεγάλων προστίμων στα μέσα 

13. υπενθυμίζει ότι η ελευθερία έκφρασης 
και ο πλουραλισμός των μέσων 
ευρίσκονται στο επίκεντρο των 
ευρωπαϊκών αξιών και ότι σε μια 
πραγματικά δημοκρατική, ελεύθερη και 
πλουραλιστική κοινωνία απαιτείται 
πραγματική ελευθερία έκφρασης· 
υπογραμμίζει ότι είναι ιδιαίτερα επείγουσα 
η μεταρρύθμιση της νομοθεσίας που 
αφήνει περιθώρια για την επιβολή 
δυσανάλογα μεγάλων προστίμων στα μέσα 
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ενημέρωσης- τα οποία οδηγούν μερικές 
φορές στο κλείσιμό τους ή στην 
αυτολογοκρισία των δημοσιογράφων ή 
των εκδοτών τους- και του νόμου 
5651/2007 για το διαδίκτυο, ο οποίος 
περιορίζει την ελευθερία έκφρασης, 
επιβάλλει περιορισμούς στο δικαίωμα 
πρόσβασης των πολιτών στην ενημέρωση 
και επιτρέπει απαγορεύσεις ιστοσελίδων 
δυσανάλογης εμβέλειας και διάρκειας,

ενημέρωσης- τα οποία οδηγούν μερικές 
φορές στο κλείσιμό τους ή στην 
αυτολογοκρισία των δημοσιογράφων ή 
των εκδοτών τους- και του νόμου 
5651/2007 για το διαδίκτυο, ο οποίος 
περιορίζει την ελευθερία έκφρασης, 
επιβάλλει περιορισμούς στο δικαίωμα 
πρόσβασης των πολιτών στην ενημέρωση 
και επιτρέπει απαγορεύσεις ιστοσελίδων 
δυσανάλογης εμβέλειας και διάρκειας,
εκφράζει την ικανοποίησή του για το 
νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης 
που θέτει τέρμα στις απαγορεύσεις 
εκπομπής των τηλεοπτικών σταθμών·

Or. en

Τροπολογία 203
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. παροτρύνει την Τουρκία να τηρήσει 
αυστηρά τις διεθνείς υποχρεώσεις της 
στον τομέα των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου τροποποιώντας εν προκειμένω 
τη σχετική της νομοθεσία και 
προβλέποντας την εκπαίδευση 
αστυνομικών και δικαστικών· 
επισημαίνει πόσο σημαντικό είναι να 
αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των 
περιορισμών των θεμελιωδών ελευθεριών 
στο ευρύτερο πλαίσιο του κράτους 
δικαίου, τόσο από άποψη διατύπωσης 
όσο και από άποψη εφαρμογής του 
νόμου· χαιρετίζει εν προκειμένω την 
απόφαση για την παροχή σε δικαστικούς 
και εισαγγελείς ενδοϋπηρεσιακής 
κατάρτισης σχετικά με την ελευθερία 
έκφρασης και την ελευθερία του Τύπου 
καθώς και σχετικά με τον θεμελιώδη 
ρόλο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
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Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

Or. en

Τροπολογία 204
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. θεωρεί ότι η ποινικοποίηση των 
απόψεων αποτελεί βασικό εμπόδιο στην 
προστασία των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου στην Τουρκία· εκφράζει τη 
λύπη του για τους δυσανάλογους 
περιορισμούς στις ελευθερίες της 
έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και του 
συνέρχεσθαι, και, επομένως, τις 
παράνομες ποινικές διώξεις κατά 
δημοσιογράφων, συγγραφέων, εκδοτών, 
πανεπιστημιακών, υπερασπιστών των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ειρηνικών 
διαδηλωτών και ακτιβιστών, στελεχών 
κουρδικών πολιτικών κομμάτων και 
ενώσεων· παροτρύνει τις τουρκικές αρχές 
να τηρήσουν αυστηρά τις διεθνείς 
υποχρεώσεις τους στον τομέα των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου μέσω της 
τροποποίησης της σχετικής νομοθεσίας 
και μέσω της εκπαίδευσης των 
αστυνομικών και των δικαστικών·

Or. en

Τροπολογία 205
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13β. τονίζει την ανησυχία του διότι οι 
αντιτρομοκρατικοί νόμοι 
χρησιμοποιούνται καταχρηστικά για 
πολιτικά υποκινούμενες διώξεις 
επικριτών, δημοσιογράφων και μελών της 
αντιπολίτευσης χωρίς να αποδεικνύεται 
το βάσιμο των κατηγοριών σε ελεύθερες 
και δίκαιες δίκες·

Or. en

Τροπολογία 206
Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. εκφράζει την υποστήριξή του στην 
νέα προσέγγιση της Επιτροπής για την 
αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν 
δικαιώματα Έννομης Προστασίας και 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και 
δικαστικές και εσωτερικές υποθέσεις σε 
αρχικό στάδιο της διαδικασίας 
διαπραγματεύσεων, με το άνοιγμα των 
σχετικών κεφαλαίων επί τη βάσει σαφών 
και λεπτομερών προγραμμάτων δράσης, 
και το κλείσιμο τέτοιων κεφαλαίων όπως 
των τελευταίων επί τη βάσει απόλυτα 
πειστικού καλού ιστορικού επιδόσεων· 
πιστεύει ότι, δεδομένης της τεράστιας 
σημασίας που έχει η συνεχής 
μεταρρύθμιση του δικαστικού 
συστήματος στην Τουρκία και ο πλήρης 
σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και θεμελιωδών ελευθεριών, ιδιαίτερα 
της ελευθερίας έκφρασης και της 
ελευθερίας του Τύπου, πρέπει να 
καταβληθούν νέες προσπάθειες για την 
έκδοση της έκθεσης ελέγχου σχετικά με 
το Κεφάλαιο 23 περί Δικαιωμάτων 

διαγράφεται
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Έννομης Προστασίας και Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων,

Or. en

Τροπολογία 207
Τάκης Χατζηγεωργίου, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Νικόλαος Χουντής

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. εκφράζει την υποστήριξή του στην 
νέα προσέγγιση της Επιτροπής για την 
αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν 
δικαιώματα Έννομης Προστασίας και 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και 
δικαστικές και εσωτερικές υποθέσεις σε 
αρχικό στάδιο της διαδικασίας 
διαπραγματεύσεων, με το άνοιγμα των 
σχετικών κεφαλαίων επί τη βάσει σαφών 
και λεπτομερών προγραμμάτων δράσης, 
και το κλείσιμο τέτοιων κεφαλαίων όπως 
των τελευταίων επί τη βάσει απόλυτα 
πειστικού καλού ιστορικού επιδόσεων· 
πιστεύει ότι, δεδομένης της τεράστιας 
σημασίας που έχει η συνεχής 
μεταρρύθμιση του δικαστικού 
συστήματος στην Τουρκία και ο πλήρης 
σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και θεμελιωδών ελευθεριών, ιδιαίτερα 
της ελευθερίας έκφρασης και της 
ελευθερίας του Τύπου, πρέπει να 
καταβληθούν νέες προσπάθειες για την 
έκδοση της έκθεσης ελέγχου σχετικά με 
το Κεφάλαιο 23 περί Δικαιωμάτων 
Έννομης Προστασίας και Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων,

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 208
Renate Sommer
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. εκφράζει την υποστήριξή του στην νέα 
προσέγγιση της Επιτροπής για την 
αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν 
δικαιώματα Έννομης Προστασίας και 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και δικαστικές 
και εσωτερικές υποθέσεις σε αρχικό 
στάδιο της διαδικασίας διαπραγματεύσεων, 
με το άνοιγμα των σχετικών κεφαλαίων επί 
τη βάσει σαφών και λεπτομερών 
προγραμμάτων δράσης, και το κλείσιμο 
τέτοιων κεφαλαίων όπως των τελευταίων 
επί τη βάσει απόλυτα πειστικού καλού 
ιστορικού επιδόσεων· πιστεύει ότι, 
δεδομένης της τεράστιας σημασίας που 
έχει η συνεχής μεταρρύθμιση του 
δικαστικού συστήματος στην Τουρκία 
και ο πλήρης σεβασμός των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και θεμελιωδών 
ελευθεριών, ιδιαίτερα της ελευθερίας 
έκφρασης και της ελευθερίας του Τύπου, 
πρέπει να καταβληθούν νέες προσπάθειες 
για την έκδοση της έκθεσης ελέγχου 
σχετικά με το Κεφάλαιο 23 περί 
Δικαιωμάτων Έννομης Προστασίας και 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων,

14. εκφράζει την υποστήριξή του στην νέα 
προσέγγιση της Επιτροπής για την 
αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν 
δικαιώματα Έννομης Προστασίας και 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και δικαστικές 
και εσωτερικές υποθέσεις σε αρχικό 
στάδιο της διαδικασίας διαπραγματεύσεων, 
με το άνοιγμα των σχετικών κεφαλαίων επί 
τη βάσει σαφών και λεπτομερών 
προγραμμάτων δράσης, και το κλείσιμο 
τέτοιων κεφαλαίων όπως των τελευταίων 
επί τη βάσει απόλυτα πειστικού καλού 
ιστορικού επιδόσεων·

Or. en

Τροπολογία 209
Geoffrey Van Orden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. εκφράζει την υποστήριξή του στην νέα 
προσέγγιση της Επιτροπής για την 
αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν 
δικαιώματα Έννομης Προστασίας και 

14. εκφράζει την υποστήριξή του στην νέα 
προσέγγιση της Επιτροπής για την 
αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν 
δικαιώματα Έννομης Προστασίας και 
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Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και δικαστικές 
και εσωτερικές υποθέσεις σε αρχικό 
στάδιο της διαδικασίας διαπραγματεύσεων, 
με το άνοιγμα των σχετικών κεφαλαίων επί 
τη βάσει σαφών και λεπτομερών 
προγραμμάτων δράσης, και το κλείσιμο 
τέτοιων κεφαλαίων όπως των τελευταίων 
επί τη βάσει απόλυτα πειστικού καλού 
ιστορικού επιδόσεων· πιστεύει ότι, 
δεδομένης της τεράστιας σημασίας που 
έχει η συνεχής μεταρρύθμιση του 
δικαστικού συστήματος στην Τουρκία και 
ο πλήρης σεβασμός των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και θεμελιωδών 
ελευθεριών, ιδιαίτερα της ελευθερίας 
έκφρασης και της ελευθερίας του Τύπου, 
πρέπει να καταβληθούν νέες προσπάθειες 
για την έκδοση της έκθεσης ελέγχου 
σχετικά με το Κεφάλαιο 23 περί 
Δικαιωμάτων Έννομης Προστασίας και 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων,

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και δικαστικές 
και εσωτερικές υποθέσεις σε αρχικό 
στάδιο της διαδικασίας διαπραγματεύσεων, 
με το άνοιγμα των σχετικών κεφαλαίων επί 
τη βάσει σαφών και λεπτομερών 
προγραμμάτων δράσης, και το κλείσιμο 
αυτών των κεφαλαίων αφού τεκμηριωθεί
ένα καλό ιστορικό επιδόσεων σε αυτόν 
τον τομέα· πιστεύει ότι, δεδομένης της 
σημασίας που έχει η συνεχής 
μεταρρύθμιση του τουρκικού δικαστικού 
συστήματος, πρέπει να καταβληθούν νέες 
προσπάθειες για την έκδοση της έκθεσης 
ελέγχου σχετικά με το Κεφάλαιο 23 περί 
Δικαιωμάτων Έννομης Προστασίας και 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων,

Or. en

Τροπολογία 210
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. εκφράζει την υποστήριξή του στην νέα 
προσέγγιση της Επιτροπής για την 
αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν 
δικαιώματα Έννομης Προστασίας και 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και δικαστικές 
και εσωτερικές υποθέσεις σε αρχικό 
στάδιο της διαδικασίας διαπραγματεύσεων, 
με το άνοιγμα των σχετικών κεφαλαίων επί 
τη βάσει σαφών και λεπτομερών 
προγραμμάτων δράσης, και το κλείσιμο 
τέτοιων κεφαλαίων όπως των τελευταίων 
επί τη βάσει απόλυτα πειστικού καλού 
ιστορικού επιδόσεων· πιστεύει ότι, 

14. εκφράζει την υποστήριξή του στην νέα 
προσέγγιση της Επιτροπής για την 
αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν 
δικαιώματα Έννομης Προστασίας και 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και δικαστικές 
και εσωτερικές υποθέσεις σε αρχικό 
στάδιο της διαδικασίας διαπραγματεύσεων, 
με το άνοιγμα των σχετικών κεφαλαίων επί 
τη βάσει σαφών και λεπτομερών 
προγραμμάτων δράσης, και το κλείσιμο 
τέτοιων κεφαλαίων όπως των τελευταίων 
επί τη βάσει απόλυτα πειστικού καλού
ιστορικού επιδόσεων· πιστεύει ότι, 
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δεδομένης της τεράστιας σημασίας που 
έχει η συνεχής μεταρρύθμιση του 
δικαστικού συστήματος στην Τουρκία και 
ο πλήρης σεβασμός των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών, 
ιδιαίτερα της ελευθερίας έκφρασης και της 
ελευθερίας του Τύπου, πρέπει να 
καταβληθούν νέες προσπάθειες για την 
έκδοση της έκθεσης ελέγχου σχετικά με 
το Κεφάλαιο 23 περί Δικαιωμάτων 
Έννομης Προστασίας και Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων,

δεδομένης της τεράστιας σημασίας που 
έχει η συνεχής μεταρρύθμιση του 
δικαστικού συστήματος στην Τουρκία και 
ο πλήρης σεβασμός του διαχωρισμού των 
εξουσιών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και θεμελιωδών ελευθεριών, ιδιαίτερα της 
ελευθερίας έκφρασης και της ελευθερίας 
του Τύπου, πρέπει να καταβληθούν νέες 
προσπάθειες που θα οδηγήσουν στο 
άνοιγμα του Κεφαλαίου 23 περί 
Δικαιωμάτων Έννομης Προστασίας και 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, καλεί την 
Επιτροπή να εξετάσει επίσης την λήψη 
μέτρων που θα οδηγήσουν στο άνοιγμα 
του Κεφαλαίου 24 για τη δικαιοσύνη και 
τις εσωτερικές υποθέσεις·

Or. en

Τροπολογία 211
Νικόλαος Σαλαβράκος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. εκφράζει την υποστήριξή του στην νέα 
προσέγγιση της Επιτροπής για την 
αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν 
δικαιώματα Έννομης Προστασίας και 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και δικαστικές 
και εσωτερικές υποθέσεις σε αρχικό 
στάδιο της διαδικασίας διαπραγματεύσεων, 
με το άνοιγμα των σχετικών κεφαλαίων επί 
τη βάσει σαφών και λεπτομερών 
προγραμμάτων δράσης, και το κλείσιμο 
τέτοιων κεφαλαίων όπως των τελευταίων 
επί τη βάσει απόλυτα πειστικού καλού 
ιστορικού επιδόσεων· πιστεύει ότι, 
δεδομένης της τεράστιας σημασίας που 
έχει η συνεχής μεταρρύθμιση του 
δικαστικού συστήματος στην Τουρκία και 
ο πλήρης σεβασμός των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών, 
ιδιαίτερα της ελευθερίας έκφρασης και της 

14. εκφράζει την υποστήριξή του στην νέα 
προσέγγιση της Επιτροπής για την 
αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν 
δικαιώματα Έννομης Προστασίας και 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και δικαστικές 
και εσωτερικές υποθέσεις σε αρχικό 
στάδιο της διαδικασίας διαπραγματεύσεων, 
με το άνοιγμα των σχετικών κεφαλαίων επί 
τη βάσει σαφών και λεπτομερών 
προγραμμάτων δράσης, και το κλείσιμο 
τέτοιων κεφαλαίων όπως των τελευταίων 
επί τη βάσει απόλυτα πειστικού καλού 
ιστορικού επιδόσεων· πιστεύει ότι, 
δεδομένης της τεράστιας σημασίας που 
έχει η συνεχής μεταρρύθμιση του 
δικαστικού συστήματος στην Τουρκία και 
ο πλήρης σεβασμός των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών, 
ιδιαίτερα της ελευθερίας έκφρασης, της 
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ελευθερίας του Τύπου, πρέπει να 
καταβληθούν νέες προσπάθειες για την 
έκδοση της έκθεσης ελέγχου σχετικά με το 
Κεφάλαιο 23 περί Δικαιωμάτων Έννομης 
Προστασίας και Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων·

θρησκευτικής ελευθερίας και της 
ελευθερίας του Τύπου, πρέπει να 
καταβληθούν νέες προσπάθειες για την 
έκδοση της έκθεσης ελέγχου σχετικά με το 
Κεφάλαιο 23 περί Δικαιωμάτων Έννομης 
Προστασίας και Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων·

Or. el

Τροπολογία 212
Jelko Kacin, Cristian Silviu Buşoi, Sarah Ludford, Metin Kazak, Ivo Vajgl

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. εκφράζει την υποστήριξή του στην νέα 
προσέγγιση της Επιτροπής για την 
αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν 
δικαιώματα Έννομης Προστασίας και 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και δικαστικές 
και εσωτερικές υποθέσεις σε αρχικό 
στάδιο της διαδικασίας διαπραγματεύσεων, 
με το άνοιγμα των σχετικών κεφαλαίων επί 
τη βάσει σαφών και λεπτομερών 
προγραμμάτων δράσης, και το κλείσιμο 
τέτοιων κεφαλαίων όπως των τελευταίων 
επί τη βάσει απόλυτα πειστικού καλού 
ιστορικού επιδόσεων· πιστεύει ότι, 
δεδομένης της τεράστιας σημασίας που 
έχει η συνεχής μεταρρύθμιση του 
δικαστικού συστήματος στην Τουρκία και 
ο πλήρης σεβασμός των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών, 
ιδιαίτερα της ελευθερίας έκφρασης και της 
ελευθερίας του Τύπου, πρέπει να 
καταβληθούν νέες προσπάθειες για την 
έκδοση της έκθεσης ελέγχου σχετικά με το 
Κεφάλαιο 23 περί Δικαιωμάτων Έννομης 
Προστασίας και Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων,

14. εκφράζει την υποστήριξή του στην νέα 
προσέγγιση της Επιτροπής για την 
αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν 
δικαιώματα Έννομης Προστασίας και 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και δικαστικές 
και εσωτερικές υποθέσεις σε αρχικό 
στάδιο της διαδικασίας διαπραγματεύσεων, 
με το άνοιγμα των σχετικών κεφαλαίων επί 
τη βάσει σαφών και λεπτομερών 
προγραμμάτων δράσης, και το κλείσιμο 
τέτοιων κεφαλαίων όπως των τελευταίων 
επί τη βάσει απόλυτα πειστικού καλού 
ιστορικού επιδόσεων· πιστεύει ότι, 
δεδομένης της τεράστιας σημασίας που 
έχει η συνεχής μεταρρύθμιση του 
δικαστικού συστήματος στην Τουρκία και 
ο πλήρης σεβασμός των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών, 
ιδιαίτερα της ελευθερίας έκφρασης και της 
ελευθερίας του Τύπου, πρέπει να 
καταβληθούν νέες προσπάθειες για την 
έκδοση της έκθεσης ελέγχου σχετικά με το 
Κεφάλαιο 23 περί Δικαιωμάτων Έννομης 
Προστασίας και Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων, φρονεί επιπλέον ότι το 
Κεφάλαιο 24 για την δικαιοσύνη, την 
ελευθερία και την ασφάλεια πρέπει να 
ανοίξει προκειμένου να στηριχθεί και να 
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επιταχυνθεί η μεταρρύθμιση της 
δικαιοσύνης κατά τρόπο διαφανή και 
προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχιση 
των μεταρρυθμίσεων με την συνδρομή 
της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 213
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. εκφράζει την υποστήριξή του στην νέα 
προσέγγιση της Επιτροπής για την 
αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν 
δικαιώματα Έννομης Προστασίας και 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και δικαστικές 
και εσωτερικές υποθέσεις σε αρχικό 
στάδιο της διαδικασίας διαπραγματεύσεων, 
με το άνοιγμα των σχετικών κεφαλαίων επί 
τη βάσει σαφών και λεπτομερών 
προγραμμάτων δράσης, και το κλείσιμο 
τέτοιων κεφαλαίων όπως των τελευταίων 
επί τη βάσει απόλυτα πειστικού καλού 
ιστορικού επιδόσεων· πιστεύει ότι, 
δεδομένης της τεράστιας σημασίας που 
έχει η συνεχής μεταρρύθμιση του 
δικαστικού συστήματος στην Τουρκία και 
ο πλήρης σεβασμός των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών, 
ιδιαίτερα της ελευθερίας έκφρασης και της 
ελευθερίας του Τύπου, πρέπει να 
καταβληθούν νέες προσπάθειες για την 
έκδοση της έκθεσης ελέγχου σχετικά με το 
Κεφάλαιο 23 περί Δικαιωμάτων Έννομης 
Προστασίας και Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων,

14. εκφράζει την υποστήριξή του στην νέα 
προσέγγιση της Επιτροπής για την 
αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν 
δικαιώματα Έννομης Προστασίας και 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και δικαστικές 
και εσωτερικές υποθέσεις σε αρχικό 
στάδιο της διαδικασίας διαπραγματεύσεων, 
με το άνοιγμα των σχετικών κεφαλαίων επί 
τη βάσει σαφών και λεπτομερών 
προγραμμάτων δράσης, και το κλείσιμο 
τέτοιων κεφαλαίων όπως των τελευταίων 
επί τη βάσει απόλυτα πειστικού καλού 
ιστορικού επιδόσεων· πιστεύει ότι, 
δεδομένης της τεράστιας σημασίας που 
έχει η συνεχής μεταρρύθμιση του 
δικαστικού συστήματος στην Τουρκία και 
ο πλήρης σεβασμός των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών, 
ιδιαίτερα της ελευθερίας έκφρασης και της 
ελευθερίας του Τύπου, πρέπει να 
καταβληθούν νέες προσπάθειες για την 
έκδοση της έκθεσης ελέγχου σχετικά με το 
Κεφάλαιο 23 περί Δικαιωμάτων Έννομης 
Προστασίας και Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων, καλεί την Επιτροπή να 
διαβιβάσει την έκθεση ελέγχου στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην 
Κυβέρνηση και στο Κοινοβούλιο της 
Τουρκίας, στον Γενικό Γραμματέα του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, στον Πρόεδρο 
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του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

Or. en

Τροπολογία 214
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. επιδοκιμάζει την κύρωση από την 
Τουρκία του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου 
της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών 
κατά των βασανιστηρίων, στις 27 
Σεπτεμβρίου 2011·

Or. en

Τροπολογία 215
Richard Howitt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. παροτρύνει την Τουρκία να 
αναγνωρίσει το δικαίωμα αντίρρησης 
στην υποχρεωτική στρατιωτική θητεία 
για λόγους συνείδησης, σύμφωνα με την 
απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην υπόθεση 
Erçep κατά Τουρκίας, και παρατηρεί με 
ανησυχία την μη εφαρμογή της απόφασης 
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην υπόθεση 
Ulke κατά Τουρκίας, του 2006, με την 
οποία ζητείται η θέσπιση νομοθεσίας με 
την οποία θα αποτρέπονται οι 
κατ'επανάληψη διώξεις των αντιρρησιών 
συνείδησης για την άρνησή τους να 
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εκπληρώσουν στρατιωτική θητεία·

Or. en

Τροπολογία 216
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία 
σχετικά με την εμπλοκή σε πολιτικό 
επίπεδο της εξέτασης 18 κεφαλαίων 
διαπραγμάτευσης, ιδίως των κεφαλαίων 
22, 23 και 24 που αφορούν αντίστοιχα την 
περιφερειακή πολιτική, το δικαστικό 
σύστημα και τα θεμελιώδη δικαιώματα, 
και τη δικαιοσύνη, την ελευθερία και την 
ασφάλεια, σε μία περίοδο κατά την οποία 
στην τουρκική πολιτική ζωή κυριαρχούν 
οι συνταγματικές και δικαστικές 
μεταρρυθμίσεις όπου πρέπει να 
ακολουθηθούν ευρωπαϊκά πρότυπα και 
κατά την οποία η ΕΕ και η Τουρκία 
διαπραγματεύονται μια συμφωνία 
επανεισδοχής· προτρέπει επ’αυτού τα 
κράτη μέλη να δώσουν νέα πολιτική 
ώθηση προκειμένου να ξεπεραστεί η 
υφιστάμενη πολιτική εμπλοκή και 
προκειμένου να ανοίξουν τα κεφάλαια 
διαπραγμάτευσης 22, 23 και 24·

Or. en

Τροπολογία 217
Jürgen Klute, Τάκης Χατζηγεωργίου, Katarína Neveďalová, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Νικόλαος Χουντής

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. χαιρετίζει την πρόοδο στην ανάπτυξη 
μιας συνολικής στρατηγικής κατά της 
διαφθοράς και προγράμματος δράσης· 
υπογραμμίζει την ανάγκη για περαιτέρω 
πρόοδο στην νομοθεσία και τα γενικά 
μέτρα κατά της διαφθοράς και απευθύνει 
έκκληση για αύξηση στην ισχύ και 
ανεξαρτησία των θεσμών που συμμετέχουν 
στην καταπολέμηση της διαφθοράς,

15. παροτρύνει την Τουρκία να εισέλθει 
σε διαδικασία αποκέντρωσης και 
ουσιαστικής τοπικής διακυβέρνησης 
προκειμένου να ανταποκριθεί στα 
αιτήματα των διαφόρων τμημάτων του 
πληθυσμού· συνιστά στην Τουρκία να 
επιτρέψει την χρήση άλλων γλωσσών 
εκτός της Τουρκικής στις δημόσιες 
υπηρεσίες και αρχές και να άρει τις 
επιφυλάξεις της όσον αφορά την 
εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Χάρτη για την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση χαιρετίζει την 
πρόοδο στην ανάπτυξη μιας συνολικής 
στρατηγικής κατά της διαφθοράς και 
προγράμματος δράσης· υπογραμμίζει την 
ανάγκη για περαιτέρω πρόοδο στην 
νομοθεσία και τα γενικά μέτρα κατά της 
διαφθοράς και απευθύνει έκκληση για 
αύξηση στην ισχύ και ανεξαρτησία των 
θεσμών που συμμετέχουν στην 
καταπολέμηση της διαφθοράς,

Or. en

Τροπολογία 218
Nadezhda Neynsky

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. χαιρετίζει την πρόοδο στην ανάπτυξη 
μιας συνολικής στρατηγικής κατά της 
διαφθοράς και προγράμματος δράσης· 
υπογραμμίζει την ανάγκη για περαιτέρω 
πρόοδο στην νομοθεσία και τα γενικά 
μέτρα κατά της διαφθοράς και απευθύνει 
έκκληση για αύξηση στην ισχύ και 
ανεξαρτησία των θεσμών που συμμετέχουν 
στην καταπολέμηση της διαφθοράς,

15. χαιρετίζει την πρόοδο τόσο στην 
ανάπτυξη μιας συνολικής στρατηγικής 
κατά της διαφθοράς και προγράμματος 
δράσης όσο και στην υλοποίηση όλων 
σχεδόν των συστάσεων που περιέχονται 
στις εκθέσεις αξιολόγησης της GRECO 
για το 2005· υπογραμμίζει την ανάγκη για 
περαιτέρω πρόοδο στην νομοθεσία και τα 
γενικά μέτρα κατά της διαφθοράς και 
απευθύνει έκκληση για αύξηση στην ισχύ 
και ανεξαρτησία των θεσμών που 



PE478.719v01-00 144/314 AM\888692EL.doc

EL

συμμετέχουν στην καταπολέμηση της 
διαφθοράς, καλεί την κυβέρνηση να 
εφαρμόσει τις εναπομείνασες συστάσεις 
της GRECO σχετικά με την ενοχοποίηση 
και την διαφάνεια στην χρηματοδότηση 
των κομμάτων·

Or. en

Τροπολογία 219
Metin Kazak, Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. χαιρετίζει την πρόοδο στην ανάπτυξη 
μιας συνολικής στρατηγικής κατά της 
διαφθοράς και προγράμματος δράσης· 
υπογραμμίζει την ανάγκη για περαιτέρω 
πρόοδο στην νομοθεσία και τα γενικά 
μέτρα κατά της διαφθοράς και απευθύνει 
έκκληση για αύξηση στην ισχύ και 
ανεξαρτησία των θεσμών που συμμετέχουν 
στην καταπολέμηση της διαφθοράς,

15. χαιρετίζει την πρόοδο στην ανάπτυξη 
μιας συνολικής στρατηγικής κατά της 
διαφθοράς και προγράμματος δράσης· 
παροτρύνει την Τουρκία να ολοκληρώσει 
τις προσπάθειες τροποποίησης της 
νομοθεσίας της περί διαφθοράς 
προκειμένου να την ευθυγραμμίσει με τις 
συστάσεις της GRECO και απευθύνει 
έκκληση για αύξηση στην ισχύ και 
ανεξαρτησία των θεσμών που συμμετέχουν 
στην καταπολέμηση της διαφθοράς

Or. en

Τροπολογία 220
Emine Bozkurt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. χαιρετίζει την πρόοδο στην ανάπτυξη 
μιας συνολικής στρατηγικής κατά της 
διαφθοράς και προγράμματος δράσης· 
υπογραμμίζει την ανάγκη για περαιτέρω 
πρόοδο στην νομοθεσία και τα γενικά 

15. χαιρετίζει την πρόοδο στην ανάπτυξη 
μιας συνολικής στρατηγικής κατά της 
διαφθοράς και προγράμματος δράσης· 
υπογραμμίζει την ανάγκη για περαιτέρω 
πρόοδο στην νομοθεσία και τα γενικά 
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μέτρα κατά της διαφθοράς και απευθύνει 
έκκληση για αύξηση στην ισχύ και 
ανεξαρτησία των θεσμών που συμμετέχουν 
στην καταπολέμηση της διαφθοράς,

μέτρα κατά της διαφθοράς και απευθύνει 
έκκληση για αύξηση στην ισχύ και
ανεξαρτησία των θεσμών που συμμετέχουν 
στην καταπολέμηση της διαφθοράς,
επισημαίνει ότι οι διασυνοριακές 
συνέπειες που έχουν οι δραστηριότητες 
των διεθνών εγκληματικών δικτύων 
καθιστούν αναγκαία την σύσφιξη της 
συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας 
στην προσπάθεια πάταξης του 
οργανωμένου εγκλήματος·

Or. en

Τροπολογία 221
Ismail Ertug, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Norbert Neuser, Jo Leinen, Knut Fleckenstein, 
Raimon Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. χαιρετίζει την πρόοδο στην ανάπτυξη 
μιας συνολικής στρατηγικής κατά της 
διαφθοράς και προγράμματος δράσης· 
υπογραμμίζει την ανάγκη για περαιτέρω 
πρόοδο στην νομοθεσία και τα γενικά 
μέτρα κατά της διαφθοράς και απευθύνει 
έκκληση για αύξηση στην ισχύ και 
ανεξαρτησία των θεσμών που συμμετέχουν 
στην καταπολέμηση της διαφθοράς,

15. χαιρετίζει την πρόοδο στην ανάπτυξη 
μιας συνολικής στρατηγικής κατά της 
διαφθοράς και προγράμματος δράσης· 
υπογραμμίζει την ανάγκη για περαιτέρω 
πρόοδο στην νομοθεσία και τα γενικά 
μέτρα κατά της διαφθοράς και απευθύνει 
έκκληση για αύξηση στην ισχύ και 
ανεξαρτησία των θεσμών που συμμετέχουν 
στην καταπολέμηση της διαφθοράς,
παροτρύνει την Τουρκία να ολοκληρώσει 
τις προσπάθειες τροποποίησης της 
σχετικής νομοθεσίας της περί διαφθοράς 
προκειμένου να την ευθυγραμμίσει με τις 
συστάσεις της GRECO·

Or. en

Τροπολογία 222
Barry Madlener



PE478.719v01-00 146/314 AM\888692EL.doc

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. χαιρετίζει την πρόοδο στην ανάπτυξη 
μιας συνολικής στρατηγικής κατά της 
διαφθοράς και προγράμματος δράσης· 
υπογραμμίζει την ανάγκη για περαιτέρω 
πρόοδο στην νομοθεσία και τα γενικά 
μέτρα κατά της διαφθοράς και απευθύνει 
έκκληση για αύξηση στην ισχύ και 
ανεξαρτησία των θεσμών που συμμετέχουν 
στην καταπολέμηση της διαφθοράς,

15. χαιρετίζει την πρόοδο στην ανάπτυξη 
μιας συνολικής στρατηγικής κατά της 
διαφθοράς και προγράμματος δράσης· 
υπογραμμίζει την ανάγκη για περαιτέρω 
πρόοδο στην νομοθεσία και τα γενικά 
μέτρα κατά της διαφθοράς και απευθύνει 
έκκληση για αύξηση στην ισχύ και 
ανεξαρτησία των θεσμών που συμμετέχουν 
στην καταπολέμηση της διαφθοράς,
σημειώνει ότι, στον Δείκτη Αντίληψης 
της Διαφθοράς (CPI) της «Διεθνούς 
Διαφάνειας», η Τουρκία, με 4.4 βαθμούς, 
εξακολουθεί να εμφανίζει εξαιρετικά 
χαμηλή επίδοση·

Or. nl

Τροπολογία 223
Geoffrey Van Orden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. παροτρύνει για την πλήρη εφαρμογή 
των Συνταγματικών διατάξεων που θα 
εξασφαλίζουν το δικαίωμα 
πραγματοποίησης διαδηλώσεων και ζητεί 
από το υπουργείο εσωτερικών να 
ολοκληρώσει την αναθεώρηση της 
νομοθεσίας σχετικά με τις συγκεντρώσεις 
και τις διαδηλώσεις,

16. παροτρύνει για την πλήρη εφαρμογή 
των Συνταγματικών διατάξεων που θα 
εξασφαλίζουν το δικαίωμα 
πραγματοποίησης ειρηνικών διαδηλώσεων 
και ζητεί από το Υπουργείο Εσωτερικών
να ολοκληρώσει την αναθεώρηση της 
νομοθεσίας σχετικά με τις συγκεντρώσεις 
και τις διαδηλώσεις,

Or. en

Τροπολογία 224
Konrad Szymański
Charles Tannock
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εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. επισημαίνει ότι η Τουρκία, χώρα που 
διαπραγματεύεται την προσχώρησή της 
στην ΕΕ, οφείλει να διασφαλίζει στην 
πράξη την άσκηση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της 
ελευθερίας του θρησκεύματος, για όλους 
τους πολίτες της·

Or. en

Τροπολογία 225
Renate Sommer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. χαιρετίζει την έγκριση νέας 
νομοθεσίας τον Αύγουστο του 2011 που 
τροποποιεί τον Νόμο του Φεβρουαρίου του 
2008 σχετικά με τα ιδρύματα και διευρύνει 
την εμβέλεια της αποκατάστασης των 
δικαιωμάτων ιδιοκτησίας των μη 
μουσουλμανικών κοινοτήτων· υπενθυμίζει, 
ωστόσο, την επείγουσα ανάγκη να 
συνεχισθούν ζωτικές μεταρρυθμίσεις στον 
τομέα της ελευθερίας σκέψης, συνείδησης 
και θρησκείας, και συγκεκριμένα να δοθεί 
η δυνατότητα στις θρησκευτικές 
κοινότητες να έχουν νομική 
προσωπικότητα, καταργώντας όλους τους 
περιορισμούς στην κατάρτιση του κλήρου, 
αναγνωρίζοντας τους τόπους άσκησης 
θρησκευτικής λατρείας των Αλεβητών και 
εφαρμόζοντας τις διάφορες αποφάσεις του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και αντανακλώντας τις
γνώμες της Επιτροπής της Βενετίας στο 

17. σημειώνει την έγκριση νέας 
νομοθεσίας τον Αύγουστο του 2011 που 
τροποποιεί τον Νόμο του Φεβρουαρίου του 
2008 σχετικά με τα ιδρύματα και διευρύνει 
την εμβέλεια της αποκατάστασης των 
δικαιωμάτων ιδιοκτησίας των μη 
μουσουλμανικών κοινοτήτων· υπενθυμίζει, 
ωστόσο, την επείγουσα ανάγκη να 
συνεχισθούν ζωτικές μεταρρυθμίσεις στον 
τομέα της ελευθερίας σκέψης, συνείδησης 
και θρησκείας, και συγκεκριμένα να δοθεί 
η δυνατότητα σε όλες τις θρησκευτικές 
κοινότητες να έχουν νομική 
προσωπικότητα, καταργώντας όλους τους 
περιορισμούς στην κατάρτιση του κλήρου, 
αναγνωρίζοντας τόπους άσκησης 
θρησκευτικής λατρείας, όπως για 
παράδειγμα των Αλεβητών και θέτοντας 
τέρμα στις παράνομες διαδικασίες 
απαλλοτρίωσης· παροτρύνει την 
τουρκική κυβέρνηση να συμμορφωθεί με 
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νομικό πλαίσιο, τις διάφορες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
και να μεριμνήσει ώστε οι γνώμες της 
Επιτροπής της Βενετίας να 
αντανακλώνται στο νομικό πλαίσιο,

Or. en

Τροπολογία 226
Pino Arlacchi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. χαιρετίζει την έγκριση νέας νομοθεσίας 
τον Αύγουστο του 2011 που τροποποιεί 
τον Νόμο του Φεβρουαρίου του 2008 
σχετικά με τα ιδρύματα και διευρύνει την 
εμβέλεια της αποκατάστασης των 
δικαιωμάτων ιδιοκτησίας των μη 
μουσουλμανικών κοινοτήτων· υπενθυμίζει, 
ωστόσο, την επείγουσα ανάγκη να 
συνεχισθούν ζωτικές μεταρρυθμίσεις στον 
τομέα της ελευθερίας σκέψης, συνείδησης 
και θρησκείας, και συγκεκριμένα να δοθεί 
η δυνατότητα στις θρησκευτικές 
κοινότητες να έχουν νομική 
προσωπικότητα, καταργώντας όλους 
τους περιορισμούς στην κατάρτιση του 
κλήρου, αναγνωρίζοντας τους τόπους 
άσκησης θρησκευτικής λατρείας των 
Αλεβητών και εφαρμόζοντας τις διάφορες 
αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 
αντανακλώντας τις γνώμες της 
Επιτροπής της Βενετίας στο νομικό 
πλαίσιο,

17. χαιρετίζει την έγκριση νέας νομοθεσίας 
τον Αύγουστο του 2011 που τροποποιεί 
τον Νόμο του Φεβρουαρίου του 2008 
σχετικά με τα ιδρύματα και διευρύνει την 
εμβέλεια της αποκατάστασης των 
δικαιωμάτων ιδιοκτησίας των μη 
μουσουλμανικών κοινοτήτων· υπενθυμίζει, 
ωστόσο, τόσο την επείγουσα ανάγκη να 
συνεχισθούν ζωτικές μεταρρυθμίσεις στον 
τομέα της ελευθερίας σκέψης, συνείδησης 
και θρησκείας όσο και την ανάγκη να 
αναγνωριστούν πλήρως τα δικαιώματα 
των μειονοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 227
Geoffrey Van Orden, Peter van Dalen, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba
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εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. χαιρετίζει την έγκριση νέας νομοθεσίας 
τον Αύγουστο του 2011 που τροποποιεί 
τον Νόμο του Φεβρουαρίου του 2008 
σχετικά με τα ιδρύματα και διευρύνει την 
εμβέλεια της αποκατάστασης των 
δικαιωμάτων ιδιοκτησίας των μη 
μουσουλμανικών κοινοτήτων· υπενθυμίζει, 
ωστόσο, την επείγουσα ανάγκη να 
συνεχισθούν ζωτικές μεταρρυθμίσεις στον 
τομέα της ελευθερίας σκέψης, συνείδησης 
και θρησκείας, και συγκεκριμένα να δοθεί 
η δυνατότητα στις θρησκευτικές 
κοινότητες να έχουν νομική 
προσωπικότητα, καταργώντας όλους τους 
περιορισμούς στην κατάρτιση του κλήρου, 
αναγνωρίζοντας τους τόπους άσκησης 
θρησκευτικής λατρείας των Αλεβητών και 
εφαρμόζοντας τις διάφορες αποφάσεις του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και αντανακλώντας τις 
γνώμες της Επιτροπής της Βενετίας στο 
νομικό πλαίσιο,

17. χαιρετίζει την έγκριση νέας νομοθεσίας 
τον Αύγουστο του 2011 που τροποποιεί 
τον Νόμο του Φεβρουαρίου του 2008 
σχετικά με τα ιδρύματα και διευρύνει την 
εμβέλεια της αποκατάστασης των
δικαιωμάτων ιδιοκτησίας των μειονοτικών 
θρησκευτικών κοινοτήτων· υπενθυμίζει, 
ωστόσο, την επείγουσα ανάγκη να 
συνεχισθούν ζωτικές μεταρρυθμίσεις στον 
τομέα της ελευθερίας σκέψης, συνείδησης 
και θρησκείας, και συγκεκριμένα να δοθεί 
η δυνατότητα στις θρησκευτικές 
κοινότητες να έχουν νομική 
προσωπικότητα, καταργώντας όλους τους 
περιορισμούς στην κατάρτιση του κλήρου, 
αναγνωρίζοντας τους τόπους άσκησης 
θρησκευτικής λατρείας των Αλεβητών, 
των Εβραίων και των Χριστιανών αλλά 
και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που 
ανήκουν στις κοινότητες των Αραμαίων 
(Συροχριστιανών), των Ελλήνων και των 
Αρμενίων και εφαρμόζοντας τις διάφορες 
αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 
αντανακλώντας τις γνώμες της Επιτροπής 
της Βενετίας στο νομικό πλαίσιο,

Or. en

Τροπολογία 228
Jürgen Klute, Τάκης Χατζηγεωργίου, Katarína Neveďalová, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Νικόλαος Χουντής

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. χαιρετίζει την έγκριση νέας νομοθεσίας 17. χαιρετίζει την έγκριση νέας νομοθεσίας 
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τον Αύγουστο του 2011 που τροποποιεί 
τον Νόμο του Φεβρουαρίου του 2008 
σχετικά με τα ιδρύματα και διευρύνει την 
εμβέλεια της αποκατάστασης των 
δικαιωμάτων ιδιοκτησίας των μη 
μουσουλμανικών κοινοτήτων· υπενθυμίζει, 
ωστόσο, την επείγουσα ανάγκη να 
συνεχισθούν ζωτικές μεταρρυθμίσεις στον 
τομέα της ελευθερίας σκέψης, συνείδησης 
και θρησκείας, και συγκεκριμένα να δοθεί 
η δυνατότητα στις θρησκευτικές 
κοινότητες να έχουν νομική 
προσωπικότητα, καταργώντας όλους τους 
περιορισμούς στην κατάρτιση του κλήρου, 
αναγνωρίζοντας τους τόπους άσκησης 
θρησκευτικής λατρείας των Αλεβητών και 
εφαρμόζοντας τις διάφορες αποφάσεις του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και αντανακλώντας τις 
γνώμες της Επιτροπής της Βενετίας στο 
νομικό πλαίσιο,

τον Αύγουστο του 2011 που τροποποιεί 
τον Νόμο του Φεβρουαρίου του 2008 
σχετικά με τα ιδρύματα και διευρύνει την 
εμβέλεια της αποκατάστασης των 
δικαιωμάτων ιδιοκτησίας των μη 
μουσουλμανικών κοινοτήτων· υπενθυμίζει, 
ωστόσο, την επείγουσα ανάγκη να 
συνεχισθούν ζωτικές μεταρρυθμίσεις στον 
τομέα της ελευθερίας σκέψης, συνείδησης 
και θρησκείας, και συγκεκριμένα να δοθεί 
η δυνατότητα στις θρησκευτικές 
κοινότητες να έχουν νομική 
προσωπικότητα, καταργώντας όλους τους 
περιορισμούς στην κατάρτιση του κλήρου, 
αναγνωρίζοντας τους τόπους άσκησης 
θρησκευτικής λατρείας των Αλεβητών και 
εφαρμόζοντας τις διάφορες αποφάσεις του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και αντανακλώντας τις 
γνώμες της Επιτροπής της Βενετίας στο 
νομικό πλαίσιο, εκφράζει την 
ικανοποίησή του για την συγγνώμη που 
ζήτησε ο Πρωθυπουργός με τη δήλωσή 
του, της 23ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με 
την γενοκτονία του Dersim, του 1937-
1938 και παροτρύνει την Τουρκία να 
προβεί σε περαιτέρω βήματα για την 
πλήρη αναγνώριση και αποζημίωση των 
οικογενειών των θυμάτων·

Or. en

Τροπολογία 229
Evgeni Kirilov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. χαιρετίζει την έγκριση νέας νομοθεσίας 
τον Αύγουστο του 2011 που τροποποιεί 
τον Νόμο του Φεβρουαρίου του 2008 
σχετικά με τα ιδρύματα και διευρύνει την 
εμβέλεια της αποκατάστασης των 
δικαιωμάτων ιδιοκτησίας των μη 

17. χαιρετίζει την έγκριση νέας νομοθεσίας 
τον Αύγουστο του 2011 που τροποποιεί 
τον Νόμο του Φεβρουαρίου του 2008 
σχετικά με τα ιδρύματα και διευρύνει την 
εμβέλεια της αποκατάστασης των 
δικαιωμάτων ιδιοκτησίας των μη 
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μουσουλμανικών κοινοτήτων· υπενθυμίζει, 
ωστόσο, την επείγουσα ανάγκη να 
συνεχισθούν ζωτικές μεταρρυθμίσεις στον 
τομέα της ελευθερίας σκέψης, συνείδησης 
και θρησκείας, και συγκεκριμένα να δοθεί 
η δυνατότητα στις θρησκευτικές 
κοινότητες να έχουν νομική 
προσωπικότητα, καταργώντας όλους τους 
περιορισμούς στην κατάρτιση του κλήρου, 
αναγνωρίζοντας τους τόπους άσκησης 
θρησκευτικής λατρείας των Αλεβητών και
εφαρμόζοντας τις διάφορες αποφάσεις του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και αντανακλώντας τις 
γνώμες της Επιτροπής της Βενετίας στο 
νομικό πλαίσιο,

μουσουλμανικών κοινοτήτων· εκφράζει 
την ελπίδα ότι οι όροι και διαδικασίες 
που προκύπτουν δεν θα παρακωλύσουν 
την αποτελεσματική της εφαρμογή·
υπενθυμίζει, ωστόσο, την επείγουσα 
ανάγκη να συνεχισθούν ζωτικές 
μεταρρυθμίσεις στον τομέα της ελευθερίας 
σκέψης, συνείδησης και θρησκείας, και 
συγκεκριμένα να δοθεί η δυνατότητα στις 
θρησκευτικές κοινότητες να έχουν νομική 
προσωπικότητα, καταργώντας όλους τους 
περιορισμούς στην κατάρτιση του κλήρου, 
αναγνωρίζοντας τους τόπους άσκησης 
θρησκευτικής λατρείας των Αλεβητών και 
εφαρμόζοντας τις διάφορες αποφάσεις του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και αντανακλώντας τις 
γνώμες της Επιτροπής της Βενετίας στο 
νομικό πλαίσιο·

Or. bg

Τροπολογία 230
Charles Tannock

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. χαιρετίζει την έγκριση νέας νομοθεσίας 
τον Αύγουστο του 2011 που τροποποιεί 
τον Νόμο του Φεβρουαρίου του 2008 
σχετικά με τα ιδρύματα και διευρύνει την 
εμβέλεια της αποκατάστασης των 
δικαιωμάτων ιδιοκτησίας των μη 
μουσουλμανικών κοινοτήτων· υπενθυμίζει, 
ωστόσο, την επείγουσα ανάγκη να 
συνεχισθούν ζωτικές μεταρρυθμίσεις στον 
τομέα της ελευθερίας σκέψης, συνείδησης 
και θρησκείας, και συγκεκριμένα να δοθεί 
η δυνατότητα στις θρησκευτικές 
κοινότητες να έχουν νομική 
προσωπικότητα, καταργώντας όλους τους 
περιορισμούς στην κατάρτιση του κλήρου, 
αναγνωρίζοντας τους τόπους άσκησης 

17. χαιρετίζει την έγκριση νέας νομοθεσίας 
τον Αύγουστο του 2011 που τροποποιεί 
τον Νόμο του Φεβρουαρίου του 2008 
σχετικά με τα ιδρύματα και διευρύνει την 
εμβέλεια της αποκατάστασης των 
δικαιωμάτων ιδιοκτησίας των μη 
μουσουλμανικών κοινοτήτων· προσδοκά 
δε την πλήρη εφαρμογή αυτής·· 
υπενθυμίζει, ωστόσο, την επείγουσα 
ανάγκη να συνεχισθούν ζωτικές 
μεταρρυθμίσεις στον τομέα της ελευθερίας 
σκέψης, συνείδησης και θρησκείας, και 
συγκεκριμένα να δοθεί η δυνατότητα στις 
θρησκευτικές κοινότητες να έχουν νομική 
προσωπικότητα, καταργώντας όλους τους 
περιορισμούς στην κατάρτιση, στον 
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θρησκευτικής λατρείας των Αλεβητών και 
εφαρμόζοντας τις διάφορες αποφάσεις του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και αντανακλώντας τις
γνώμες της Επιτροπής της Βενετίας στο 
νομικό πλαίσιο,

διορισμό και στην διαδοχή των 
κληρικών, επιστρέφοντας όλες τις 
εκκλησίες και τους λοιπούς τόπους 
λατρείας, τα μνημεία, τα προσκυνήματα 
και την υπόλοιπη εκκλησιαστική 
περιουσία, συμπεριλαμβανομένης της 
κινητής, στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους, 
αναγνωρίζοντας τους τόπους άσκησης 
θρησκευτικής λατρείας των Αλεβητών και 
εφαρμόζοντας τις διάφορες αποφάσεις του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και μεριμνώντας ώστε οι
γνώμες της Επιτροπής της Βενετίας να 
αντανακλώνται στο νομικό πλαίσιο·

Or. en

Τροπολογία 231
Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Ana Gomes, Antonyia Parvanova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. χαιρετίζει την έγκριση νέας νομοθεσίας 
τον Αύγουστο του 2011 που τροποποιεί 
τον Νόμο του Φεβρουαρίου του 2008 
σχετικά με τα ιδρύματα και διευρύνει την 
εμβέλεια της αποκατάστασης των 
δικαιωμάτων ιδιοκτησίας των μη 
μουσουλμανικών κοινοτήτων· υπενθυμίζει, 
ωστόσο, την επείγουσα ανάγκη να 
συνεχισθούν ζωτικές μεταρρυθμίσεις στον 
τομέα της ελευθερίας σκέψης, συνείδησης 
και θρησκείας, και συγκεκριμένα να δοθεί 
η δυνατότητα στις θρησκευτικές 
κοινότητες να έχουν νομική 
προσωπικότητα, καταργώντας όλους τους 
περιορισμούς στην κατάρτιση του κλήρου, 
αναγνωρίζοντας τους τόπους άσκησης 
θρησκευτικής λατρείας των Αλεβητών και 
εφαρμόζοντας τις διάφορες αποφάσεις του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και αντανακλώντας τις
γνώμες της Επιτροπής της Βενετίας στο 

17. χαιρετίζει την έγκριση νέας νομοθεσίας 
τον Αύγουστο του 2011 που τροποποιεί 
τον Νόμο του Φεβρουαρίου του 2008 
σχετικά με τα ιδρύματα και διευρύνει την 
εμβέλεια της αποκατάστασης των 
δικαιωμάτων ιδιοκτησίας των μη 
μουσουλμανικών κοινοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένων των Αλεβητών, 
καθώς επίσης και των ελληνικών, 
αρμενικών, αραμαϊκών και άλλων 
χριστιανικών κοινοτήτων· υπενθυμίζει, 
ωστόσο, την επείγουσα ανάγκη να 
συνεχισθούν ζωτικές μεταρρυθμίσεις στον 
τομέα της ελευθερίας σκέψης, συνείδησης 
και θρησκείας, και συγκεκριμένα να δοθεί 
η δυνατότητα στις θρησκευτικές 
κοινότητες να έχουν νομική 
προσωπικότητα, καταργώντας όλους τους 
περιορισμούς στην κατάρτιση του κλήρου, 
αναγνωρίζοντας τους τόπους άσκησης 
θρησκευτικής λατρείας των Αλεβητών και 
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νομικό πλαίσιο, εφαρμόζοντας τις διάφορες αποφάσεις του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και μεριμνώντας ώστε οι
γνώμες της Επιτροπής της Βενετίας να 
αντανακλώνται στο νομικό πλαίσιο,

Or. en

Τροπολογία 232
Μαρία-Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. χαιρετίζει την έγκριση νέας νομοθεσίας 
τον Αύγουστο του 2011 που τροποποιεί 
τον Νόμο του Φεβρουαρίου του 2008 
σχετικά με τα ιδρύματα και διευρύνει την 
εμβέλεια της αποκατάστασης των 
δικαιωμάτων ιδιοκτησίας των μη 
μουσουλμανικών κοινοτήτων· υπενθυμίζει, 
ωστόσο, την επείγουσα ανάγκη να 
συνεχισθούν ζωτικές μεταρρυθμίσεις στον 
τομέα της ελευθερίας σκέψης, συνείδησης 
και θρησκείας, και συγκεκριμένα να δοθεί 
η δυνατότητα στις θρησκευτικές 
κοινότητες να έχουν νομική 
προσωπικότητα, καταργώντας όλους τους 
περιορισμούς στην κατάρτιση του κλήρου, 
αναγνωρίζοντας τους τόπους άσκησης 
θρησκευτικής λατρείας των Αλεβητών και 
εφαρμόζοντας τις διάφορες αποφάσεις του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και αντανακλώντας τις 
γνώμες της Επιτροπής της Βενετίας στο 
νομικό πλαίσιο,

17. χαιρετίζει την έγκριση νέας νομοθεσίας 
τον Αύγουστο του 2011 που τροποποιεί 
τον Νόμο του Φεβρουαρίου του 2008 
σχετικά με τα ιδρύματα και διευρύνει την 
εμβέλεια της αποκατάστασης των 
δικαιωμάτων ιδιοκτησίας των μη 
μουσουλμανικών κοινοτήτων· υπενθυμίζει, 
ωστόσο, την επείγουσα ανάγκη για 
αποτελεσματική εφαρμογή των 
διατάξεων του νόμου και για ουσιώδεις
μεταρρυθμίσεις στον τομέα της ελευθερίας 
σκέψης, συνείδησης και θρησκείας, και 
συγκεκριμένα να δοθεί η δυνατότητα στις 
θρησκευτικές κοινότητες να έχουν νομική 
προσωπικότητα, καταργώντας όλους τους 
περιορισμούς στην κατάρτιση του κλήρου, 
αναγνωρίζοντας τους τόπους άσκησης 
θρησκευτικής λατρείας των Αλεβητών και 
εφαρμόζοντας τις διάφορες αποφάσεις του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και αντανακλώντας τις 
γνώμες της Επιτροπής της Βενετίας στο 
νομικό πλαίσιο, εκφράζει επ’αυτού τη 
λύπη του διότι η Ελληνορθόδοξη 
Θεολογική Σχολή της Χάλκης 
εξακολουθεί να παραμένει κλειστή·

Or. en
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Τροπολογία 233
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. χαιρετίζει την έγκριση νέας νομοθεσίας 
τον Αύγουστο του 2011 που τροποποιεί 
τον Νόμο του Φεβρουαρίου του 2008 
σχετικά με τα ιδρύματα και διευρύνει την 
εμβέλεια της αποκατάστασης των 
δικαιωμάτων ιδιοκτησίας των μη 
μουσουλμανικών κοινοτήτων· υπενθυμίζει, 
ωστόσο, την επείγουσα ανάγκη να
συνεχισθούν ζωτικές μεταρρυθμίσεις στον 
τομέα της ελευθερίας σκέψης, συνείδησης 
και θρησκείας, και συγκεκριμένα να δοθεί 
η δυνατότητα στις θρησκευτικές 
κοινότητες να έχουν νομική 
προσωπικότητα, καταργώντας όλους τους 
περιορισμούς στην κατάρτιση του κλήρου, 
αναγνωρίζοντας τους τόπους άσκησης 
θρησκευτικής λατρείας των Αλεβητών και 
εφαρμόζοντας τις διάφορες αποφάσεις του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και αντανακλώντας τις 
γνώμες της Επιτροπής της Βενετίας στο 
νομικό πλαίσιο,

17. χαιρετίζει την έγκριση νέας νομοθεσίας 
τον Αύγουστο του 2011 που τροποποιεί 
τον Νόμο του Φεβρουαρίου του 2008 
σχετικά με τα ιδρύματα και διευρύνει την 
εμβέλεια της αποκατάστασης των 
δικαιωμάτων ιδιοκτησίας των μη 
μουσουλμανικών κοινοτήτων· υπενθυμίζει, 
ωστόσο, την επείγουσα ανάγκη να
εφαρμοσθεί αυτή η νομοθεσία στην 
πράξη και να καταβληθούν περαιτέρω 
προσπάθειες προκειμένου να γίνουν
μεταρρυθμίσεις στον τομέα της ελευθερίας 
σκέψης, συνείδησης και θρησκείας, και 
συγκεκριμένα να δοθεί η δυνατότητα στις 
θρησκευτικές κοινότητες να έχουν νομική 
προσωπικότητα, καταργώντας όλους τους 
περιορισμούς στην κατάρτιση του κλήρου, 
αναγνωρίζοντας τους τόπους άσκησης 
θρησκευτικής λατρείας των Αλεβητών και 
εφαρμόζοντας τις διάφορες αποφάσεις του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και αντανακλώντας τις 
γνώμες της Επιτροπής της Βενετίας στο 
νομικό πλαίσιο·

Or. de

Τροπολογία 234
Νικόλαος Σαλαβράκος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. χαιρετίζει την έγκριση νέας νομοθεσίας 
τον Αύγουστο του 2011 που τροποποιεί 
τον Νόμο του Φεβρουαρίου του 2008 

17. χαιρετίζει την έγκριση νέας νομοθεσίας 
τον Αύγουστο του 2011 που τροποποιεί 
τον Νόμο του Φεβρουαρίου του 2008 
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σχετικά με τα ιδρύματα και διευρύνει την 
εμβέλεια της αποκατάστασης των 
δικαιωμάτων ιδιοκτησίας των μη 
μουσουλμανικών κοινοτήτων· υπενθυμίζει, 
ωστόσο, την επείγουσα ανάγκη να 
συνεχισθούν ζωτικές μεταρρυθμίσεις στον 
τομέα της ελευθερίας σκέψης, συνείδησης 
και θρησκείας, και συγκεκριμένα να δοθεί 
η δυνατότητα στις θρησκευτικές 
κοινότητες να έχουν νομική 
προσωπικότητα, καταργώντας όλους τους 
περιορισμούς στην κατάρτιση του κλήρου, 
αναγνωρίζοντας τους τόπους άσκησης 
θρησκευτικής λατρείας των Αλεβητών και 
εφαρμόζοντας τις διάφορες αποφάσεις του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και αντανακλώντας τις 
γνώμες της Επιτροπής της Βενετίας στο 
νομικό πλαίσιο·

σχετικά με τα ιδρύματα και διευρύνει την 
εμβέλεια της αποκατάστασης των 
δικαιωμάτων ιδιοκτησίας των μη 
μουσουλμανικών κοινοτήτων· υπενθυμίζει, 
ωστόσο, την επείγουσα ανάγκη να 
συνεχισθούν ζωτικές μεταρρυθμίσεις στον 
τομέα της ελευθερίας σκέψης, συνείδησης 
και θρησκείας, και συγκεκριμένα να δοθεί 
η δυνατότητα στις θρησκευτικές 
κοινότητες να έχουν νομική 
προσωπικότητα, καταργώντας όλους τους 
περιορισμούς στην κατάρτιση του κλήρου, 
στην συμμετοχή του στην ιερατική 
εξέλιξη, επιστρέφοντας στους 
νόμιμους δικαιούχους τους όλες τις 
εκκλησίες και άλλους χώρους λατρείας 
συμπεριλαμβανομένης και της κινητής 
περιουσίας, αναγνωρίζοντας τους τόπους 
άσκησης θρησκευτικής λατρείας των 
Αλεβητών και εφαρμόζοντας τις διάφορες 
αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 
αντανακλώντας τις γνώμες της Επιτροπής 
της Βενετίας στο νομικό πλαίσιο και στην 
πράξη που αφορούν στην αναγνώριση της 
νομικής προσωπικότητας των 
θρησκευτικών κοινοτήτων και στην 
χρήση του εκκλησιαστικού τίτλου 
"Οικουμενικό" απο το Ορθόδοξο 
Πατριαρχείο·

Or. el

Τροπολογία 235
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. χαιρετίζει την έγκριση νέας νομοθεσίας 
τον Αύγουστο του 2011 που τροποποιεί 
τον Νόμο του Φεβρουαρίου του 2008 
σχετικά με τα ιδρύματα και διευρύνει την 
εμβέλεια της αποκατάστασης των 

17. χαιρετίζει την έγκριση νέας νομοθεσίας 
τον Αύγουστο του 2011 που τροποποιεί 
τον Νόμο του Φεβρουαρίου του 2008 
σχετικά με τα ιδρύματα και διευρύνει την 
εμβέλεια της αποκατάστασης των 
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δικαιωμάτων ιδιοκτησίας των μη 
μουσουλμανικών κοινοτήτων· υπενθυμίζει, 
ωστόσο, την επείγουσα ανάγκη να 
συνεχισθούν ζωτικές μεταρρυθμίσεις στον 
τομέα της ελευθερίας σκέψης, συνείδησης 
και θρησκείας, και συγκεκριμένα να δοθεί 
η δυνατότητα στις θρησκευτικές 
κοινότητες να έχουν νομική 
προσωπικότητα, καταργώντας όλους τους 
περιορισμούς στην κατάρτιση του κλήρου, 
αναγνωρίζοντας τους τόπους άσκησης 
θρησκευτικής λατρείας των Αλεβητών και 
εφαρμόζοντας τις διάφορες αποφάσεις του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και αντανακλώντας τις 
γνώμες της Επιτροπής της Βενετίας στο 
νομικό πλαίσιο,

δικαιωμάτων ιδιοκτησίας των μη 
μουσουλμανικών κοινοτήτων· υπενθυμίζει, 
ωστόσο, την επείγουσα ανάγκη να 
συνεχισθούν ζωτικές μεταρρυθμίσεις στον 
τομέα της ελευθερίας σκέψης, συνείδησης 
και θρησκείας, και συγκεκριμένα να δοθεί 
η δυνατότητα στις θρησκευτικές 
κοινότητες να έχουν νομική 
προσωπικότητα, καταργώντας όλους τους 
περιορισμούς στην κατάρτιση του κλήρου, 
αναγνωρίζοντας τους τόπους άσκησης 
θρησκευτικής λατρείας των Αλεβητών, 
των Αραμαίων, των Ελλήνων και των 
Αρμενίων και εφαρμόζοντας τις διάφορες 
αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 
αντανακλώντας τις γνώμες της Επιτροπής 
της Βενετίας στο νομικό πλαίσιο,

Or. en

Τροπολογία 236
Raimon Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. χαιρετίζει την έγκριση νέας νομοθεσίας 
τον Αύγουστο του 2011 που τροποποιεί 
τον Νόμο του Φεβρουαρίου του 2008 
σχετικά με τα ιδρύματα και διευρύνει την 
εμβέλεια της αποκατάστασης των 
δικαιωμάτων ιδιοκτησίας των μη 
μουσουλμανικών κοινοτήτων· υπενθυμίζει, 
ωστόσο, την επείγουσα ανάγκη να 
συνεχισθούν ζωτικές μεταρρυθμίσεις στον 
τομέα της ελευθερίας σκέψης, συνείδησης 
και θρησκείας, και συγκεκριμένα να δοθεί 
η δυνατότητα στις θρησκευτικές 
κοινότητες να έχουν νομική 
προσωπικότητα, καταργώντας όλους τους 
περιορισμούς στην κατάρτιση του κλήρου, 
αναγνωρίζοντας τους τόπους άσκησης 
θρησκευτικής λατρείας των Αλεβητών και 

17. χαιρετίζει την έγκριση νέας νομοθεσίας 
τον Αύγουστο του 2011 που τροποποιεί 
τον Νόμο του Φεβρουαρίου του 2008 
σχετικά με τα ιδρύματα και διευρύνει την 
εμβέλεια της αποκατάστασης των 
δικαιωμάτων ιδιοκτησίας των μη 
μουσουλμανικών κοινοτήτων· υπενθυμίζει, 
ωστόσο, την επείγουσα ανάγκη να 
συνεχισθούν ζωτικές μεταρρυθμίσεις στον 
τομέα της ελευθερίας σκέψης, συνείδησης 
και θρησκείας, και συγκεκριμένα να δοθεί 
η δυνατότητα στις θρησκευτικές 
κοινότητες να έχουν νομική 
προσωπικότητα, καταργώντας όλους τους 
περιορισμούς στην κατάρτιση του κλήρου, 
αναγνωρίζοντας τους τόπους άσκησης 
θρησκευτικής λατρείας των Αλεβητών και 
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εφαρμόζοντας τις διάφορες αποφάσεις του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και αντανακλώντας τις
γνώμες της Επιτροπής της Βενετίας στο 
νομικό πλαίσιο,

εφαρμόζοντας τις διάφορες αποφάσεις του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και μεριμνώντας ώστε να
αντανακλώνται στο νομικό πλαίσιο οι 
γνώμες της Επιτροπής της Βενετίας αλλά 
και η ανάγκη πλήρους αναγνώρισης των 
δικαιωμάτων των μειονοτήτων,

Or. en

Τροπολογία 237
Tunne Kelam

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. χαιρετίζει την έγκριση νέας νομοθεσίας 
τον Αύγουστο του 2011 που τροποποιεί 
τον Νόμο του Φεβρουαρίου του 2008 
σχετικά με τα ιδρύματα και διευρύνει την 
εμβέλεια της αποκατάστασης των 
δικαιωμάτων ιδιοκτησίας των μη 
μουσουλμανικών κοινοτήτων· υπενθυμίζει, 
ωστόσο, την επείγουσα ανάγκη να 
συνεχισθούν ζωτικές μεταρρυθμίσεις στον 
τομέα της ελευθερίας σκέψης, συνείδησης 
και θρησκείας, και συγκεκριμένα να δοθεί 
η δυνατότητα στις θρησκευτικές 
κοινότητες να έχουν νομική 
προσωπικότητα, καταργώντας όλους τους 
περιορισμούς στην κατάρτιση του κλήρου, 
αναγνωρίζοντας τους τόπους άσκησης 
θρησκευτικής λατρείας των Αλεβητών και 
εφαρμόζοντας τις διάφορες αποφάσεις του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και αντανακλώντας τις 
γνώμες της Επιτροπής της Βενετίας στο 
νομικό πλαίσιο,

17. χαιρετίζει την έγκριση νέας νομοθεσίας 
τον Αύγουστο του 2011 που τροποποιεί 
τον Νόμο του Φεβρουαρίου του 2008 
σχετικά με τα ιδρύματα και διευρύνει την 
εμβέλεια της αποκατάστασης των 
δικαιωμάτων ιδιοκτησίας των μη 
μουσουλμανικών κοινοτήτων· υπενθυμίζει, 
ωστόσο, την επείγουσα ανάγκη να 
συνεχισθούν ζωτικές μεταρρυθμίσεις στον 
τομέα της ελευθερίας σκέψης, συνείδησης 
και θρησκείας, και συγκεκριμένα να δοθεί 
η δυνατότητα στις θρησκευτικές 
κοινότητες να έχουν νομική 
προσωπικότητα, καταργώντας όλους τους 
περιορισμούς στην κατάρτιση του κλήρου, 
αναγνωρίζοντας τους τόπους άσκησης 
θρησκευτικής λατρείας των Αλεβητών και 
εφαρμόζοντας τις διάφορες αποφάσεις του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και αντανακλώντας τις 
γνώμες της Επιτροπής της Βενετίας στο 
νομικό πλαίσιο, εκφράζει τη λύπη του 
διότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης 
βρίθουν από φραστικές εκδηλώσεις 
μισαλλοδοξίας εναντίων των 
θρηκευτικών μειονοτήτων οι οποίες 
μένουν ατιμώρητες και συνεπώς 
συμβάλλουν στην διαιώνιση της εχθρικής 
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ατμόσφαιρας εναντίον των θρησκευτικών 
μειονοτήτων στην Τουρκία·

Or. en

Τροπολογία 238
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. διατυπώνει εκ νέου την ανησυχία 
του όσον αφορά τον πλήρη και απόλυτο 
σεβασμό του δικαιώματος στην 
θρησκευτική ελευθερία για τις 
θρησκευτικές μειονότητες στη Τουρκία· 
αναφέρεται συγκεκριμένα στα ανεπίλυτα 
και σοβαρά ζητήματα της αρνητικής 
απεικόνισης των ιεραποστόλων, λόγου 
χάρη στα μέσα ενημέρωσης, τα 
κωλύματα στην εκπαίδευση του κλήρου, 
την μη αναγνώριση νομικής 
προσωπικότητας των μειονοτικών 
θρησκευτικών κοινοτήτων, τις 
κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων, τις 
μεροληπτικές πρακτικές όσον αφορά τα 
έγγραφα ταυτότητας· επισημαίνει ότι η 
ελευθερία της λατρείας αποτελεί μία 
πτυχή μόνο του δικαιώματος στην 
θρησκευτική ελευθερία, δεεδομένου ότι 
τούτη η τελευταία περιλαμβάνει την 
ελευθερία μεταβολής θρησκεύματος και 
την ελευθερία εκδήλωσης του 
θρησκεύματος με τη διδασκαλία, με τις 
τελετές και με την άσκηση των 
θρησκευτικών καθηκόντων, σε ατομικό, 
συλλογικό, ιδιωτικό, δημόσιο και θεσμικό 
επίπεδο·

Or. en
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Τροπολογία 239
Emine Bozkurt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. καλεί την τουρκική κυβέρνηση να 
επιλύσει το ζήτημα των αντιρρησιών 
συνείδησης σύμφωνα με την απόφαση 
στην υπόθεση Ülke κατά Τουρκίας και 
την υπόλοιπη σχετική νομολογία του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 240
Geoffrey Van Orden, Peter van Dalen, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. διατυπώνει εκ νέου τις ανησυχίες 
του σχετικά με την ιδιόκτητη περιουσία 
και τα δικαιώματα ιδιοκτησίας των 
μειονοτήτων, όπως φαίνεται από τα 
προβλήματα ιδιοκτησίας που 
αντιμετωπίζει η αραμαϊκή 
(συροχριστιανική) κοινότητα· καλεί την 
κυβέρνηση να μεριμνήσει ώστε να μην
απωλέσει τις γαίες της η Μονή του Αγίου 
Γαβριήλ που θεμελιώθηκε το 397 μ.Χ. 
αλλά αντίθετα να προστατευτεί στο 
σύνολό της· εκφράζει επίσης την 
ανησυχία του όσον αφορά την συνέχιση 
των παρανόμων απαλλοτριώσεων 
σημαντικών εκτάσεων γης που ανήκουν, 
ιστορικά και νομικά, σε αρχαίες 
αραμαϊκές (συροχριστιανικές) μονές, 
εκκλησίες και ιδιοκτησίες στη 
νοτιοανατολική Τουρκία·
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Or. en

Τροπολογία 241
Geoffrey Van Orden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. υπενθυμίζει ότι η εκπαίδευση 
διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο στη 
διαδικασία οικοδόμησης μιας 
πολύμορφης και χωρίς αποκλεισμούς 
κοινωνίας η οποία βασίζεται στο σεβασμό 
των θρησκευτικών κοινοτήτων και των 
μειονοτήτων· παροτρύνει την τουρκική 
κυβέρνηση να δώσει ιδιαίτερη προσοχή 
στο εκπαιδευτικό υλικό στα σχολεία, το 
οποίο πρέπει να αντανακλά την 
θρησκευτική πολυμορφία της τουρκικής 
κοινωνίας, να εξαλείφει τις 
προκαταλήψεις και να προαγάγει την 
πλήρη αποδοχή όλων των θρησκευτικών 
κοινοτήτων, και τονίζει την ανάγκη για 
διδακτική υλικό χωρίς προκαταλήψεις,

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 242
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. υπενθυμίζει ότι η εκπαίδευση 
διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο στη 
διαδικασία οικοδόμησης μιας 
πολύμορφης και χωρίς αποκλεισμούς 
κοινωνίας η οποία βασίζεται στο σεβασμό 
των θρησκευτικών κοινοτήτων και των 
μειονοτήτων· παροτρύνει την τουρκική

18. παροτρύνει την κυβέρνηση να 
μεριμνήσει ώστε το εκπαιδευτικό υλικό 
στα σχολεία να αντανακλά την 
πολυμορφία της τουρκικής κοινωνίας, να 
εξαλείφει τις προκαταλήψεις και να 
προαγάγει την αποδοχή όλων των 
μειονοτήτων και θρησκευτικών 
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κυβέρνηση να δώσει ιδιαίτερη προσοχή 
στο εκπαιδευτικό υλικό στα σχολεία, το 
οποίο πρέπει να αντανακλά την 
θρησκευτική πολυμορφία της τουρκικής 
κοινωνίας, να εξαλείφει τις προκαταλήψεις 
και να προαγάγει την πλήρη αποδοχή όλων 
των θρησκευτικών κοινοτήτων, και τονίζει 
την ανάγκη για διδακτική υλικό χωρίς 
προκαταλήψεις,

κοινοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 243
Emine Bozkurt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. υπενθυμίζει ότι η εκπαίδευση 
διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο στη 
διαδικασία οικοδόμησης μιας πολύμορφης 
και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίας η οποία 
βασίζεται στο σεβασμό των θρησκευτικών 
κοινοτήτων και των μειονοτήτων· 
παροτρύνει την τουρκική κυβέρνηση να 
δώσει ιδιαίτερη προσοχή στο εκπαιδευτικό 
υλικό στα σχολεία, το οποίο πρέπει να 
αντανακλά την θρησκευτική πολυμορφία 
της τουρκικής κοινωνίας, να εξαλείφει τις 
προκαταλήψεις και να προαγάγει την 
πλήρη αποδοχή όλων των θρησκευτικών 
κοινοτήτων, και τονίζει την ανάγκη για 
διδακτική υλικό χωρίς προκαταλήψεις,

18. υπενθυμίζει ότι η εκπαίδευση 
διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο στη 
διαδικασία οικοδόμησης μιας πολύμορφης 
και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίας η οποία 
βασίζεται στο σεβασμό των θρησκευτικών 
κοινοτήτων και των μειονοτήτων και στην 
ισότητα νδρών και γυναικών· παροτρύνει 
την τουρκική κυβέρνηση να δώσει 
ιδιαίτερη προσοχή στην αναθεώρηση του
εκπαιδευτικού υλικού στα σχολεία, το 
οποίο πρέπει να αντανακλά την 
θρησκευτική πολυμορφία της τουρκικής 
κοινωνίας, να εξαλείφει τις προκαταλήψεις 
και να προαγάγει την πλήρη αποδοχή όλων 
των θρησκευτικών κοινοτήτων, και τονίζει 
την ανάγκη για διδακτική υλικό χωρίς 
προκαταλήψεις, εκφράζει την 
ικανοποίησή του τη συγκρότηση 
επιτροπής για την ισότητα των φύλων 
υπαγόμενης στο Υπουργείο Παιδείας και 
για τα επιτεύγματα της εν λόγω επιτροπής 
όσον αφορά την εξάλειψη της σεξιστικής 
γλώσσας και των σεξιστικών εικόνων και 
εκφράσεων από το εκπαιδευτικό υλικό·

Or. en
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Τροπολογία 244
Renate Sommer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. υπενθυμίζει ότι η εκπαίδευση 
διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο στη 
διαδικασία οικοδόμησης μιας πολύμορφης
και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίας η οποία 
βασίζεται στο σεβασμό των θρησκευτικών 
κοινοτήτων και των μειονοτήτων·
παροτρύνει την τουρκική κυβέρνηση να
δώσει ιδιαίτερη προσοχή στο 
εκπαιδευτικό υλικό στα σχολεία, το οποίο 
πρέπει να αντανακλά την θρησκευτική 
πολυμορφία της τουρκικής κοινωνίας, να 
εξαλείφει τις προκαταλήψεις και να
προαγάγει την πλήρη αποδοχή όλων των 
θρησκευτικών κοινοτήτων, και τονίζει την 
ανάγκη για διδακτική υλικό χωρίς 
προκαταλήψεις,

18. υπενθυμίζει ότι η εκπαίδευση 
διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο στη 
διαδικασία οικοδόμησης μιας πολύμορφης 
και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίας η οποία 
βασίζεται στο σεβασμό των θρησκευτικών 
κοινοτήτων και των μειονοτήτων·
παροτρύνει την τουρκική κυβέρνηση να
εξαλείψει της προκαταλήψεις κατά των 
θρησκευτικών μειονοτήτων καθώς και τη 
δυσφήμισή τους στο εκπαιδευτικό υλικό 
στα σχολεία, έτσι ώστε να προαγάγει την 
πλήρη αποδοχή όλων των θρησκευτικών 
κοινοτήτων και να αντανακλά τον 
θρησκευτικό πλουραλισμό της τουρκικής 
κοινωνίας·

Or. de

Τροπολογία 245
Pino Arlacchi, Ivo Vajgl, Raimon Obiols, Göran Färm

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. υπενθυμίζει ότι η εκπαίδευση 
διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο στη 
διαδικασία οικοδόμησης μιας πολύμορφης 
και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίας η οποία 
βασίζεται στο σεβασμό των θρησκευτικών 
κοινοτήτων και των μειονοτήτων· 
παροτρύνει την τουρκική κυβέρνηση να 
δώσει ιδιαίτερη προσοχή στο εκπαιδευτικό 
υλικό στα σχολεία, το οποίο πρέπει να 

18. υπενθυμίζει ότι η εκπαίδευση 
διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο στη 
διαδικασία οικοδόμησης μιας πολύμορφης 
και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίας η οποία 
βασίζεται στο σεβασμό των θρησκευτικών 
κοινοτήτων και των μειονοτήτων·
παροτρύνει την τουρκική κυβέρνηση να 
δώσει ιδιαίτερη προσοχή στο εκπαιδευτικό 
υλικό στα σχολεία, το οποίο πρέπει να 
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αντανακλά την θρησκευτική πολυμορφία 
της τουρκικής κοινωνίας, να εξαλείφει τις 
προκαταλήψεις και να προαγάγει την 
πλήρη αποδοχή όλων των θρησκευτικών 
κοινοτήτων, και τονίζει την ανάγκη για 
διδακτική υλικό χωρίς προκαταλήψεις,

αντανακλά την εθνοτική και θρησκευτική 
πολυμορφία της τουρκικής κοινωνίας, να 
εξαλείφει τις προκαταλήψεις και να 
προαγάγει την πλήρη αποδοχή όλων των 
θρησκευτικών και μειονοτικών 
κοινοτήτων, και τονίζει την ανάγκη για 
διδακτική υλικό χωρίς προκαταλήψεις,

Or. en

Τροπολογία 246
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. υπενθυμίζει ότι η εκπαίδευση 
διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο στη 
διαδικασία οικοδόμησης μιας πολύμορφης 
και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίας η οποία 
βασίζεται στο σεβασμό των θρησκευτικών 
κοινοτήτων και των μειονοτήτων· 
παροτρύνει την τουρκική κυβέρνηση να 
δώσει ιδιαίτερη προσοχή στο εκπαιδευτικό 
υλικό στα σχολεία, το οποίο πρέπει να 
αντανακλά την θρησκευτική πολυμορφία 
της τουρκικής κοινωνίας, να εξαλείφει τις 
προκαταλήψεις και να προαγάγει την 
πλήρη αποδοχή όλων των θρησκευτικών 
κοινοτήτων, και τονίζει την ανάγκη για 
διδακτική υλικό χωρίς προκαταλήψεις,

18. υπενθυμίζει ότι η εκπαίδευση 
διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο στη 
διαδικασία οικοδόμησης μιας πολύμορφης 
και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίας η οποία 
βασίζεται στο σεβασμό των θρησκευτικών 
κοινοτήτων και των μειονοτήτων· 
παροτρύνει την τουρκική κυβέρνηση να 
δώσει ιδιαίτερη προσοχή στο εκπαιδευτικό 
υλικό στα σχολεία, το οποίο πρέπει να 
αντανακλά την πολυμορφία των 
πεποιθήσεων της τουρκικής κοινωνίας, να 
εξαλείφει τις προκαταλήψεις και να 
προαγάγει την πλήρη αποδοχή όλων των 
θρησκευτικών και λοιπών μειονοτικών 
κοινοτήτων, και τονίζει την ανάγκη για 
διδακτική υλικό χωρίς προκαταλήψεις· 
σημειώνει με ανακούφιση ότι 
απελευθερώθηκαν οι σπουδαστές που 
φυλακίστηκαν αδίκως επί 18 μήνες διότι 
είχαν ζητήσει ελεύθερη εκπαίδευση·

Or. en

Τροπολογία 247
Ana Gomes
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. υπενθυμίζει ότι η εκπαίδευση 
διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο στη 
διαδικασία οικοδόμησης μιας πολύμορφης 
και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίας η οποία 
βασίζεται στο σεβασμό των θρησκευτικών 
κοινοτήτων και των μειονοτήτων· 
παροτρύνει την τουρκική κυβέρνηση να 
δώσει ιδιαίτερη προσοχή στο εκπαιδευτικό 
υλικό στα σχολεία, το οποίο πρέπει να 
αντανακλά την θρησκευτική πολυμορφία 
της τουρκικής κοινωνίας, να εξαλείφει τις 
προκαταλήψεις και να προαγάγει την 
πλήρη αποδοχή όλων των θρησκευτικών 
κοινοτήτων, και τονίζει την ανάγκη για 
διδακτική υλικό χωρίς προκαταλήψεις,

18. υπενθυμίζει ότι η εκπαίδευση 
διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο στη 
διαδικασία οικοδόμησης μιας πολύμορφης 
και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίας η οποία 
βασίζεται στο σεβασμό των θρησκευτικών 
κοινοτήτων και των μειονοτήτων· 
παροτρύνει την τουρκική κυβέρνηση να 
δώσει ιδιαίτερη προσοχή στο εκπαιδευτικό 
υλικό στα σχολεία, το οποίο πρέπει να 
αντανακλά την θρησκευτική πολυμορφία 
της τουρκικής κοινωνίας, να εξαλείφει τις 
διακρίσεις, τις προκαταλήψεις και να 
προαγάγει την πλήρη αποδοχή όλων των 
θρησκευτικών κοινοτήτων, και τονίζει την 
ανάγκη για διδακτική υλικό χωρίς 
προκαταλήψεις, ζητεί την κατάργηση της 
υποχρεωτικής θρησκευτικής 
εκπαίδευσης·

Or. en

Τροπολογία 248
Jürgen Klute, Νικόλαος Χουντής, Τάκης Χατζηγεωργίου, Katarína Neveďalová, Helmut 
Scholz, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. παροτρύνει την Τουρκία να σεβαστεί 
απολύτως τα γλωσσικά δικαιώματα ως 
προς τη μητρική γλώσσα, τα οποία πρέπει 
να κατοχυρωθούν στο νέο Σύνταγμα· 
προτείνει να επιτραπεί στα σχολεία να 
παρέχουν εκπαίδευση στη μητρική 
γλώσσα μέσω της αναθεώρησης του 
άρθρου 42 του τουρκικού Συντάγματος· 
συνιστά επίσης τροποποίηση της 
ισχύουσας νομοθεσίας για την 
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περιφερειακή διακυβέρνηση, τα επώνυμα 
και το αλφάβητο προκειμένου να 
επιτραπεί στους κούρδους και σε άλλες 
μειονοτικές ομάδες να χρησιμοποιούν 
ελεύθερα τις γλώσσες τους·

Or. en

Τροπολογία 249
Bastiaan Belder

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. ζητεί επιτακτικότατα από τις 
τουρκικές αρχές να καταπολεμήσουν 
δυναμικά και αποτελεσματικά τις 
αντισημιτικές δηλώσεις, δίδοντας κατ' 
αυτόν τον τρόπο παράδειγμα στην 
περιοχή·

Or. nl

Τροπολογία 250
Dimitar Stoyanov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. ζητεί από την Τουρκία να ενισχύσει 
τις προσπάθειές της να καταπολεμήσει τη 
θρησκευτική μισαλλοδοξία λαμβάνοντας 
μέτρα για να αποτρέψει τις επιθέσεις σε 
χριστιανούς ιερείς και ηγέτες 
χριστιανικών κοινοτήτων·

Or. bg
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Τροπολογία 251
Geoffrey Van Orden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. ενθαρρύνει την κυβέρνηση να θέσει 
την ισότητα των φύλων ως προτεραιότητα 
στις μεταρρυθμιστικές της προσπάθειες 
αντιμετωπίζοντας την φτώχεια των 
γυναικών και αυξάνοντας την κοινωνική 
ένταξη και συμμετοχή των γυναικών στην 
αγορά εργασίας· επαναλαμβάνει την 
πρότασή του για την καθιέρωση 
συστήματος αποκλειστικών 
ποσοστώσεων προκειμένου να 
εξασφαλίζεται ουσιαστική παρουσία των 
γυναικών σε όλα τα επίπεδα στις 
επιχειρήσεις, στο δημόσιο τομέα και στην 
πολιτική· καλεί συγκεκριμένα τα πολιτικά 
κόμματα να ενισχύσουν την ενεργό 
δέσμευση των γυναικών και τη 
συμμετοχή τους στην πολιτική,

19. ενθαρρύνει την κυβέρνηση να θέσει 
την ισότητα των φύλων ως προτεραιότητα 
στις μεταρρυθμιστικές της προσπάθειες 
αντιμετωπίζοντας την φτώχεια των 
γυναικών και αυξάνοντας την κοινωνική 
ένταξη και συμμετοχή των γυναικών στην 
αγορά εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 252
Cristian Dan Preda, Anna Maria Corazza Bildt, Elena Băsescu, Sandra Kalniete

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. ενθαρρύνει την κυβέρνηση να θέσει 
την ισότητα των φύλων ως προτεραιότητα 
στις μεταρρυθμιστικές της προσπάθειες 
αντιμετωπίζοντας την φτώχεια των 
γυναικών και αυξάνοντας την κοινωνική
ένταξη και συμμετοχή των γυναικών στην 
αγορά εργασίας· επαναλαμβάνει την 
πρότασή του για την καθιέρωση 
συστήματος αποκλειστικών 
ποσοστώσεων προκειμένου να 

19. ενθαρρύνει την κυβέρνηση να θέσει 
την ισότητα των φύλων ως προτεραιότητα 
στις μεταρρυθμιστικές της προσπάθειες 
αντιμετωπίζοντας την φτώχεια των 
γυναικών και αυξάνοντας την κοινωνική 
ένταξη και συμμετοχή των γυναικών στην 
αγορά εργασίας· καλεί τον επιχειρηματικό 
κλάδο να λάβει και να στηρίξει ενεργά 
συγκεκριμένες πρωτοβουλίες προκειμένου 
να εξασφαλίζεται ουσιαστική παρουσία 
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εξασφαλίζεται ουσιαστική παρουσία των 
γυναικών σε όλα τα επίπεδα στις 
επιχειρήσεις, στο δημόσιο τομέα και στην 
πολιτική· καλεί συγκεκριμένα τα πολιτικά 
κόμματα να ενισχύσουν την ενεργό 
δέσμευση των γυναικών και τη συμμετοχή 
τους στην πολιτική,

των γυναικών στις επιχειρήσεις· καλεί 
συγκεκριμένα τα πολιτικά κόμματα να 
ενισχύσουν την ενεργό δέσμευση των 
γυναικών και τη συμμετοχή τους στην 
πολιτική,

Or. en

Τροπολογία 253
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. ενθαρρύνει την κυβέρνηση να θέσει 
την ισότητα των φύλων ως προτεραιότητα
στις μεταρρυθμιστικές της προσπάθειες 
αντιμετωπίζοντας την φτώχεια των 
γυναικών και αυξάνοντας την κοινωνική 
ένταξη και συμμετοχή των γυναικών στην 
αγορά εργασίας· επαναλαμβάνει την 
πρότασή του για την καθιέρωση 
συστήματος αποκλειστικών 
ποσοστώσεων προκειμένου να 
εξασφαλίζεται ουσιαστική παρουσία των 
γυναικών σε όλα τα επίπεδα στις 
επιχειρήσεις, στο δημόσιο τομέα και στην 
πολιτική· καλεί συγκεκριμένα τα πολιτικά 
κόμματα να ενισχύσουν την ενεργό 
δέσμευση των γυναικών και τη συμμετοχή 
τους στην πολιτική,

19. ενθαρρύνει την κυβέρνηση να θέσει 
την ισότητα των φύλων ως προτεραιότητα 
στις μεταρρυθμιστικές της προσπάθειες 
αντιμετωπίζοντας την φτώχεια των 
γυναικών και αυξάνοντας την κοινωνική 
ένταξη και συμμετοχή των γυναικών στην 
αγορά εργασίας· επισημαίνει τις διάφορες 
προτάσεις που στοχεύουν στη διασφάλιση 
της ουσιαστικής παρουσίας των γυναικών 
σε όλα τα επίπεδα στις επιχειρήσεις, στο 
δημόσιο τομέα και στην πολιτική· καλεί 
συγκεκριμένα τα πολιτικά κόμματα να 
ενισχύσουν την ενεργό δέσμευση των 
γυναικών και τη συμμετοχή τους στην 
πολιτική·

Or. de

Τροπολογία 254
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. ενθαρρύνει την κυβέρνηση να θέσει 
την ισότητα των φύλων ως προτεραιότητα 
στις μεταρρυθμιστικές της προσπάθειες 
αντιμετωπίζοντας την φτώχεια των 
γυναικών και αυξάνοντας την κοινωνική 
ένταξη και συμμετοχή των γυναικών στην 
αγορά εργασίας· επαναλαμβάνει την 
πρότασή του για την καθιέρωση 
συστήματος αποκλειστικών 
ποσοστώσεων προκειμένου να 
εξασφαλίζεται ουσιαστική παρουσία των 
γυναικών σε όλα τα επίπεδα στις 
επιχειρήσεις, στο δημόσιο τομέα και στην 
πολιτική· καλεί συγκεκριμένα τα πολιτικά 
κόμματα να ενισχύσουν την ενεργό 
δέσμευση των γυναικών και τη συμμετοχή 
τους στην πολιτική,

19. ενθαρρύνει την κυβέρνηση να θέσει 
την ισότητα των φύλων ως προτεραιότητα 
στις μεταρρυθμιστικές της προσπάθειες 
αντιμετωπίζοντας την φτώχεια των 
γυναικών και αυξάνοντας την κοινωνική 
ένταξη και συμμετοχή των γυναικών στην 
αγορά εργασίας· επαναλαμβάνει ότι είναι 
ανάγκη να ληφθούν ειδικά ενισχυμένα 
μέτρα προκειμένου να εξασφαλίζεται 
ουσιαστική παρουσία των γυναικών σε όλα 
τα επίπεδα στις επιχειρήσεις, στο δημόσιο 
τομέα και στην πολιτική· καλεί 
συγκεκριμένα τα πολιτικά κόμματα να 
ενισχύσουν την ενεργό δέσμευση των 
γυναικών και τη συμμετοχή τους στην 
πολιτική,

Or. en

Τροπολογία 255
Birgit Schnieber-Jastram

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. ενθαρρύνει την κυβέρνηση να θέσει 
την ισότητα των φύλων ως προτεραιότητα 
στις μεταρρυθμιστικές της προσπάθειες 
αντιμετωπίζοντας την φτώχεια των 
γυναικών και αυξάνοντας την κοινωνική 
ένταξη και συμμετοχή των γυναικών στην 
αγορά εργασίας· επαναλαμβάνει την 
πρότασή του για την καθιέρωση 
συστήματος αποκλειστικών ποσοστώσεων 
προκειμένου να εξασφαλίζεται ουσιαστική 
παρουσία των γυναικών σε όλα τα επίπεδα 
στις επιχειρήσεις, στο δημόσιο τομέα και 
στην πολιτική· καλεί συγκεκριμένα τα 
πολιτικά κόμματα να ενισχύσουν την 
ενεργό δέσμευση των γυναικών και τη 

19. ενθαρρύνει την κυβέρνηση να θέσει 
την ισότητα των φύλων ως προτεραιότητα 
στις μεταρρυθμιστικές της προσπάθειες 
αντιμετωπίζοντας την φτώχεια των 
γυναικών και αυξάνοντας την κοινωνική 
ένταξη και συμμετοχή των γυναικών στην 
αγορά εργασίας· επαναλαμβάνει την 
πρότασή του για την καθιέρωση 
συστήματος αποκλειστικών ποσοστώσεων 
προκειμένου να εξασφαλίζεται ουσιαστική 
παρουσία των γυναικών σε όλα τα επίπεδα 
στις επιχειρήσεις, στο δημόσιο τομέα και 
στην πολιτική·
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συμμετοχή τους στην πολιτική,

Or. en

Τροπολογία 256
Emine Bozkurt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. ενθαρρύνει την κυβέρνηση να θέσει 
την ισότητα των φύλων ως προτεραιότητα 
στις μεταρρυθμιστικές της προσπάθειες 
αντιμετωπίζοντας την φτώχεια των 
γυναικών και αυξάνοντας την κοινωνική 
ένταξη και συμμετοχή των γυναικών στην 
αγορά εργασίας· επαναλαμβάνει την 
πρότασή του για την καθιέρωση 
συστήματος αποκλειστικών ποσοστώσεων 
προκειμένου να εξασφαλίζεται ουσιαστική 
παρουσία των γυναικών σε όλα τα επίπεδα 
στις επιχειρήσεις, στο δημόσιο τομέα και 
στην πολιτική· καλεί συγκεκριμένα τα 
πολιτικά κόμματα να ενισχύσουν την 
ενεργό δέσμευση των γυναικών και τη 
συμμετοχή τους στην πολιτική,

19. ενθαρρύνει την κυβέρνηση να θέσει 
την ισότητα των φύλων ως προτεραιότητα 
στις μεταρρυθμιστικές της προσπάθειες 
και άρα αντιμετωπίζοντας την φτώχεια 
των γυναικών και αυξάνοντας την 
κοινωνική ένταξη και συμμετοχή των 
γυναικών στην αγορά εργασίας· 
επαναλαμβάνει την πρότασή του για την 
καθιέρωση συστήματος αποκλειστικών 
ποσοστώσεων προκειμένου να 
εξασφαλίζεται ουσιαστική παρουσία των 
γυναικών σε όλα τα επίπεδα στις 
επιχειρήσεις, στο δημόσιο τομέα και στην 
πολιτική· καλεί συγκεκριμένα τα πολιτικά 
κόμματα να ενισχύσουν την ενεργό 
δέσμευση των γυναικών και τη συμμετοχή 
τους στην πολιτική, 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 
την απόσταση αυτή και στην 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση·

Or. en
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Τροπολογία 257
Birgit Schnieber-Jastram

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τον αυξημένο αριθμό γυναικών στο 
τουρκικό κοινοβούλιο μετά τις εκλογές 
του Ιουνίου του 2011 και καλεί τα 
πολιτικά κόμματα να ενισχύσουν 
περαιτέρω την ενεργό δέσμευση των 
γυναικών και τη συμμετοχή τους στην 
πολιτική·

Or. en

Τροπολογία 258
Emine Bozkurt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. επιδοκιμάζει την υπογραφή και 
κύρωση από την Τουρκία της «Σύμβασης 
του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με 
την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας 
κατά των Γυναικών και την 
Ενδοοικογενειακή Βία» στις 24 Νοεμβρίου 
2011· παροτρύνει την κυβέρνηση να 
συνεχίσει τις προληπτικές προσπάθειές της 
σε όλα τα επίπεδα για την καταπολέμηση 
των φόνων για λόγους τιμής, της 
ενδοοικογενειακής βίας και του 
φαινομένου των αναγκαστικών γάμων, 
ιδιαίτερα με την επιβολή και την ενίσχυση
του Νόμου Αριθ. 4320 σχετικά με την 
Προστασία της Οικογένειας και με τον εκ 
του σύνεγγυς έλεγχο της εφαρμογής του 
από την αστυνομία και το δικαστικό 
σώμα, με την αποτελεσματική 
παρακολούθηση της πλήρους τήρησης από 

20. επιδοκιμάζει την υπογραφή και 
κύρωση από την Τουρκία της «Σύμβασης 
του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με 
την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας 
κατά των Γυναικών και την 
Ενδοοικογενειακή Βία» στις 24 Νοεμβρίου 
2011· παροτρύνει την κυβέρνηση να 
συνεχίσει τις προληπτικές προσπάθειές της 
σε όλα τα επίπεδα για την καταπολέμηση 
των φόνων για λόγους τιμής, της 
ενδοοικογενειακής βίας και του 
φαινομένου των αναγκαστικών γάμων και 
των ανηλίκων νυφών, ιδιαίτερα με την 
τροποποίηση του Νόμου Αριθ. 4320 
σχετικά με την Προστασία της Οικογένειας 
προκειμένου να διασφαλιστεί ένα ευρύ 
πεδίο εφαρμογής αυτού ασχέτως της 
οικογενειακής κατάστασης και της φύσης 
της σχέσης μεταξύ θύματος και θύτη, με 
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τους δήμους της υποχρέωσής τους να 
παρέχουν επαρκή κέντρα περίθαλψης των 
γυναικών και των ανηλίκων που 
ευρίσκονται σε κίνδυνο, και με την 
θέσπιση συστήματος παροχής συνδρομής 
σε γυναίκες και ανηλίκους μετά την 
αναχώρησή τους από τα κέντρα αυτά, 
προκειμένου να τους παρέχεται η 
κατάλληλη ψυχολογική υποστήριξη, 
δικαστική συνδρομή και ιατρική μέριμνα 
καθώς και βοήθεια για την επανένταξή 
τους στην κοινωνία· χαιρετίζει τις 
προσπάθειες του Υπουργείου για την 
Οικογένεια και τις Κοινωνικές Πολιτικές 
να αυξήσει τον αριθμό και την ποιότητα 
των κέντρων περίθαλψης και την απόφαση
του Υπουργείου να επιτρέψει σε ιδιωτικές 
οντότητες να ανοίξουν επίσης κέντρα 
περίθαλψης ως ένα πρόσθετο καταφύγιο 
για τις γυναίκες και τους ανηλίκους που 
ευρίσκονται σε κίνδυνο,

πρόβλεψη για αποτελεσματικά ένδικα 
μέσα και μηχανισμούς προστασίας, με 
την αποτελεσματική παρακολούθηση της 
πλήρους τήρησης από τους δήμους της 
υποχρέωσής τους να παρέχουν επαρκή 
κέντρα περίθαλψης των γυναικών και των 
ανηλίκων που ευρίσκονται σε κίνδυνο, με 
την εξασφάλιση της ασφάλειας των 
κέντρων, με την πρόσληψη καλά 
εκπαιδευμένων και καλά αμοιβόμενων 
κοινωνικών λειτουργών και με την 
υλοποίηση προγραμμάτων 
επαγγελματικής κατάρτισης που θα 
εξασφαλίζουν ότι οι γυναίκες που 
καταφεύγουν στα κέντρα αποκτούν εκεί 
επαρκή προσόντα για να χτίσουν μια νέα 
ζωή για τις ίδιες και τα παιδιά τους και 
με την θέσπιση συστήματος παροχής 
συνδρομής σε γυναίκες και ανηλίκους μετά 
την αναχώρησή τους από τα κέντρα αυτά, 
προκειμένου να τους παρέχεται η 
κατάλληλη ψυχολογική υποστήριξη, 
δικαστική συνδρομή και ιατρική μέριμνα 
καθώς και βοήθεια για την επανένταξή 
τους στην κοινωνία χαιρετίζει τις 
προσπάθειες του Υπουργείου για την 
Οικογένεια και τις Κοινωνικές Πολιτικές 
να αυξήσει τον αριθμό και την ποιότητα 
των κέντρων περίθαλψης και την απόφαση 
του Υπουργείου να επιτρέψει σε ιδιωτικές 
οντότητες να ανοίξουν επίσης κέντρα 
περίθαλψης ως ένα πρόσθετο καταφύγιο 
για τις γυναίκες και τους ανηλίκους που 
ευρίσκονται σε κίνδυνο, εκφράζει την 
ικανοποίησή του για την πρόσφατη 
εγκύκλιο αριθ. 18 του Υπάτου Συμβουλίου 
Δικαστών και Εισαγγελέων, η οποία 
ορίζει ότι η εφαρμογή μέτρων 
προστασίας σε υποθέσεις οικογενειακής 
βίας δεν θα αναβάλλεται πλέον μέχρι την 
τελική έκβαση της δίκης καθώς και ότι 
όλες οι εισαγγελικές αρχές της χώρας θα 
δημιουργήσουν ειδική μονάδα για τις 
υποθέσεις οικογενειακής βίας·

Or. en



PE478.719v01-00 172/314 AM\888692EL.doc

EL

Τροπολογία 259
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. επιδοκιμάζει την υπογραφή και 
κύρωση από την Τουρκία της «Σύμβασης 
του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με
την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας 
κατά των Γυναικών και την 
Ενδοοικογενειακή Βία» στις 24 Νοεμβρίου 
2011· παροτρύνει την κυβέρνηση να 
συνεχίσει τις προληπτικές προσπάθειές 
της σε όλα τα επίπεδα για την 
καταπολέμηση των φόνων για λόγους 
τιμής, της ενδοοικογενειακής βίας και του 
φαινομένου των αναγκαστικών γάμων, 
ιδιαίτερα με την επιβολή και την ενίσχυση 
του Νόμου Αριθ. 4320 σχετικά με την 
Προστασία της Οικογένειας και με τον εκ 
του σύνεγγυς έλεγχο της εφαρμογής του 
από την αστυνομία και το δικαστικό σώμα, 
με την αποτελεσματική παρακολούθηση 
της πλήρους τήρησης από τους δήμους της 
υποχρέωσής τους να παρέχουν επαρκή 
κέντρα περίθαλψης των γυναικών και των 
ανηλίκων που ευρίσκονται σε κίνδυνο, και 
με την θέσπιση συστήματος παροχής 
συνδρομής σε γυναίκες και ανηλίκους μετά 
την αναχώρησή τους από τα κέντρα αυτά, 
προκειμένου να τους παρέχεται η 
κατάλληλη ψυχολογική υποστήριξη, 
δικαστική συνδρομή και ιατρική μέριμνα 
καθώς και βοήθεια για την επανένταξή 
τους στην κοινωνία· χαιρετίζει τις 
προσπάθειες του Υπουργείου για την 
Οικογένεια και τις Κοινωνικές Πολιτικές 
να αυξήσει τον αριθμό και την ποιότητα 
των κέντρων περίθαλψης και την απόφαση 
του Υπουργείου να επιτρέψει σε ιδιωτικές 
οντότητες να ανοίξουν επίσης κέντρα 
περίθαλψης ως ένα πρόσθετο καταφύγιο 
για τις γυναίκες και τους ανηλίκους που 
ευρίσκονται σε κίνδυνο,

20. επιδοκιμάζει την υπογραφή και 
κύρωση από την Τουρκία της «Σύμβασης 
του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με 
την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας 
κατά των Γυναικών και την 
Ενδοοικογενειακή Βία» στις 24 Νοεμβρίου 
2011· παροτρύνει την κυβέρνηση στις
προσπάθειές της σε όλα τα επίπεδα για την 
καταπολέμηση των φόνων για λόγους 
τιμής, της ενδοοικογενειακής βίας και του 
φαινομένου των αναγκαστικών γάμων, 
ιδιαίτερα με την επιβολή και την ενίσχυση 
του Νόμου Αριθ. 4320 σχετικά με την 
Προστασία της Οικογένειας και με τον εκ 
του σύνεγγυς έλεγχο της εφαρμογής του 
από την αστυνομία και το δικαστικό σώμα, 
με την αποτελεσματική παρακολούθηση 
της πλήρους τήρησης από τους δήμους της 
υποχρέωσής τους να παρέχουν επαρκή 
κέντρα περίθαλψης των γυναικών και των 
ανηλίκων που ευρίσκονται σε κίνδυνο, και 
με την θέσπιση συστήματος παροχής 
συνδρομής σε γυναίκες και ανηλίκους μετά 
την αναχώρησή τους από τα κέντρα αυτά, 
προκειμένου να τους παρέχεται η 
κατάλληλη ψυχολογική υποστήριξη, 
δικαστική συνδρομή και ιατρική μέριμνα 
καθώς και βοήθεια για την επανένταξή 
τους στην κοινωνία· χαιρετίζει τις 
προσπάθειες του Υπουργείου για την 
Οικογένεια και τις Κοινωνικές Πολιτικές 
να αυξήσει τον αριθμό και την ποιότητα 
των κέντρων περίθαλψης και την απόφαση 
του Υπουργείου να επιτρέψει σε ιδιωτικές 
οντότητες να ανοίξουν επίσης κέντρα 
περίθαλψης ως ένα πρόσθετο καταφύγιο 
για τις γυναίκες και τους ανηλίκους που 
ευρίσκονται σε κίνδυνο, παροτρύνει την 
κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο να 
ολοκληρώσουν την νομοθετική 
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διαδικασία όσον αφορά το νομοσχέδιο για 
την προστασία των γυναικών και των 
μελών της οικογένειας·

Or. en

Τροπολογία 260
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. επιδοκιμάζει την υπογραφή και 
κύρωση από την Τουρκία της «Σύμβασης 
του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με 
την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας 
κατά των Γυναικών και την 
Ενδοοικογενειακή Βία» στις 24 Νοεμβρίου 
2011· παροτρύνει την κυβέρνηση να 
συνεχίσει τις προληπτικές προσπάθειές της 
σε όλα τα επίπεδα για την καταπολέμηση 
των φόνων για λόγους τιμής, της 
ενδοοικογενειακής βίας και του 
φαινομένου των αναγκαστικών γάμων, 
ιδιαίτερα με την επιβολή και την ενίσχυση 
του Νόμου Αριθ. 4320 σχετικά με την 
Προστασία της Οικογένειας και με τον εκ 
του σύνεγγυς έλεγχο της εφαρμογής του 
από την αστυνομία και το δικαστικό σώμα, 
με την αποτελεσματική παρακολούθηση 
της πλήρους τήρησης από τους δήμους της 
υποχρέωσής τους να παρέχουν επαρκή 
κέντρα περίθαλψης των γυναικών και των 
ανηλίκων που ευρίσκονται σε κίνδυνο, και 
με την θέσπιση συστήματος παροχής 
συνδρομής σε γυναίκες και ανηλίκους μετά 
την αναχώρησή τους από τα κέντρα αυτά, 
προκειμένου να τους παρέχεται η 
κατάλληλη ψυχολογική υποστήριξη, 
δικαστική συνδρομή και ιατρική μέριμνα 
καθώς και βοήθεια για την επανένταξή 
τους στην κοινωνία· χαιρετίζει τις 
προσπάθειες του Υπουργείου για την 
Οικογένεια και τις Κοινωνικές Πολιτικές 

20. επιδοκιμάζει την υπογραφή και 
κύρωση από την Τουρκία της «Σύμβασης 
του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με 
την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας 
κατά των Γυναικών και την 
Ενδοοικογενειακή Βία» στις 24 Νοεμβρίου 
2011· παροτρύνει την κυβέρνηση να 
συνεχίσει τις προληπτικές προσπάθειές της 
σε όλα τα επίπεδα για την καταπολέμηση 
των αποκαλουμένων φόνων για λόγους 
τιμής, της ενδοοικογενειακής βίας και του 
φαινομένου των αναγκαστικών γάμων, 
ιδιαίτερα με την επιβολή και την ενίσχυση 
του Νόμου Αριθ. 4320 σχετικά με την 
Προστασία της Οικογένειας και με τον εκ 
του σύνεγγυς έλεγχο της εφαρμογής του 
από την αστυνομία και το δικαστικό σώμα, 
με την αποτελεσματική παρακολούθηση 
της πλήρους τήρησης από τους δήμους της 
υποχρέωσής τους να παρέχουν επαρκή 
κέντρα περίθαλψης των γυναικών και των 
ανηλίκων που ευρίσκονται σε κίνδυνο, και 
με την θέσπιση συστήματος παροχής 
συνδρομής σε γυναίκες και ανηλίκους μετά 
την αναχώρησή τους από τα κέντρα αυτά, 
προκειμένου να τους παρέχεται η 
κατάλληλη ψυχολογική υποστήριξη, 
δικαστική συνδρομή και ιατρική μέριμνα 
καθώς και βοήθεια για την επανένταξή 
τους στην κοινωνία· χαιρετίζει τις 
προσπάθειες του Υπουργείου για την 
Οικογένεια και τις Κοινωνικές Πολιτικές 
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να αυξήσει τον αριθμό και την ποιότητα 
των κέντρων περίθαλψης και την απόφαση 
του Υπουργείου να επιτρέψει σε ιδιωτικές 
οντότητες να ανοίξουν επίσης κέντρα 
περίθαλψης ως ένα πρόσθετο καταφύγιο 
για τις γυναίκες και τους ανηλίκους που 
ευρίσκονται σε κίνδυνο,

να αυξήσει τον αριθμό και την ποιότητα 
των κέντρων περίθαλψης και την απόφαση 
του Υπουργείου να επιτρέψει σε ιδιωτικές 
οντότητες να ανοίξουν επίσης κέντρα 
περίθαλψης ως ένα πρόσθετο καταφύγιο 
για τις γυναίκες και τους ανηλίκους που 
ευρίσκονται σε κίνδυνο,

Or. nl

Τροπολογία 261
Raimon Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. επιδοκιμάζει την υπογραφή και 
κύρωση από την Τουρκία της «Σύμβασης 
του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με 
την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας 
κατά των Γυναικών και την 
Ενδοοικογενειακή Βία» στις 24 Νοεμβρίου 
2011· παροτρύνει την κυβέρνηση να 
συνεχίσει τις προληπτικές προσπάθειές της 
σε όλα τα επίπεδα για την καταπολέμηση 
των φόνων για λόγους τιμής, της 
ενδοοικογενειακής βίας και του 
φαινομένου των αναγκαστικών γάμων, 
ιδιαίτερα με την επιβολή και την ενίσχυση 
του Νόμου Αριθ. 4320 σχετικά με την 
Προστασία της Οικογένειας και με τον εκ 
του σύνεγγυς έλεγχο της εφαρμογής του 
από την αστυνομία και το δικαστικό σώμα, 
με την αποτελεσματική παρακολούθηση 
της πλήρους τήρησης από τους δήμους της 
υποχρέωσής τους να παρέχουν επαρκή 
κέντρα περίθαλψης των γυναικών και των 
ανηλίκων που ευρίσκονται σε κίνδυνο, και 
με την θέσπιση συστήματος παροχής 
συνδρομής σε γυναίκες και ανηλίκους μετά 
την αναχώρησή τους από τα κέντρα αυτά, 
προκειμένου να τους παρέχεται η 
κατάλληλη ψυχολογική υποστήριξη, 
δικαστική συνδρομή και ιατρική μέριμνα 

20. επιδοκιμάζει την υπογραφή και 
κύρωση από την Τουρκία της «Σύμβασης 
του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με 
την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας 
κατά των Γυναικών και την 
Ενδοοικογενειακή Βία» στις 24 Νοεμβρίου 
2011· παροτρύνει την κυβέρνηση να 
συνεχίσει τις προληπτικές προσπάθειές της 
σε όλα τα επίπεδα για την καταπολέμηση 
των φόνων για λόγους τιμής, της 
ενδοοικογενειακής βίας και του 
φαινομένου των αναγκαστικών γάμων, 
ιδιαίτερα με την επίτευξη ευρείας 
συνέναισης με τις ομάδες προστασίας 
των δικαιωμάτων των γυναικών, βάσει 
ενός σχεδίου νόμου για την Προστασία 
των Γυναικών και των Μελών της 
Οικογένειας από την Βία, με την επιβολή 
και την ενίσχυση του Νόμου Αριθ. 4320 
σχετικά με την Προστασία της Οικογένειας 
και με τον εκ του σύνεγγυς έλεγχο της 
εφαρμογής του από την αστυνομία και το 
δικαστικό σώμα, με την αποτελεσματική 
παρακολούθηση της πλήρους τήρησης από 
τους δήμους της υποχρέωσής τους να 
παρέχουν επαρκή κέντρα περίθαλψης των 
γυναικών και των ανηλίκων που 
ευρίσκονται σε κίνδυνο, και με την 
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καθώς και βοήθεια για την επανένταξή 
τους στην κοινωνία· χαιρετίζει τις 
προσπάθειες του Υπουργείου για την 
Οικογένεια και τις Κοινωνικές Πολιτικές 
να αυξήσει τον αριθμό και την ποιότητα 
των κέντρων περίθαλψης και την απόφαση 
του Υπουργείου να επιτρέψει σε ιδιωτικές 
οντότητες να ανοίξουν επίσης κέντρα 
περίθαλψης ως ένα πρόσθετο καταφύγιο 
για τις γυναίκες και τους ανηλίκους που 
ευρίσκονται σε κίνδυνο,

θέσπιση συστήματος παροχής συνδρομής 
σε γυναίκες και ανηλίκους μετά την 
αναχώρησή τους από τα κέντρα αυτά, 
προκειμένου να τους παρέχεται η 
κατάλληλη ψυχολογική υποστήριξη, 
δικαστική συνδρομή και ιατρική μέριμνα 
καθώς και βοήθεια για την επανένταξή 
τους στην κοινωνία· χαιρετίζει τις 
προσπάθειες του Υπουργείου για την 
Οικογένεια και τις Κοινωνικές Πολιτικές 
να αυξήσει τον αριθμό και την ποιότητα 
των κέντρων περίθαλψης και την απόφαση 
του Υπουργείου να επιτρέψει σε ιδιωτικές 
οντότητες να ανοίξουν επίσης κέντρα 
περίθαλψης ως ένα πρόσθετο καταφύγιο 
για τις γυναίκες και τους ανηλίκους που 
ευρίσκονται σε κίνδυνο,

Or. en

Τροπολογία 262
Jürgen Klute, Τάκης Χατζηγεωργίου, Katarína Neveďalová, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Νικόλαος Χουντής

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. επιδοκιμάζει την υπογραφή και 
κύρωση από την Τουρκία της «Σύμβασης 
του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με 
την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας 
κατά των Γυναικών και την 
Ενδοοικογενειακή Βία» στις 24 Νοεμβρίου 
2011· παροτρύνει την κυβέρνηση να 
συνεχίσει τις προληπτικές προσπάθειές της 
σε όλα τα επίπεδα για την καταπολέμηση 
των φόνων για λόγους τιμής, της 
ενδοοικογενειακής βίας και του 
φαινομένου των αναγκαστικών γάμων, 
ιδιαίτερα με την επιβολή και την ενίσχυση
του Νόμου Αριθ. 4320 σχετικά με την 
Προστασία της Οικογένειας και με τον εκ 
του σύνεγγυς έλεγχο της εφαρμογής του 
από την αστυνομία και το δικαστικό σώμα, 

20. επιδοκιμάζει την υπογραφή και 
κύρωση από την Τουρκία της «Σύμβασης 
του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με 
την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας 
κατά των Γυναικών και την 
Ενδοοικογενειακή Βία» στις 24 Νοεμβρίου 
2011· παροτρύνει την κυβέρνηση να 
συνεχίσει τις προληπτικές προσπάθειές της 
σε όλα τα επίπεδα για την καταπολέμηση 
των φόνων για λόγους τιμής, του 
ενδημικού προβλήματος της 
ενδοοικογενειακής βίας και του 
φαινομένου των αναγκαστικών γάμων, 
ιδιαίτερα με την εξ ολοκλήρου 
αναθεώρηση του Νόμου αριθ. 4320 
σχετικά με την Προστασία της 
Οικογένειας, προκειμένου να 
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με την αποτελεσματική παρακολούθηση 
της πλήρους τήρησης από τους δήμους της 
υποχρέωσής τους να παρέχουν επαρκή 
κέντρα περίθαλψης των γυναικών και των 
ανηλίκων που ευρίσκονται σε κίνδυνο, και 
με την θέσπιση συστήματος παροχής 
συνδρομής σε γυναίκες και ανηλίκους μετά 
την αναχώρησή τους από τα κέντρα αυτά, 
προκειμένου να τους παρέχεται η 
κατάλληλη ψυχολογική υποστήριξη, 
δικαστική συνδρομή και ιατρική μέριμνα 
καθώς και βοήθεια για την επανένταξή 
τους στην κοινωνία· χαιρετίζει τις 
προσπάθειες του Υπουργείου για την 
Οικογένεια και τις Κοινωνικές Πολιτικές 
να αυξήσει τον αριθμό και την ποιότητα 
των κέντρων περίθαλψης και την απόφαση 
του Υπουργείου να επιτρέψει σε ιδιωτικές 
οντότητες να ανοίξουν επίσης κέντρα 
περίθαλψης ως ένα πρόσθετο καταφύγιο 
για τις γυναίκες και τους ανηλίκους που 
ευρίσκονται σε κίνδυνο,

εξασφαλιστεί ότι o νόμος θα προστατεύει 
όλες τις έγγαμες και άγαμες γυναίκες, και
με την εκ του σύνεγγυς εφαρμογή, 
ενίσχυση και έλεγχο της μελλοντικής
εφαρμογής του από την αστυνομία και το 
δικαστικό σώμα, με την αποτελεσματική 
παρακολούθηση της πλήρους τήρησης από 
τους δήμους της υποχρέωσής τους να 
παρέχουν επαρκή κέντρα περίθαλψης όλων
των γυναικών και των ανηλίκων που 
ευρίσκονται σε κίνδυνο και με την θέσπιση 
συστήματος παροχής συνδρομής σε 
γυναίκες και ανηλίκους μετά την 
αναχώρησή τους από τα κέντρα αυτά, 
προκειμένου να τους παρέχεται η 
κατάλληλη ψυχολογική υποστήριξη, 
δικαστική συνδρομή και ιατρική μέριμνα 
καθώς και βοήθεια για την επανένταξή 
τους στην κοινωνία· χαιρετίζει τις 
προσπάθειες του Υπουργείου για την 
Οικογένεια και τις Κοινωνικές Πολιτικές 
να αυξήσει τον αριθμό και την ποιότητα 
των κέντρων περίθαλψης και την απόφαση 
του Υπουργείου να επιτρέψει σε ιδιωτικές 
οντότητες να ανοίξουν επίσης κέντρα 
περίθαλψης ως ένα πρόσθετο καταφύγιο 
για τις γυναίκες και τους ανηλίκους που 
ευρίσκονται σε κίνδυνο,

Or. en

Τροπολογία 263
Emine Bozkurt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. καλεί την τουρκική κυβέρνηση να 
υιοθετήσει πολιτική μηδενικής ανοχής 
έναντι της βίας κατά των γυναικών,

Or. en
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Τροπολογία 264
Tunne Kelam

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. ανησυχεί για το δυσανάλογα υψηλό 
ποσοστό παιδικής φτώχειας· καλεί την 
Τουρκία να αναπτύξει μία σύνολη 
στρατηγική για την καταπολέμηση της 
παιδικής φτώχειας και της παιδικής 
εργασίας· εκφράζει την ικανοποίησή του 
για την κύρωση της Σύμβασης του 
Συμβουλίου της Ευρώπης για την 
προστασία των παιδιών από τη 
σεξουαλική εκμετάλλευση και τη 
σεξουαλική κακομεταχείριση· ζητεί 
επίμονα από την Τουρκία να εντείνει τις 
προσπάθειές της για την καταπολέμηση 
της ενδοοικογενειακής βίας κατά των 
παιδιών,

Or. en

Τροπολογία 265
Emine Bozkurt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20β. υπογραμμίζει τη σημασία του 
αποτελεσματικού συντονισμού για τη 
διασφάλιση της συνεκτίμησης της 
διάστασης του φύλου· ως εκ τούτου, 
επικροτεί τις προσπάθειες της τουρκικής 
κυβέρνησης για ενίσχυση της 
συνεργασίας μεταξύ των κρατικών αρχών 
όσον αφορά τη συνεκτίμηση της 
διάστασης του φύλου,

Or. en
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Τροπολογία 266
Emine Bozkurt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20γ. επικροτεί τη συνέχιση της 
κατάρτισης αστυνομικών, επαγγελματιών 
του τομέα της υγείας, δικαστών και 
εισαγγελέων στο θέμα της πρόληψης της 
ενδοοικογενειακής βίας· σημειώνει για 
μια ακόμη φορά ότι, προκειμένου να 
συμπληρωθούν οι προσπάθειες αυτές, 
απαιτείται να θεσπιστεί μηχανισμός για 
τον εντοπισμό και τη διενέργεια έρευνας 
για όσους δεν παρέχουν προστασία και 
βοήθεια στα θύματα,

Or. en

Τροπολογία 267
Geoffrey Van Orden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. παροτρύνει την κυβέρνηση να 
εγγυηθεί, διά του νόμου και της 
ουσιαστικής επιβολής του, την ισότητα 
ανεξαρτήτως φύλου, σεξουαλικής 
ταυτότητας, φυλετικής ή εθνοτικής 
καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, 
αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου 
προσανατολισμού· καλεί την τουρκική 
κυβέρνηση να ευθυγραμμίσει την 
τουρκική νομοθεσία με το κοινοτικό 
κεκτημένο της ΕΕ και να εγκρίνει 
νομοθεσία που θα καθιερώνει ένα 
συμβούλιο ισότητας και κατά των 
διακρίσεων· επισημαίνει την ανάγκη για 

21. παροτρύνει την κυβέρνηση να 
εγγυηθεί, διά του νόμου και της 
ουσιαστικής επιβολής του, την ισότητα 
ανεξαρτήτως φύλου, σεξουαλικής 
ταυτότητας, φυλετικής ή εθνοτικής 
καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, 
αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου 
προσανατολισμού·
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την ανάληψη περαιτέρω δράσης κατά της 
ομοφοβίας και οιουδήποτε τύπου 
διακρίσεων, παρενόχλησης ·η άσκησης 
βίας για λόγους γενετήσιου 
προσανατολισμού· επαναλαμβάνει την 
έκκλησή του προς την τουρκική 
κυβέρνηση να δώσει εντολή στις 
τουρκικές ένοπλες δυνάμεις να 
σταματήσουν να χαρακτηρίζουν την 
ομοφυλοφιλία ως «ψυχοσεξουαλική» 
διαταραχή,

Or. en

Τροπολογία 268
Rolandas Paksas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. παροτρύνει την κυβέρνηση να 
εγγυηθεί, διά του νόμου και της 
ουσιαστικής επιβολής του, την ισότητα 
ανεξαρτήτως φύλου, σεξουαλικής 
ταυτότητας, φυλετικής ή εθνοτικής 
καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, 
αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου 
προσανατολισμού· καλεί την τουρκική 
κυβέρνηση να ευθυγραμμίσει την τουρκική 
νομοθεσία με το κοινοτικό κεκτημένο της 
ΕΕ και να εγκρίνει νομοθεσία που θα 
καθιερώνει ένα συμβούλιο ισότητας και 
κατά των διακρίσεων· επισημαίνει την 
ανάγκη για την ανάληψη περαιτέρω
δράσης κατά της ομοφοβίας και 
οιουδήποτε τύπου διακρίσεων, 
παρενόχλησης ·η άσκησης βίας για 
λόγους γενετήσιου προσανατολισμού· 
επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την 
τουρκική κυβέρνηση να δώσει εντολή 
στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις να 
σταματήσουν να χαρακτηρίζουν την 
ομοφυλοφιλία ως «ψυχοσεξουαλική» 

21. παροτρύνει την κυβέρνηση να 
εγγυηθεί, διά του νόμου και της 
ουσιαστικής επιβολής του, την ισότητα 
ανεξαρτήτως φύλου, σεξουαλικής 
ταυτότητας, φυλετικής ή εθνοτικής 
καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, 
αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου 
προσανατολισμού· καλεί την τουρκική 
κυβέρνηση να ευθυγραμμίσει την τουρκική 
νομοθεσία με το κοινοτικό κεκτημένο της 
ΕΕ και να εγκρίνει νομοθεσία που θα 
καθιερώνει ένα συμβούλιο ισότητας και 
κατά των διακρίσεων·
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διαταραχή,

Or. lt

Τροπολογία 269
Raimon Obiols, Richard Howitt
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Sophia in 't Veld, Alexander Graf Lambsdorff, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Sarah 
Ludford, Renate Weber
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Ulrike Lunacek, Hélène Flautre
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. παροτρύνει την κυβέρνηση να 
εγγυηθεί, διά του νόμου και της 
ουσιαστικής επιβολής του, την ισότητα 
ανεξαρτήτως φύλου, σεξουαλικής 
ταυτότητας, φυλετικής ή εθνοτικής 
καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, 
αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου 
προσανατολισμού· καλεί την τουρκική 
κυβέρνηση να ευθυγραμμίσει την τουρκική 
νομοθεσία με το κοινοτικό κεκτημένο της 
ΕΕ και να εγκρίνει νομοθεσία που θα 
καθιερώνει ένα συμβούλιο ισότητας και 
κατά των διακρίσεων· επισημαίνει την 
ανάγκη για την ανάληψη περαιτέρω 
δράσης κατά της ομοφοβίας και 
οιουδήποτε τύπου διακρίσεων, 
παρενόχλησης ·ή άσκησης βίας για λόγους 
γενετήσιου προσανατολισμού· 
επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την 
τουρκική κυβέρνηση να δώσει εντολή στις 
τουρκικές ένοπλες δυνάμεις να 
σταματήσουν να χαρακτηρίζουν την 
ομοφυλοφιλία ως «ψυχοσεξουαλική» 
διαταραχή,

21. παροτρύνει την κυβέρνηση να 
εγγυηθεί, διά του νόμου και της 
ουσιαστικής επιβολής του, την ισότητα 
ανεξαρτήτως φύλου, σεξουαλικής 
ταυτότητας, φυλετικής ή εθνοτικής 
καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, 
αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου 
προσανατολισμού· καλεί την τουρκική 
κυβέρνηση να ευθυγραμμίσει την τουρκική 
νομοθεσία με το κοινοτικό κεκτημένο της 
ΕΕ και να εγκρίνει νομοθεσία που θα 
καθιερώνει ένα συμβούλιο ισότητας και 
κατά των διακρίσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των διακρίσεων 
λόγω γενετήσιου προσανατολισμού και 
ταυτότητας φύλου επισημαίνει την ανάγκη 
για αποτελεσματική νομική και 
αστυνομική δράση κατά της ομοφοβίας, 
της τρανσφοβίας και οιουδήποτε τύπου 
διακρίσεων – μεταξύ άλλων από 
αστυνομικές δυνάμεις και πολιτικά 
πρόσωπα – ή άσκησης βίας για λόγους 
γενετήσιου προσανατολισμού και 
ταυτότητας φύλου· εκφράζει τη λύπη του 
για τη συστηματική καταδίωξη των 
ατόμων LGBT, συμπεριλαμβανομένων 
των τρανσεξουαλικών ιεροδούλων, βάσει 
Νόμου περί Πλημμελημάτων και 
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διατάξεων σχετικά με «ανήθικη 
συμπεριφορά»·επαναλαμβάνει την 
έκκλησή του προς την τουρκική 
κυβέρνηση να δώσει εντολή στις τουρκικές 
ένοπλες δυνάμεις να σταματήσουν να 
χαρακτηρίζουν την ομοφυλοφιλία ως
«ψυχοσεξουαλική» διαταραχή,

Or. en

Τροπολογία 270
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. παροτρύνει την κυβέρνηση να 
εγγυηθεί, διά του νόμου και της 
ουσιαστικής επιβολής του, την ισότητα 
ανεξαρτήτως φύλου, σεξουαλικής 
ταυτότητας, φυλετικής ή εθνοτικής 
καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, 
αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου 
προσανατολισμού· καλεί την τουρκική 
κυβέρνηση να ευθυγραμμίσει την τουρκική 
νομοθεσία με το κοινοτικό κεκτημένο της 
ΕΕ και να εγκρίνει νομοθεσία που θα 
καθιερώνει ένα συμβούλιο ισότητας και 
κατά των διακρίσεων· επισημαίνει την 
ανάγκη για την ανάληψη περαιτέρω
δράσης κατά της ομοφοβίας και 
οιουδήποτε τύπου διακρίσεων, 
παρενόχλησης ·η άσκησης βίας για λόγους 
γενετήσιου προσανατολισμού· 
επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την 
τουρκική κυβέρνηση να δώσει εντολή στις 
τουρκικές ένοπλες δυνάμεις να 
σταματήσουν να χαρακτηρίζουν την 
ομοφυλοφιλία ως «ψυχοσεξουαλική» 
διαταραχή,

21. παροτρύνει την κυβέρνηση να 
εγγυηθεί, διά του νόμου και της 
ουσιαστικής επιβολής του, την ισότητα 
ανεξαρτήτως φύλου, σεξουαλικής 
ταυτότητας, φυλετικής ή εθνοτικής 
καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, 
αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου 
προσανατολισμού· καλεί την τουρκική 
κυβέρνηση να ευθυγραμμίσει την τουρκική 
νομοθεσία με το κοινοτικό κεκτημένο της 
ΕΕ και να εγκρίνει νομοθεσία που θα 
καθιερώνει ένα συμβούλιο ισότητας και 
κατά των διακρίσεων·
συμπεριλαμβανομένων των διακρίσεων 
λόγω γενετήσιου προσανατολισμού και 
ταυτότητας φύλου· επισημαίνει την 
ανάγκη για την ανάληψη αποτελεσματικής 
νομικής και αστυνομικής δράσης κατά της 
ομοφοβίας, της τρανσφοβίας και 
οιουδήποτε τύπου διακρίσεων, 
παρενόχλησης ·– μεταξύ άλλων από 
αστυνομικές δυνάμεις και πολιτικά 
πρόσωπα – η άσκησης βίας για λόγους 
γενετήσιου προσανατολισμού και 
ταυτότητας φύλου· εκφράζει τη λύπη του 
για τη συστηματική καταδίωξη των 
ατόμων LGBT, συμπεριλαμβανομένων 
των τρανσεξουαλικών ιεροδούλων, βάσει 
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Νόμου περί Πταισμάτων και διατάξεων 
σχετικά με «ανήθικη συμπεριφορά»·
επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την 
τουρκική κυβέρνηση να δώσει εντολή στις 
τουρκικές ένοπλες δυνάμεις να 
σταματήσουν να χαρακτηρίζουν την 
ομοφυλοφιλία ως «ψυχοσεξουαλική» 
διαταραχή,

Or. en

Τροπολογία 271
Emine Bozkurt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. παροτρύνει την κυβέρνηση να 
εγγυηθεί, διά του νόμου και της 
ουσιαστικής επιβολής του, την ισότητα 
ανεξαρτήτως φύλου, σεξουαλικής 
ταυτότητας, φυλετικής ή εθνοτικής 
καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, 
αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου 
προσανατολισμού· καλεί την τουρκική 
κυβέρνηση να ευθυγραμμίσει την τουρκική 
νομοθεσία με το κοινοτικό κεκτημένο της 
ΕΕ και να εγκρίνει νομοθεσία που θα 
καθιερώνει ένα συμβούλιο ισότητας και 
κατά των διακρίσεων· επισημαίνει την 
ανάγκη για την ανάληψη περαιτέρω 
δράσης κατά της ομοφοβίας και 
οιουδήποτε τύπου διακρίσεων, 
παρενόχλησης ·η άσκησης βίας για λόγους 
γενετήσιου προσανατολισμού· 
επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την 
τουρκική κυβέρνηση να δώσει εντολή στις 
τουρκικές ένοπλες δυνάμεις να 
σταματήσουν να χαρακτηρίζουν την 
ομοφυλοφιλία ως «ψυχοσεξουαλική» 
διαταραχή,

21. παροτρύνει την κυβέρνηση να 
εγγυηθεί, διά του νόμου και της 
ουσιαστικής επιβολής του, την ισότητα 
ανεξαρτήτως φύλου, σεξουαλικής 
ταυτότητας, φυλετικής ή εθνοτικής 
καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, 
αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου 
προσανατολισμού· καλεί την τουρκική 
κυβέρνηση να ευθυγραμμίσει την τουρκική 
νομοθεσία με το κοινοτικό κεκτημένο της 
ΕΕ και να εγκρίνει νομοθεσία που θα 
καθιερώνει ένα συμβούλιο ισότητας και 
κατά των διακρίσεων· επισημαίνει την 
ανάγκη για την ανάληψη περαιτέρω 
δράσης κατά της ομοφοβίας και 
οιουδήποτε τύπου διακρίσεων, 
παρενόχλησης συμπεριλαμβανομένης της
βίας κατά των διαφυλικών ατόμων· 
επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την 
τουρκική κυβέρνηση να δώσει εντολή στις 
τουρκικές ένοπλες δυνάμεις να 
σταματήσουν να χαρακτηρίζουν την 
ομοφυλοφιλία ως «ψυχοσεξουαλική» 
διαταραχή· ζητεί από την τουρκική 
κυβέρνηση να επαναλάβει τις εργασίες 
της για τα δικαιώματα των Ρομά·
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Τροπολογία 272
Barry Madlener

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. παροτρύνει την κυβέρνηση να 
εγγυηθεί, διά του νόμου και της 
ουσιαστικής επιβολής του, την ισότητα 
ανεξαρτήτως φύλου, σεξουαλικής 
ταυτότητας, φυλετικής ή εθνοτικής 
καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, 
αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου 
προσανατολισμού· καλεί την τουρκική 
κυβέρνηση να ευθυγραμμίσει την τουρκική 
νομοθεσία με το κοινοτικό κεκτημένο της 
ΕΕ και να εγκρίνει νομοθεσία που θα 
καθιερώνει ένα συμβούλιο ισότητας και 
κατά των διακρίσεων· επισημαίνει την 
ανάγκη για την ανάληψη περαιτέρω 
δράσης κατά της ομοφοβίας και 
οιουδήποτε τύπου διακρίσεων, 
παρενόχλησης ·η άσκησης βίας για λόγους 
γενετήσιου προσανατολισμού· 
επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την 
τουρκική κυβέρνηση να δώσει εντολή στις 
τουρκικές ένοπλες δυνάμεις να 
σταματήσουν να χαρακτηρίζουν την 
ομοφυλοφιλία ως «ψυχοσεξουαλική» 
διαταραχή,

21. παροτρύνει την κυβέρνηση να 
εγγυηθεί, διά του νόμου και της 
ουσιαστικής επιβολής του, την ισότητα 
ανεξαρτήτως φύλου, σεξουαλικής 
ταυτότητας, φυλετικής ή εθνοτικής 
καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, 
αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου 
προσανατολισμού· καλεί την τουρκική 
κυβέρνηση να ευθυγραμμίσει την τουρκική 
νομοθεσία με το κοινοτικό κεκτημένο της 
ΕΕ και να εγκρίνει νομοθεσία που θα 
καθιερώνει ένα συμβούλιο ισότητας και 
κατά των διακρίσεων· επισημαίνει την 
ανάγκη για την ανάληψη περαιτέρω 
δράσης κατά της ομοφοβίας και 
οιουδήποτε τύπου διακρίσεων, 
παρενόχλησης ·η άσκησης βίας για λόγους 
γενετήσιου προσανατολισμού· 
επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την 
τουρκική κυβέρνηση να δώσει εντολή στις 
τουρκικές ένοπλες δυνάμεις να 
σταματήσουν να χαρακτηρίζουν την 
ομοφυλοφιλία ως «ψυχοσεξουαλική» 
διαταραχή, επισημαίνει ότι η Τουρκία 
είναι μέλος της Οργάνωσης της 
Ισλαμικής Διάσκεψης, οργάνωσης που 
περιορίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα σε 
αυτά που περιγράφει η Σαρία, γεγονός 
που αντίκειται στις βασικές αρχές της
ΕΕ·

Or. nl
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Τροπολογία 273
Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α.διακατέχεται από σοβαρές ανησυχίες 
για τα άτομα LGBT που είναι κυρίως 
θύματα κακομεταχείρισης, 
βασανιστηρίων και αυθαίρετης 
κράτησης, κατόπιν της δήλωσης του 
Υπουργού Εσωτερικών ο οποίος 
χαρακτ·ήρισε την ομοφυλοφιλία 
«ανηθικότητα», «προσβολή της δημοσίας 
αιδούς» και «κατάστaση ανάρμοστη για 
ανθρώπους»· εκφράζει την ανησυχία του 
για τις δυσανάλογα ήπιες ποινές και τα 
ελαφρυντικά που λαμβάνονται υπόψη για 
όσους ενέχονται σε πράξεις βίας κατά
των ατόμων LGBT· σημειώνει, ωστόσο, 
ότι είναι ανάγκη να αναληφθεί περαιτέρω 
δράση κατά της ομοφοβίας και των 
διακρίσεων λόγω γενετήσιου 
προσανατολισμού, όπως προβλέπεται στη 
σύσταση της Επιτροπής Υπουργών του 
Συμβουλίου της Ευρώπης προς τα κράτη 
μέλη σχετικά με μέτρα για την 
καταπολέμηση των διακρίσεων για 
λόγους γενετήσιου προσανατολισμού ή 
ταυτότητας φύλου· ζητεί όπως το 
Νομοσχέδιο για την Καταπολέμηση των 
Διακρίσεων και για την Επιτροπή 
Ισότητας να ευθυγραμμιστεί προς τα 
ισχύοντα στην ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των διακρίσεων 
λόγω φύλου και γενετήσιου 
προσανατολισμού· παροτρύνει τις εθνικές 
και τοπικές αρχές να θέσουν τέρμα στις 
συνεχιζόμενες δολοφονίες διεμφυλικών 
ατόμων, συμπεριλαμβανομένων 
διεμφυλικών εργαζομένων του σεξ·

Or. en
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Τροπολογία 274
Geoffrey Van Orden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. καλεί την Τουρκία να επιδείξει 
προσαρμοστικότητα και να εντείνει τις 
προσπάθειές της για πολιτική λύση στο 
Κουρδικό ζήτημα και καλεί όλες τις 
πολιτικές δυνάμεις να συνεργασθούν με 
στόχο την ενίσχυση του πολιτικού 
διαλόγου καθώς και στα πλαίσια 
διαδικασίας για περαιτέρω πολιτική, 
πολιτιστική και κοινωνικο-οικονομική 
ένταξη και συμμετοχή των πολιτών 
κουρδικής καταγωγής· καλεί την 
κυβέρνηση της Τουρκίας να εντείνει τις 
προσπάθειές της για την περαιτέρω 
προαγωγή της κοινωνικο-οικονομικής 
ανάπτυξης στο Νοτιοανατολικό τμήμα 
της χώρας· είναι της άποψης ότι η 
Συνταγματική μεταρρύθμιση παρέχει ένα 
χρήσιμο πλαίσιο για την προώθηση του 
δημοκρατικού ανοίγματος· υπενθυμίζει 
ότι μια πολιτική λύση μπορεί να 
οικοδομηθεί μόνο επάνω σε μια ανοικτή 
και πραγματικά δημοκρατική συζήτηση 
για το Κουρδικό ζήτημα και εκφράζει 
ανησυχία για τον μεγάλο αριθμό 
υποθέσεων κατά συγγραφέων και 
δημοσιογράφων που γράφουν για το 
Κουρδικό ζήτημα και τη σύλληψη πολλών 
Κούρδων πολιτικών, εκλεγμένων 
δημάρχων και μελών δημοτικών 
συμβουλίων και υπερασπιστών των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε συνδυασμό 
με τη δίκη της Ένωσης Κοινοτήτων 
Κουρδιστάν (KCK),

22. ενθαρρύνει τις προσπάθειες της 
κυβέρνησης για την επίτευξη πολιτικής 
λύσης στο Κουρδικό ζήτημα· καλεί όλες 
τις πολιτικές δυνάμεις να εργασθούν από 
κοινού με στόχο την ενίσχυση του 
πολιτικού διαλόγου καθώς και στα πλαίσια 
διαδικασίας για περαιτέρω πολιτική, 
πολιτιστική και κοινωνικο-οικονομική 
ένταξη και συμμετοχή των πολιτών 
κουρδικής καταγωγής·και επιμένει όπως 
το PKK, καθώς και οι προσκείμενες και 
καλυπτόμενες από αυτό οργανώσεις 
παύσουν κάθε τρομοκρατική 
δραστηριότητα και ακολουθήσουν όντως 
μία ειρηνική, δημοκρατική πολιτική 
διαδικασία·

Or. en
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. καλεί την Τουρκία να επιδείξει 
προσαρμοστικότητα και να εντείνει τις 
προσπάθειές της για πολιτική λύση στο 
Κουρδικό ζήτημα και καλεί όλες τις 
πολιτικές δυνάμεις να συνεργασθούν με 
στόχο την ενίσχυση του πολιτικού 
διαλόγου καθώς και στα πλαίσια 
διαδικασίας για περαιτέρω πολιτική, 
πολιτιστική και κοινωνικο-οικονομική 
ένταξη και συμμετοχή των πολιτών 
κουρδικής καταγωγής· καλεί την 
κυβέρνηση της Τουρκίας να εντείνει τις 
προσπάθειές της για την περαιτέρω 
προαγωγή της κοινωνικο-οικονομικής 
ανάπτυξης στο Νοτιοανατολικό τμήμα της 
χώρας· είναι της άποψης ότι η 
Συνταγματική μεταρρύθμιση παρέχει ένα 
χρήσιμο πλαίσιο για την προώθηση του 
δημοκρατικού ανοίγματος· υπενθυμίζει ότι 
μια πολιτική λύση μπορεί να οικοδομηθεί 
μόνο επάνω σε μια ανοικτή και 
πραγματικά δημοκρατική συζήτηση για το 
Κουρδικό ζήτημα και εκφράζει ανησυχία 
για τον μεγάλο αριθμό υποθέσεων κατά 
συγγραφέων και δημοσιογράφων που 
γράφουν για το Κουρδικό ζήτημα και τη 
σύλληψη πολλών Κούρδων πολιτικών, 
εκλεγμένων δημάρχων και μελών 
δημοτικών συμβουλίων και υπερασπιστών 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε 
συνδυασμό με τη δίκη της Ένωσης 
Κοινοτήτων Κουρδιστάν (KCK),

22. καλεί την Τουρκία να επιδείξει 
προσαρμοστικότητα και να εντείνει τις 
προσπάθειές της για πολιτική λύση στο 
Κουρδικό ζήτημα και καλεί όλες τις 
πολιτικές δυνάμεις να συνεργασθούν με 
στόχο την ενίσχυση του πολιτικού 
διαλόγου καθώς και στα πλαίσια 
διαδικασίας για περαιτέρω πολιτική, 
πολιτιστική και κοινωνικο-οικονομική 
ένταξη και συμμετοχή των πολιτών 
κουρδικής καταγωγής· στο πλαίσιο αυτό 
θεωρεί ουσιώδες το δικαίωμα 
εκπαίδευσης στη μητρική γλώσσα και το 
δικαίωμα χρήσης της κουρδικής στην 
επικοινωνία με την τοπική διοίκηση καλεί 
την κυβέρνηση της Τουρκίας να εντείνει 
τις προσπάθειές της για την περαιτέρω 
προαγωγή της κοινωνικο-οικονομικής 
ανάπτυξης στο Νοτιοανατολικό τμήμα της 
χώρας· είναι της άποψης ότι η 
Συνταγματική μεταρρύθμιση παρέχει ένα 
χρήσιμο πλαίσιο για την προώθηση του 
δημοκρατικού ανοίγματος· υπενθυμίζει ότι 
μια πολιτική λύση μπορεί να οικοδομηθεί 
μόνο επάνω σε μια ανοικτή και 
πραγματικά δημοκρατική συζήτηση για το 
Κουρδικό ζήτημα και εκφράζει ανησυχία 
για τον μεγάλο αριθμό υποθέσεων κατά 
συγγραφέων και δημοσιογράφων που 
γράφουν για το Κουρδικό ζήτημα και τη 
σύλληψη πολλών Κούρδων πολιτικών, 
εκλεγμένων δημάρχων και μελών 
δημοτικών συμβουλίων και υπερασπιστών 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε 
συνδυασμό με τη δίκη της Ένωσης 
Κοινοτήτων Κουρδιστάν (KCK),
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Τροπολογία 276
Raimon Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. καλεί την Τουρκία να επιδείξει 
προσαρμοστικότητα και να εντείνει τις 
προσπάθειές της για πολιτική λύση στο 
Κουρδικό ζήτημα και καλεί όλες τις 
πολιτικές δυνάμεις να συνεργασθούν με 
στόχο την ενίσχυση του πολιτικού 
διαλόγου καθώς και στα πλαίσια 
διαδικασίας για περαιτέρω πολιτική, 
πολιτιστική και κοινωνικο-οικονομική 
ένταξη και συμμετοχή των πολιτών 
κουρδικής καταγωγής· καλεί την 
κυβέρνηση της Τουρκίας να εντείνει τις 
προσπάθειές της για την περαιτέρω 
προαγωγή της κοινωνικο-οικονομικής 
ανάπτυξης στο Νοτιοανατολικό τμήμα της 
χώρας· είναι της άποψης ότι η 
Συνταγματική μεταρρύθμιση παρέχει ένα 
χρήσιμο πλαίσιο για την προώθηση του 
δημοκρατικού ανοίγματος· υπενθυμίζει ότι 
μια πολιτική λύση μπορεί να οικοδομηθεί 
μόνο επάνω σε μια ανοικτή και 
πραγματικά δημοκρατική συζήτηση για το 
Κουρδικό ζήτημα και εκφράζει ανησυχία 
για τον μεγάλο αριθμό υποθέσεων κατά 
συγγραφέων και δημοσιογράφων που 
γράφουν για το Κουρδικό ζήτημα και τη 
σύλληψη πολλών Κούρδων πολιτικών, 
εκλεγμένων δημάρχων και μελών 
δημοτικών συμβουλίων και υπερασπιστών 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε 
συνδυασμό με τη δίκη της Ένωσης 
Κοινοτήτων Κουρδιστάν (KCK),

22. καλεί την Τουρκία να επιδείξει 
προσαρμοστικότητα και να εντείνει τις 
προσπάθειές της για πολιτική λύση στο 
Κουρδικό ζήτημα και καλεί όλες τις 
πολιτικές δυνάμεις να συνεργασθούν με 
στόχο την ενίσχυση του πολιτικού 
διαλόγου καθώς και στα πλαίσια 
διαδικασίας για περαιτέρω πολιτική, 
πολιτιστική και κοινωνικο-οικονομική 
ένταξη και συμμετοχή των πολιτών 
κουρδικής καταγωγής προκειμένου να 
διασφαλιστούν τα δικαιώματα στην 
ελευθερία της έκφρασης, του 
συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι· 
καλεί την κυβέρνηση της Τουρκίας να 
εντείνει τις προσπάθειές της για την 
περαιτέρω προαγωγή της κοινωνικο-
οικονομικής ανάπτυξης στο 
Νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας· είναι 
της άποψης ότι η Συνταγματική 
μεταρρύθμιση παρέχει ένα χρήσιμο 
πλαίσιο για την προώθηση του 
δημοκρατικού ανοίγματος· υπενθυμίζει ότι 
μια πολιτική λύση μπορεί να οικοδομηθεί 
μόνο επάνω σε μια ανοικτή και 
πραγματικά δημοκρατική συζήτηση για το 
Κουρδικό ζήτημα και εκφράζει ανησυχία 
για τον μεγάλο αριθμό υποθέσεων κατά 
συγγραφέων και δημοσιογράφων που 
γράφουν για το Κουρδικό ζήτημα και τη 
σύλληψη πολλών Κούρδων πολιτικών, 
εκλεγμένων δημάρχων και μελών 
δημοτικών συμβουλίων και υπερασπιστών 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε 
συνδυασμό με τη δίκη της Ένωσης 
Κοινοτήτων Κουρδιστάν (KCK),
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Τροπολογία 277
Jürgen Klute, Τάκης Χατζηγεωργίου, Νικόλαος Χουντής, Katarína Neveďalová, Helmut 
Scholz, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. καλεί την Τουρκία να επιδείξει 
προσαρμοστικότητα και να εντείνει τις 
προσπάθειές της για πολιτική λύση στο 
Κουρδικό ζήτημα και καλεί όλες τις 
πολιτικές δυνάμεις να συνεργασθούν με 
στόχο την ενίσχυση του πολιτικού 
διαλόγου καθώς και στα πλαίσια 
διαδικασίας για περαιτέρω πολιτική, 
πολιτιστική και κοινωνικο-οικονομική 
ένταξη και συμμετοχή των πολιτών 
κουρδικής καταγωγής· καλεί την 
κυβέρνηση της Τουρκίας να εντείνει τις 
προσπάθειές της για την περαιτέρω 
προαγωγή της κοινωνικο-οικονομικής 
ανάπτυξης στο Νοτιοανατολικό τμήμα της 
χώρας· είναι της άποψης ότι η 
Συνταγματική μεταρρύθμιση παρέχει ένα 
χρήσιμο πλαίσιο για την προώθηση του 
δημοκρατικού ανοίγματος· υπενθυμίζει ότι 
μια πολιτική λύση μπορεί να οικοδομηθεί 
μόνο επάνω σε μια ανοικτή και 
πραγματικά δημοκρατική συζήτηση για το 
Κουρδικό ζήτημα και εκφράζει ανησυχία 
για τον μεγάλο αριθμό υποθέσεων κατά 
συγγραφέων και δημοσιογράφων που 
γράφουν για το Κουρδικό ζήτημα και τη 
σύλληψη πολλών Κούρδων πολιτικών, 
εκλεγμένων δημάρχων και μελών 
δημοτικών συμβουλίων και υπερασπιστών 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε 
συνδυασμό με τη δίκη της Ένωσης 
Κοινοτήτων Κουρδιστάν (KCK),

22. καλεί την Τουρκία να επιδείξει 
προσαρμοστικότητα και να εντείνει τις 
προσπάθειές της για πολιτική λύση στο 
Κουρδικό ζήτημα και καλεί όλες τις 
πολιτικές δυνάμεις να συνεργασθούν με 
στόχο την ενίσχυση του πολιτικού 
διαλόγου καθώς και στα πλαίσια 
διαδικασίας για περαιτέρω πολιτική, 
πολιτιστική και κοινωνικο-οικονομική 
ένταξη και συμμετοχή των πολιτών 
κουρδικής καταγωγής· καλεί την 
κυβέρνηση της Τουρκίας να εντείνει τις 
προσπάθειές της για την περαιτέρω 
προαγωγή της κοινωνικο-οικονομικής 
ανάπτυξης στο Νοτιοανατολικό τμήμα της 
χώρας· είναι της άποψης ότι η 
Συνταγματική μεταρρύθμιση παρέχει ένα 
χρήσιμο πλαίσιο για την προώθηση του 
δημοκρατικού ανοίγματος· υπενθυμίζει ότι 
μια πολιτική λύση μπορεί να οικοδομηθεί 
μόνο επάνω σε μια ανοικτή και 
πραγματικά δημοκρατική συζήτηση για το 
Κουρδικό ζήτημα και εκφράζει σοβαρές 
ανησυχίες για τον μεγάλο αριθμό 
υποθέσεων κατά συγγραφέων και 
δημοσιογράφων που γράφουν για το 
Κουρδικό ζήτημα και για την 
παρατεταμένη φυλάκιση κατά τη 
διάρκεια των εν εξελίξει δικών χιλιάδων 
ενεργών μελών του Κόμματος για την 
Ειρήνη και τη Δημοκρατία (ΒDΡ), 
μεταξύ των οποίων αυξανόμενος αριθμός 
δημοκρατικώς εκλεγμένων Κούρδων 
πολιτικών, δημάρχων και μελών 
επαρχιακών και δημοτικών συμβουλίων, 
δικηγόρων και υπερασπιστών των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε συνδυασμό 
με τη δίκη της Ένωσης Κοινοτήτων 
Κουρδιστάν (KCK),
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Τροπολογία 278
Sarah Ludford, Andrew Duff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Alexander Graf Lambsdorff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. καλεί την Τουρκία να επιδείξει 
προσαρμοστικότητα και να εντείνει τις 
προσπάθειές της για πολιτική λύση στο 
Κουρδικό ζήτημα και καλεί όλες τις 
πολιτικές δυνάμεις να συνεργασθούν με 
στόχο την ενίσχυση του πολιτικού 
διαλόγου καθώς και στα πλαίσια 
διαδικασίας για περαιτέρω πολιτική, 
πολιτιστική και κοινωνικο-οικονομική 
ένταξη και συμμετοχή των πολιτών 
κουρδικής καταγωγής· καλεί την 
κυβέρνηση της Τουρκίας να εντείνει τις 
προσπάθειές της για την περαιτέρω 
προαγωγή της κοινωνικο-οικονομικής 
ανάπτυξης στο Νοτιοανατολικό τμήμα της 
χώρας· είναι της άποψης ότι η 
Συνταγματική μεταρρύθμιση παρέχει ένα 
χρήσιμο πλαίσιο για την προώθηση του 
δημοκρατικού ανοίγματος· υπενθυμίζει ότι 
μια πολιτική λύση μπορεί να οικοδομηθεί 
μόνο επάνω σε μια ανοικτή και 
πραγματικά δημοκρατική συζήτηση για το 
Κουρδικό ζήτημα και εκφράζει ανησυχία
για τον μεγάλο αριθμό υποθέσεων κατά 
συγγραφέων και δημοσιογράφων που 
γράφουν για το Κουρδικό ζήτημα και τη 
σύλληψη πολλών Κούρδων πολιτικών, 
εκλεγμένων δημάρχων και μελών 
δημοτικών συμβουλίων και υπερασπιστών 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε 
συνδυασμό με τη δίκη της Ένωσης 
Κοινοτήτων Κουρδιστάν (KCK),

22. καλεί την Τουρκία να επιδείξει 
προσαρμοστικότητα και να εντείνει τις 
προσπάθειές της για πολιτική λύση στο 
Κουρδικό ζήτημα και καλεί όλες τις 
πολιτικές δυνάμεις να συνεργασθούν με 
στόχο την ενίσχυση του πολιτικού 
διαλόγου καθώς και στα πλαίσια 
διαδικασίας για περαιτέρω πολιτική, 
πολιτιστική και κοινωνικο-οικονομική 
ένταξη και συμμετοχή των πολιτών 
κουρδικής καταγωγής· καλεί την 
κυβέρνηση της Τουρκίας να εντείνει τις 
προσπάθειές της για την περαιτέρω 
προαγωγή της κοινωνικο-οικονομικής 
ανάπτυξης στο Νοτιοανατολικό τμήμα της 
χώρας· είναι της άποψης ότι η 
Συνταγματική μεταρρύθμιση παρέχει ένα 
χρήσιμο πλαίσιο για την προώθηση του 
δημοκρατικού ανοίγματος· υπενθυμίζει ότι 
μια πολιτική λύση μπορεί να οικοδομηθεί 
μόνο επάνω σε μια ανοικτή και 
πραγματικά δημοκρατική συζήτηση για το 
Κουρδικό ζήτημα και καταδικάζει τον 
μεγάλο αριθμό υποθέσεων κατά 
συγγραφέων και δημοσιογράφων που 
γράφουν για το Κουρδικό ζήτημα και την 
καταδίωξη από την αστυνομία και τη 
σύλληψη πάρα πολλών Κούρδων 
πολιτικών, εκλεγμένων δημάρχων και 
μελών δημοτικών συμβουλίων, δικηγόρων 
και διαδηλωτών και υπερασπιστών των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε συνδυασμό 
με τη δίκη της Ένωσης Κοινοτήτων 
Κουρδιστάν (KCK), καθώς και άλλες 
αστυνομικές επιχειρήσεις·
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Τροπολογία 279
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. καλεί την Τουρκία να επιδείξει 
προσαρμοστικότητα και να εντείνει τις 
προσπάθειές της για πολιτική λύση στο 
Κουρδικό ζήτημα και καλεί όλες τις 
πολιτικές δυνάμεις να συνεργασθούν με 
στόχο την ενίσχυση του πολιτικού 
διαλόγου καθώς και στα πλαίσια 
διαδικασίας για περαιτέρω πολιτική, 
πολιτιστική και κοινωνικο-οικονομική 
ένταξη και συμμετοχή των πολιτών 
κουρδικής καταγωγής· καλεί την 
κυβέρνηση της Τουρκίας να εντείνει τις 
προσπάθειές της για την περαιτέρω 
προαγωγή της κοινωνικο-οικονομικής 
ανάπτυξης στο Νοτιοανατολικό τμήμα της 
χώρας· είναι της άποψης ότι η 
Συνταγματική μεταρρύθμιση παρέχει ένα 
χρήσιμο πλαίσιο για την προώθηση του 
δημοκρατικού ανοίγματος· υπενθυμίζει ότι 
μια πολιτική λύση μπορεί να οικοδομηθεί 
μόνο επάνω σε μια ανοικτή και 
πραγματικά δημοκρατική συζήτηση για το 
Κουρδικό ζήτημα και εκφράζει ανησυχία 
για τον μεγάλο αριθμό υποθέσεων κατά 
συγγραφέων και δημοσιογράφων που 
γράφουν για το Κουρδικό ζήτημα και τη 
σύλληψη πολλών Κούρδων πολιτικών, 
εκλεγμένων δημάρχων και μελών 
δημοτικών συμβουλίων και υπερασπιστών 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε 
συνδυασμό με τη δίκη της Ένωσης 
Κοινοτήτων Κουρδιστάν (KCK),

22. καλεί την Τουρκία να επιδείξει 
προσαρμοστικότητα και να εντείνει τις 
προσπάθειές της για πολιτική λύση στο 
Κουρδικό ζήτημα και καλεί όλες τις 
πολιτικές δυνάμεις να συνεργασθούν με 
στόχο την ενίσχυση του πολιτικού 
διαλόγου καθώς και στα πλαίσια 
διαδικασίας για περαιτέρω πολιτική, 
πολιτιστική και κοινωνικο-οικονομική 
ένταξη και συμμετοχή των πολιτών 
κουρδικής καταγωγής· καλεί την 
κυβέρνηση της Τουρκίας να εντείνει τις 
προσπάθειές της για την περαιτέρω 
προαγωγή της κοινωνικο-οικονομικής 
ανάπτυξης στο Νοτιοανατολικό τμήμα της 
χώρας· είναι της άποψης ότι η 
Συνταγματική μεταρρύθμιση παρέχει ένα 
χρήσιμο πλαίσιο για την προώθηση του 
δημοκρατικού ανοίγματος· υπενθυμίζει ότι 
μια πολιτική λύση μπορεί να οικοδομηθεί 
μόνο επάνω σε μια ανοικτή και 
πραγματικά δημοκρατική συζήτηση για το 
Κουρδικό ζήτημα και εκφράζει ανησυχία 
για τον μεγάλο αριθμό υποθέσεων κατά 
συγγραφέων και δημοσιογράφων που 
γράφουν για το Κουρδικό ζήτημα και τη 
σύλληψη πολλών Κούρδων πολιτικών, 
εκλεγμένων δημάρχων και μελών 
δημοτικών συμβουλίων και υπερασπιστών 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε 
συνδυασμό με τη δίκη της Ένωσης 
Κοινοτήτων Κουρδιστάν (KCK),
υπογραμμίζει τη σημασία της έναρξης 
συζήτησης για το κουρδικό ζήτημα εντός 
των δημοκρατικών οργάνων, ιδιαίτερα δε 
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ΜεγάληςΕθνοσυνέλευσης)·

Or. en

Τροπολογία 280
Jelko Kacin, Cristian Silviu Buşoi, Ivo Vajgl, Sarah Ludford

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. καλεί την Τουρκία να επιδείξει 
προσαρμοστικότητα και να εντείνει τις 
προσπάθειές της για πολιτική λύση στο 
Κουρδικό ζήτημα και καλεί όλες τις 
πολιτικές δυνάμεις να συνεργασθούν με 
στόχο την ενίσχυση του πολιτικού 
διαλόγου καθώς και στα πλαίσια 
διαδικασίας για περαιτέρω πολιτική, 
πολιτιστική και κοινωνικο-οικονομική 
ένταξη και συμμετοχή των πολιτών 
κουρδικής καταγωγής· καλεί την 
κυβέρνηση της Τουρκίας να εντείνει τις 
προσπάθειές της για την περαιτέρω 
προαγωγή της κοινωνικο-οικονομικής 
ανάπτυξης στο Νοτιοανατολικό τμήμα της 
χώρας· είναι της άποψης ότι η 
Συνταγματική μεταρρύθμιση παρέχει ένα 
χρήσιμο πλαίσιο για την προώθηση του 
δημοκρατικού ανοίγματος· υπενθυμίζει ότι 
μια πολιτική λύση μπορεί να οικοδομηθεί 
μόνο επάνω σε μια ανοικτή και 
πραγματικά δημοκρατική συζήτηση για το 
Κουρδικό ζήτημα και εκφράζει ανησυχία 
για τον μεγάλο αριθμό υποθέσεων κατά 
συγγραφέων και δημοσιογράφων που 
γράφουν για το Κουρδικό ζήτημα και τη 
σύλληψη πολλών Κούρδων πολιτικών, 
εκλεγμένων δημάρχων και μελών 
δημοτικών συμβουλίων και υπερασπιστών 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε 
συνδυασμό με τη δίκη της Ένωσης 
Κοινοτήτων Κουρδιστάν (KCK),

22. καλεί την Τουρκία να επιδείξει 
προσαρμοστικότητα και να εντείνει τις 
προσπάθειές της για πολιτική λύση στο 
Κουρδικό ζήτημα και καλεί όλες τις 
πολιτικές δυνάμεις να συνεργασθούν με 
στόχο την ενίσχυση του πολιτικού 
διαλόγου καθώς και στα πλαίσια 
διαδικασίας για περαιτέρω πολιτική, 
πολιτιστική και κοινωνικο-οικονομική 
ένταξη και συμμετοχή των πολιτών 
κουρδικής καταγωγής· καλεί την 
κυβέρνηση της Τουρκίας να εντείνει τις 
προσπάθειές της για την περαιτέρω 
προαγωγή της κοινωνικο-οικονομικής 
ανάπτυξης στο Νοτιοανατολικό τμήμα της 
χώρας· είναι της άποψης ότι η 
Συνταγματική μεταρρύθμιση παρέχει ένα 
χρήσιμο πλαίσιο για την προώθηση του 
δημοκρατικού ανοίγματος· υπενθυμίζει ότι 
μια πολιτική λύση μπορεί να οικοδομηθεί 
μόνο επάνω σε μια ανοικτή και 
πραγματικά δημοκρατική συζήτηση για το
Κουρδικό ζήτημα και εκφράζει ανησυχία 
για τον μεγάλο αριθμό υποθέσεων κατά 
συγγραφέων και δημοσιογράφων που 
γράφουν για το Κουρδικό ζήτημα και τη 
σύλληψη πολλών Κούρδων πολιτικών, 
εκλεγμένων δημάρχων και μελών 
δημοτικών συμβουλίων και υπερασπιστών 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε 
συνδυασμό με τη δίκη της Ένωσης 
Κοινοτήτων Κουρδιστάν (KCK), καλεί την 
τουρκική κυβέρνηση να εξασφαλίσει την 
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προστασία των περιοχών από τις 
παράνομες ένοπλες οργανώσεις και να 
δημιουργήσει ένα ειρηνικό περιβάλλον 
που θα καταστήσει δυνατή για τους 
κουρδικής καταγωγής πολιτικούς τη 
συμμετοχή σε ελεύθερη και πολυφωνική 
συζήτηση 

Or. en

Τροπολογία 281
Μαριέττα Γιαννάκου, Μαρία-Ελένη Κοππά, Γεώργιος Κουμουτσάκος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. καλωσορίζει και αναμένει την ταχεία 
εφαρμογή της πρόσφατης δήλωσης της 
Τουρκίας ότι θα ξανανοίξει το σχολείο 
της ελληνικής μειονότητας στη νήσο 
Gökçeada (Ίμβρο), ενέργεια που αποτελεί 
ένα θετικό βήμα για τη διατήρηση του 
διπολιτισμικού χαρακτήρα των 
τουρκικών νησιών Gökçeada (Ίμβρου) 
και Bozcaada (Tενέδου), σύμφωνα με το 
ψήφισμα αριθ. 1625 της 
Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του 
Συμβουλίου της Ευρώπης· επισημαίνει, 
ωστόσο, ότι χρειάζονται περαιτέρω 
βήματα για να αντιμετωπισθούν τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μέλη 
της ελληνικής μειονότητας σε σχέση με 
τα δικαιώματα ιδιοκτησίας τους·

Or. en

Τροπολογία 282
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. σημειώνει τη συνολική στρατηγική 
που εφαρμόζει η τουρκική κυβέρνιση για 
την περαιτέρω ενίσχυση των 
δημοκρατικών δικαιωμάτων και 
ελευθεριών των πολιτών της 
ενδιαφερόμενη για τις πολιτιστικές, 
κοινωνικές και οικονομικές τους ανάγκες· 
είναι της άποψης ότι η μεταρρύθμιση 
παρέχει ένα χρήσιμο πλαίσιο για την 
προώθηση του δημοκρατικού 
ανοίγματος· ζητεί από όλες τις πολιτικές 
δυνάμεις να εργασθούν από κοινού για 
την επίτευξη του στόχου του ενισχυμένου 
πολιτικού διαλόγου·

Or. en

Τροπολογία 283
Jürgen Klute, Νικόλαος Χουντής, Katarína Neveďalová, Τάκης Χατζηγεωργίου, Helmut 
Scholz, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. εκφράζει την ικανοποίησή του για τα 
θετικά βήματα, κατά το πρώτο εξάμηνο 
του 2011, των μερών που είναι 
αναμεμιγμένα στην κουρδική διένεξη, 
συγκεκριμένα για τις επανειλημμένες 
εκκεχειρίας από το PKK και την τουρκική 
κυβέρνηση καιγια την έναρξη διαλόγου με 
τον Aμπουλάχ Οτσαλάν· εκφράζει τη 
λύπη του για τη διακοπή των 
διαπραγματεύσεων και την επικράτηση 
νέας φάσης κλιμάκωσης της βίας·καλεί 
την τουρκική κυβέρνηση να αρχίσει το 
ταχύτερο δυνατό διαπραγματεύσεις και 
να βελτιώσει τις συνθήκες κράτησης του 
Οτσαλάν, συγκεκριμένα την απομόνωση 
που του έχει επιβληθεί από τις 17 Ιουλίου 
2011,
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Τροπολογία 284
Jürgen Klute, Helmut Scholz, Τάκης Χατζηγεωργίου, Katarína Neveďalová, Marie-
Christine Vergiat, Νικόλαος Χουντής

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22β. παροτρύνει την Τουρκία να 
επιτρέψει εμπεριστατωμένη και 
ανεξάρτητη έρευνα για τις τρέχουσες και 
τις παλαιότερες δραστηριότητες του 
τουρκικού στρατού, 
συμπεριλαμβανομένων των καταγγελιών 
για χρήση χημικών όπλων· παροτρύνει 
την Τουρκία να εξασφαλίσει την 
πρόσβαση της Οργάνωσης για την 
Απαγόρευση των Χημικών Όπλων 
(OPCW) σε όλες τις σχετικές 
διευκολύνσεις και να της διαθέσει όλα τα 
σχετικά έγγραφα·

Or. en

Τροπολογία 285
Geoffrey Van Orden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. τονίζει την ανάγκη να ευθυγραμμισθεί 
το νομοθετικό πλαίσιο για τα δικαιώματα 
των εργαζομένων και των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων στα πρότυπα της ΕΕ και των 
συμβάσεων της ΔΟΕ, εφόσον η άρση 
όλων των φραγμών στην πλήρη άσκηση 
των δικαιωμάτων των εργαζομένων και 
των συνδικαλιστικών οργανώσεων θα 
διασφαλίσει ότι η τρέχουσα ισχυρή 

23. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις 
προσπάθειες των τουρκικών αρχών να 
ευθυγραμμίσουν το νομοθετικό πλαίσιο 
για τα δικαιώματα των εργαζομένων και 
των συνδικαλιστικών οργανώσεων στα 
πρότυπα της ΕΕ και των συμβάσεων της 
ΔΟΕ·
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οικονομική πρόοδος θα συμβαδίσει με 
την ευρύτερη διάδοση στην τουρκική 
κοινωνία της ευημερίας που είναι 
αποτέλεσμα της οικονομικής ανάπτυξης, 
δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό 
περισσότερες δυνατότητες ανάπτυξης,

Or. en

Τροπολογία 286
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. τονίζει την ανάγκη να ευθυγραμμισθεί
το νομοθετικό πλαίσιο για τα δικαιώματα 
των εργαζομένων και των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων στα πρότυπα της ΕΕ και των 
συμβάσεων της ΔΟΕ, εφόσον η άρση όλων 
των φραγμών στην πλήρη άσκηση των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων και των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων θα 
διασφαλίσει ότι η τρέχουσα ισχυρή 
οικονομική πρόοδος θα συμβαδίσει με την 
ευρύτερη διάδοση στην τουρκική κοινωνία 
της ευημερίας που είναι αποτέλεσμα της 
οικονομικής ανάπτυξης, δημιουργώντας με 
τον τρόπο αυτό περισσότερες δυνατότητες 
ανάπτυξης·

23. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις 
προσπάθειες των τουρκικών αρχών να 
ευθυγραμμίσουν το νομοθετικό πλαίσιο 
για τα δικαιώματα των εργαζομένων και 
των συνδικαλιστικών οργανώσεων στα 
πρότυπα της ΕΕ και των συμβάσεων της 
ΔΟΕ·και λαμβάνει θετικά υπόψη την 
πολιτική βούληση της τουρκικής 
κυβέρνησης ως προς το θέμα αυτό, 
εφόσον η άρση όλων των φραγμών στην 
πλήρη άσκηση των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων και των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων θα διασφαλίσει ότι η 
τρέχουσα ισχυρή οικονομική πρόοδος θα 
συμβαδίσει με την ευρύτερη διάδοση στην 
τουρκική κοινωνία της ευημερίας που είναι 
αποτέλεσμα της οικονομικής ανάπτυξης, 
δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό 
περισσότερες δυνατότητες ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία 287
Richard Howitt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. τονίζει την ανάγκη να ευθυγραμμισθεί 
το νομοθετικό πλαίσιο για τα δικαιώματα 
των εργαζομένων και των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων στα πρότυπα της ΕΕ και των 
συμβάσεων της ΔΟΕ, εφόσον η άρση όλων 
των φραγμών στην πλήρη άσκηση των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων και των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων θα 
διασφαλίσει ότι η τρέχουσα ισχυρή 
οικονομική πρόοδος θα συμβαδίσει με την 
ευρύτερη διάδοση στην τουρκική κοινωνία 
της ευημερίας που είναι αποτέλεσμα της 
οικονομικής ανάπτυξης, δημιουργώντας με 
τον τρόπο αυτό περισσότερες δυνατότητες 
ανάπτυξης,

23. τονίζει την επείγουσα ανάγκη να 
ευθυγραμμισθεί το νομοθετικό πλαίσιο για 
τα δικαιώματα των εργαζομένων και των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων στα 
πρότυπα της ΕΕ, των οργάνων του 
Συμβουλίου και των συμβάσεων της ΔΟΕ, 
και να εφαρμοσθούν πλήρως στην πράξη, 
εφόσον η άρση όλων των φραγμών στην 
πλήρη άσκηση των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων και των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων θα διασφαλίσει ότι η 
τρέχουσα ισχυρή οικονομική πρόοδος θα 
συμβαδίσει με την ευρύτερη διάδοση στην 
τουρκική κοινωνία της ευημερίας που είναι 
αποτέλεσμα της οικονομικής ανάπτυξης, 
δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό 
περισσότερες δυνατότητες ανάπτυξης,

Or. en

Τροπολογία 288
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. τονίζει την ανάγκη να ευθυγραμμισθεί 
το νομοθετικό πλαίσιο για τα δικαιώματα 
των εργαζομένων και των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων στα πρότυπα της ΕΕ και των 
συμβάσεων της ΔΟΕ, εφόσον η άρση όλων 
των φραγμών στην πλήρη άσκηση των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων και των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων θα 
διασφαλίσει ότι η τρέχουσα ισχυρή 
οικονομική πρόοδος θα συμβαδίσει με την 
ευρύτερη διάδοση στην τουρκική κοινωνία 
της ευημερίας που είναι αποτέλεσμα της 
οικονομικής ανάπτυξης, δημιουργώντας με 
τον τρόπο αυτό περισσότερες δυνατότητες 
ανάπτυξης,

23. τονίζει την ανάγκη να ευθυγραμμισθεί 
το νομοθετικό πλαίσιο για τα δικαιώματα 
των εργαζομένων και των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων στα πρότυπα της ΕΕ και των 
συμβάσεων της ΔΟΕ, εφόσον η άρση όλων 
των φραγμών στην πλήρη άσκηση των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων και των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων θα 
διασφαλίσει ότι η τρέχουσα ισχυρή 
οικονομική πρόοδος θα συμβαδίσει με την 
ευρύτερη διάδοση στην τουρκική κοινωνία 
της ευημερίας που είναι αποτέλεσμα της 
οικονομικής ανάπτυξης, δημιουργώντας με 
τον τρόπο αυτό περισσότερες δυνατότητες 
ανάπτυξης, εκφράζει την ελπίδα ότι αυτή 
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η εναρμόνιση θα οδηγήσει σε περιορισμό 
των πρακτικών ντάμπινγκ, οι οποίες 
αντιβαίνουν στην αρχή του θεμιτού 
ανταγωνισμού στην οποία στοχεύει η ΕΕ· 

Or. it

Τροπολογία 289
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. τονίζει την ανάγκη να ευθυγραμμισθεί 
το νομοθετικό πλαίσιο για τα δικαιώματα 
των εργαζομένων και των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων στα πρότυπα της ΕΕ και των 
συμβάσεων της ΔΟΕ, εφόσον η άρση όλων 
των φραγμών στην πλήρη άσκηση των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων και των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων θα 
διασφαλίσει ότι η τρέχουσα ισχυρή 
οικονομική πρόοδος θα συμβαδίσει με την 
ευρύτερη διάδοση στην τουρκική κοινωνία 
της ευημερίας που είναι αποτέλεσμα της 
οικονομικής ανάπτυξης, δημιουργώντας με 
τον τρόπο αυτό περισσότερες δυνατότητες 
ανάπτυξης·

23. τονίζει την ανάγκη να ευθυγραμμισθεί 
το νομοθετικό πλαίσιο για τα δικαιώματα 
των εργαζομένων και των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων στα πρότυπα της ΕΕ και των 
συμβάσεων της ΔΟΕ, εφόσον η άρση όλων 
των φραγμών στην πλήρη άσκηση των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων και των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων θα 
διασφαλίσει ότι η τρέχουσα ισχυρή 
οικονομική πρόοδος θα συμβαδίσει με την 
ευρύτερη διάδοση στην τουρκική κοινωνία 
της ευημερίας που είναι αποτέλεσμα της 
οικονομικής ανάπτυξης, δημιουργώντας με 
τον τρόπο αυτό περισσότερες δυνατότητες 
ανάπτυξης, ενθαρρύνει συνεπώς όλα τα 
μέρη του Οικονομικού και Κοινωνικού 
Συμβουλίου να εντείνουν τη στράτευση 
και τη συνεργασία τους ώστε να 
αποκτήσουν στοιχεία αναφοράς για την 
έναρξη του Κεφαλαίου 19 για τον 
Κοινωνικό διάλογο και την απασχόληση·

Or. en

Τροπολογία 290
Geoffrey Van Orden, Peter van Dalen, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. καλεί την τουρκική κυβέρνηση να 
δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην κοινωνικο-
οικονομική κατάσταση όλων των
χριστιανικών μειονοτήτων, μεταξύ των 
οποίων οι Αραμαίοι (Σύριοι) της 
Νοτιοανατολικής Τουρκίας και οι 
αρμενικές και ελληνικές κοινότητες, 
προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα 
περιφερειακά αναπτυξιακά προγράμματα 
στοχεύουν και σε αυτές τις ομάδες και ότι 
αυτές λαμβάνουν επαρκή και ανάλογα 
ποσά από τη χρηματοδοτική βοήθεια της 
ΕΕ και ότι δεν υφίστανται διακρίσεις για 
εθνικοθρησκευτικούς και γλωσσικούς 
λόγους,

Or. en

Τροπολογία 291
Richard Howitt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. εκδηλώνει την ανησυχία του για την 
πρακτική να διώκονται ποινικά οι 
συνδικαλιστές, ιδιαίτερα αυτοί του 
εκπαιδευτικού τομέα, που έχουν 
στρατευθεί στην επιδίωξη καλύτερων 
συνθηκών εργασίας, εκπαίδευσης και 
ζωής και οι οποίοι, προς το δημόσιο 
συμφέρον και προς το συμφέρον των 
εργαζομένων, καταγγέλλουν τις 
παραβιάσεις των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου, συμβάλλοντας σε μία 
πολυφωνική κοινωνία· θεωρεί την 
ποινικοποίηση των ιδεών και των 
συνδικαλιστικών δραστηριοτήτων βασικό 
εμπόδιο για την προστασία των 
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ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία 
και λυπάται για τον δυσανάλογο 
περιορισμό της ελευθερίας της έκφρασης,
της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και 
του συνέρχεσθαι·

Or. en

Τροπολογία 292
Nadezhda Neynsky

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη 
βελτίωση του γενικού επιχειρησιακού 
περιβάλλοντος, ειδικότερα με την έγκριση 
ενός νέου τουρκικού Εμπορικού Κώδικα 
και μιας στρατηγικής με σχέδιο δράσης 
για τις ΜΜΕ για την περίοδο 2011-2013, 
μέσω της αξιολόγησης και της εφαρμογής 
της Πράξης για τις Μικρές Επιχειρήσεις, 
με την καθιέρωση ενός προγράμματος 
στήριξης «Αγορές για τις 
αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις» και 
βελτίωσης της πρόσβασης των ΜΜΕ της 
χώρας στις χρηματοδοτήσεις·

Or. en

Τροπολογία 293
Peter van Dalen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. καλεί την Τουρκία να εξασφαλίσει το 
δικαίωμα επιστροφής των προσφύγων, 
συμπεριλαμβανομένων των αυτοχθόνων 
Αραμαίων (Συρίων) της Νοτιοανατολικής 
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τουρκίας, καθώς και της αρμενικής και 
της ελληνικής μειονότητας, σύμφωνα με 
το διεθνές δίκαιο·

Or. en

Τροπολογία 294
Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Ana Gomes, Renate Sommer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. επαναλαμβάνει ότι είναι ανάγκη να 
ενισχυθεί η συνοχή μεταξύ των 
τουρκικών περιφερειών καθώς και 
μεταξύ των αγροτικών και των αστικών 
περιοχών· επισημαίνει στο πλαίσιο αυτό 
τον ιδιαίτερο ρόλο της εκπαίδευσης και 
την ανάγκη να αντιμετωπισθούν οι 
εμμένουσες σημαντικές περιφερειακές 
ανισότητες όσον αφορά την ποιότητα της 
εκπαίδευσης και τα ποσοστά σχολικής 
φοίτησης,·

Or. en

Τροπολογία 295
Geoffrey Van Orden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη 
διαφοροποίηση της ενεργειακής αγοράς 
στην Τουρκία· ταυτόχρονα παροτρύνει 
την τουρκική κυβέρνηση να σταθμίσει 
σωστά τους κινδύνους και τις ευθύνες 
που συνεπάγοντα τα υφιστάμενα 
προγράμματα πυρηνικών σταθμών, όπως 
αυτός του Akkuyu·
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Or. en

Τροπολογία 296
Julie Girling

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. ανησυχεί για το ότι η τροποποίηση 
του νόμου σχετικά για την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές, του Δεκεμβρίου του 2010, 
επιτρέπει την κατασκευή σταθμών 
παραγωγής ενέργειας σε 
προστατευόμενες φυσικές περιοχές 
καθώς και για το γεγονός ότι το άρθρο 17 
τουδιατάγματος του Αυγούστου 2011, 
σχετικά με τα καθήκοντα και την 
οργάνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Αστικής Ανάπτυξης, επιτρέπει σε 
νεοσυσταθέντα οργανισμό να 
επανεξετάζει και, ενδεχομένως, να 
τροποποιεί την κατάταξη φυσικών 
περιοχών,

Or. en

Τροπολογία 297
Peter van Dalen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24β. καλεί την Τουρκία, σύμφωνα με την 
αυξανόμενη παγκόσμια συναίνεση ως 
προς τις αρχές του Διεθνούς Δικαίου να 
αναγνωρίσει τις πράξεις γενοκτονίας που 
έχει διαπράξει στο παρελθόν κατά των 
αυτοχθόνων πληθυσμών Αρμενίων, 
Ελληνοποντίων και Αραμαίων,
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Or. en

Τροπολογία 298
Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24β. καλεί την τουρκική κυβέρνηση να 
εξετάσει εις βάθος τη βιοσιμότητα και τις 
περιβαλλοντικές συνέπειες των σχεδίων 
εγκατάστασης πυρηνικού σταθμού στη 
Νότια Τουρκία (Akkuyu), που ενέχει 
κίνδυνο για τις γειτονικές περιοχές· 
τονίζει την ανάγκη προστασίας της 
φυσικής, πολιτιστικής και αρχαιολογικής 
κληρονομιάς, σε πλήρη συμμόρφωση με 
τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές,

Or. en

Τροπολογία 299
Julie Girling

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24β. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την δημιουργία, τον Φεβρουάριο του 
2011, του Τμήματος 14 του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης, το οποίο θα επιφορτιστεί με 
την εξέταση των καταγγελιών και με τις 
υποθέσεις στον τομέα του περιβάλλοντος 
και της ενέργειας· θεωρεί τη δημιουργία 
του ως θετικό βήμα στην προσπάθεια 
κάλυψης των καθυστερήσεων στις 
δικαστικές διαδικασίες και, συνεπώς, 
αποσυμφόρρησης του δικαιοδοτικού 
συστήματος·
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Or. en

Τροπολογία 300
Barry Madlener

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. στηρίζει ανεπιφύλακτα τις τρέχουσες 
διαπραγματεύσεις για την επανένωση της 
Κύπρου υπό την αιγίδα του Γενικού 
Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών· 
τονίζει ότι επείγει πλέον μια δίκαιη και 
βιώσιμη διευθέτηση του Κυπριακού και 
καλεί την Τουρκία και όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη να εργασθούν 
εντατικά και με καλή πίστη για μια 
συνολική συμφωνία· καλεί την κυβέρνηση 
της Τουρκίας να αρχίσει την απόσυρση 
των στρατευμάτων της από την Κύπρο 
και να μεταβιβάσει την περιοχή αυτή στη 
διοίκηση των Hνωμένων Eθνών 
σύμφωνα με το Ψήφισμα 550 (1984) του 
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων 
Εθνών· 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,

25. καλεί την Τουρκία:

α) να αποσύρει αμέσως τις τουρκικές 
δυνάμεις κατοχής από την Κύπρο·
β) να αναγνωρίσει την Κύπρο ως ένα 
ενιαίο κράτος·
γ) να επιτρέψει στην Κύπρο να προβαίνει 
σε γεωτρήσεις για την εξόρυξη φυσικού 
αερίου στα δικά της χωρικά ύδατα·

δ) να ξεκινήσει τον επαναπατρισμό 
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παράνομων μεταναστών·
ε) να συνεργαστεί για τη σύσταση 
επιτροπής που θα ασχοληθεί με την 
επιστροφή των απαλλοτριωμένων 
περιουσιών·
στ) να καταβάλει αποζημίωση στους 
αρχικούς κατοίκους·

Or. nl

Τροπολογία 301
Pino Arlacchi, Ivo Vajgl

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. στηρίζει ανεπιφύλακτα τις τρέχουσες 
διαπραγματεύσεις για την επανένωση της 
Κύπρου υπό την αιγίδα του Γενικού 
Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών· τονίζει 
ότι επείγει πλέον μια δίκαιη και βιώσιμη 
διευθέτηση του Κυπριακού και καλεί την 
Τουρκία και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 
να εργασθούν εντατικά και με καλή πίστη 
για μια συνολική συμφωνία· καλεί την 
κυβέρνηση της Τουρκίας να αρχίσει την 
απόσυρση των στρατευμάτων της από την 
Κύπρο και να μεταβιβάσει την περιοχή 
αυτή στη διοίκηση των Hνωμένων Eθνών 
σύμφωνα με το Ψήφισμα 550 (1984) του 
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων 
Εθνών· 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,

25. στηρίζει ανεπιφύλακτα τις τρέχουσες 
διαπραγματεύσεις για την επανένωση της 
Κύπρου υπό την αιγίδα του Γενικού 
Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών· επαινεί 
τη δέσμευση των Τούρκων στο ζήτημα 
αυτό· τονίζει ότι επείγει πλέον μια δίκαιη 
και βιώσιμη διευθέτηση του Κυπριακού 
και καλεί την Τουρκία και όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη να εργασθούν 
εντατικά και με καλή πίστη για μια 
συνολική συμφωνία· καλεί την κυβέρνηση 
της Τουρκίας να αρχίσει την απόσυρση 
των στρατευμάτων της από την Κύπρο και 
να μεταβιβάσει την περιοχή αυτή στη 
διοίκηση των Hνωμένων Eθνών σύμφωνα 
με το Ψήφισμα 550 (1984) του 
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων 
Εθνών· 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,
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Or. en

Τροπολογία 302
Geoffrey Van Orden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. στηρίζει ανεπιφύλακτα τις τρέχουσες 
διαπραγματεύσεις για την επανένωση της 
Κύπρου υπό την αιγίδα του Γενικού 
Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών· τονίζει 
ότι επείγει πλέον μια δίκαιη και βιώσιμη 
διευθέτηση του Κυπριακού και καλεί την 
Τουρκία και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 
να εργασθούν εντατικά και με καλή πίστη 
για μια συνολική συμφωνία· καλεί την 
κυβέρνηση της Τουρκίας να αρχίσει την 
απόσυρση των στρατευμάτων της από 
την Κύπρο και να μεταβιβάσει την 
περιοχή αυτή στη διοίκηση των 
Hνωμένων Eθνών σύμφωνα με το 
Ψήφισμα 550 (1984) του Συμβουλίου 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών· 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,

25. στηρίζει ανεπιφύλακτα τις τρέχουσες 
διαπραγματεύσεις για την επανένωση της 
Κύπρου υπό την αιγίδα του Γενικού 
Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών· τονίζει 
ότι επείγει πλέον μια δίκαιη και βιώσιμη 
διευθέτηση του Κυπριακού, σε πλαίσιο 
σεβασμού των συμφερόντων και των 
ανησυχιών αμφοτέρων των κοινοτήτων
καλεί την Τουρκία, την Ελλάδα, την 
Κυπριακή Δημοκρατία και τους 
εκπροσώπους της τουρκοκυπριακής 
κοινότητας του βόρειου τμήματος της 
Νήσου καθώς και όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη να εργασθούν εντατικά και με καλή 
πίστη για μια συνολική συμφωνία·καλεί 
την κυβέρνηση της Τουρκίας, ως ένδειξη 
καλής θελήσεως να μειώσει τα 
στρατεύματά της στη Βόρεια Κύπρο· 
καλεί την Κυπριακή Δημοκρατία να
καταστήσει δυνατό το απευθείας εμπόριο 
με τους τουρκοκυπριακούς λιμένες και 
αερολιμένες και να λάβει επείγοντα μέτρα 
με σκοπό την αναγέννηση της 
Αμμοχώστου /Βαρώσια,

Or. en

Τροπολογία 303
Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. στηρίζει ανεπιφύλακτα τις τρέχουσες 
διαπραγματεύσεις για την επανένωση της 
Κύπρου υπό την αιγίδα του Γενικού 
Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών· τονίζει 
ότι επείγει πλέον μια δίκαιη και βιώσιμη 
διευθέτηση του Κυπριακού και καλεί την 
Τουρκία και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 
να εργασθούν εντατικά και με καλή πίστη 
για μια συνολική συμφωνία· καλεί την 
κυβέρνηση της Τουρκίας να αρχίσει την 
απόσυρση των στρατευμάτων της από την 
Κύπρο και να μεταβιβάσει την περιοχή 
αυτή στη διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών
σύμφωνα με το Ψήφισμα 550 (1984) του 
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων 
Εθνών· 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,

25. στηρίζει ανεπιφύλακτα τις τρέχουσες 
διαπραγματεύσεις για την επανένωση της 
Κύπρου υπό την αιγίδα του Γενικού 
Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών·και 
καλεί την Τουρκία να εργαστεί, με καλή 
πίστη και με συγκεκριμένες ενέργειες για 
μια συνολική συμφωνία, σύμφωνα με τα 
σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και με 
τις αρχές πάνω στις οποίες είναι 
θεμελιωμένη η ΕΕ· καλεί την κυβέρνηση 
της Τουρκίας να δημιουργήσει πρόσφορο 
έδαφος για διαπραγματεύσεις με την
άμεση απόσυρση των στρατευμάτων της 
από την Κύπρο και καθιστώντας δυνατή 
την απόδοση της Αμμοχώστου στους 
νόμιμους κατοίκους της σύμφωνα με το 
Ψήφισμα 550 (1984) του Συμβουλίου 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών· 
παράλληλα, λυπάται που η Τουρκία 
απέρριψε την πρόταση της κυβέρνησης 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, του 2010,
να ανοίξει, μεταξύ άλλων, το λιμάνι της 
Αμμοχώστου υπό την aιγίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενέργεια χάρη 
στην οποία θα καθίσταντο δυνατές οι 
εμπορικές συναλλαγές μεταξύ της ΕΕ και 
των τουρκοκυπριωτών μέσω του λιμένος 
της Αμμοχώστου,

Or. en

Τροπολογία 304
Emine Bozkurt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. στηρίζει ανεπιφύλακτα τις τρέχουσες 
διαπραγματεύσεις για την επανένωση της 
Κύπρου υπό την αιγίδα του Γενικού 

25. στηρίζει ανεπιφύλακτα τις τρέχουσες 
διαπραγματεύσεις για την επανένωση της 
Κύπρου υπό την αιγίδα του Γενικού 
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Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών· τονίζει 
ότι επείγει πλέον μια δίκαιη και βιώσιμη 
διευθέτηση του Κυπριακού και καλεί την 
Τουρκία και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 
να εργασθούν εντατικά και με καλή πίστη 
για μια συνολική συμφωνία· καλεί την 
κυβέρνηση της Τουρκίας να αρχίσει την 
απόσυρση των στρατευμάτων της από την 
Κύπρο και να μεταβιβάσει την περιοχή 
αυτή στη διοίκηση των Hνωμένων Eθνών 
σύμφωνα με το Ψήφισμα 550 (1984) του 
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων 
Εθνών· 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,

Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών· τονίζει 
ότι επείγει πλέον μια δίκαιη και βιώσιμη 
διευθέτηση του Κυπριακού βάσει των 
παραμέτρων που συμφωνήθηκαν στο 
πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών και καλεί 
την Τουρκία και όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη να εργασθούν εντατικά και με καλή 
πίστη για μια συνολική συμφωνία· καλεί 
την κυβέρνηση της Τουρκίας να αρχίσει 
την απόσυρση των στρατευμάτων της από 
την Κύπρο και να μεταβιβάσει την περιοχή 
αυτή στη διοίκηση των Hνωμένων Eθνών 
σύμφωνα με το Ψήφισμα 550 (1984) του 
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων 
Εθνών· 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,

Or. en

Τροπολογία 305
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. στηρίζει ανεπιφύλακτα τις τρέχουσες 
διαπραγματεύσεις για την επανένωση της 
Κύπρου υπό την αιγίδα του Γενικού 
Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών· τονίζει 
ότι επείγει πλέον μια δίκαιη και βιώσιμη 
διευθέτηση του Κυπριακού και καλεί την 
Τουρκία και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 
να εργασθούν εντατικά και με καλή πίστη 
για μια συνολική συμφωνία· καλεί την 
κυβέρνηση της Τουρκίας να αρχίσει την 
απόσυρση των στρατευμάτων της από την 

25. στηρίζει ανεπιφύλακτα τις τρέχουσες 
διαπραγματεύσεις για την επανένωση της 
Κύπρου υπό την αιγίδα του Γενικού 
Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών· τονίζει 
ότι επείγει πλέον μια δίκαιη και βιώσιμη 
διευθέτηση του Κυπριακού και ότι δεν 
μπορεί να αναβληθεί άλλο· καλεί την 
Τουρκία και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 
να εργασθούν εντατικά και με καλή πίστη 
για μια συνολική συμφωνία· καλεί την 
κυβέρνηση της Τουρκίας να αρχίσει την 
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Κύπρο και να μεταβιβάσει την περιοχή 
αυτή στη διοίκηση των Hνωμένων Eθνών 
σύμφωνα με το Ψήφισμα 550 (1984) του 
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων 
Εθνών· 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,

απόσυρση των στρατευμάτων της από την 
Κύπρο και να μεταβιβάσει την περιοχή 
αυτή στη διοίκηση των Hνωμένων Eθνών 
σύμφωνα με το Ψήφισμα 550 (1984) του 
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων 
Εθνών· 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, ζητεί να 
πραγματοποιηθούν αμέσως τα 
απαραίτητα έργα αποκατάστασης της 
καλλιτεχνικής και θρησκευτικής 
κληρονομιάς του βορείου τμήματος του 
νησιού, η οποία αυτήν τη στιγμή 
βρίσκεται σε κατάσταση ερείπωσης·

Or. it

Τροπολογία 306
Νικόλαος Χουντής

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. στηρίζει ανεπιφύλακτα τις τρέχουσες 
διαπραγματεύσεις για την επανένωση της 
Κύπρου υπό την αιγίδα του Γενικού 
Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών· τονίζει 
ότι επείγει πλέον μια δίκαιη και βιώσιμη
διευθέτηση του Κυπριακού και καλεί την 
Τουρκία και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη
να εργασθούν εντατικά και με καλή πίστη 
για μια συνολική συμφωνία· καλεί την 
κυβέρνηση της Τουρκίας να αρχίσει την 
απόσυρση των στρατευμάτων της από την 
Κύπρο και να μεταβιβάσει την περιοχή 
αυτή στη διοίκηση των Hνωμένων Eθνών 
σύμφωνα με το Ψήφισμα 550 (1984) του 

25. στηρίζει ανεπιφύλακτα τις τρέχουσες 
διαπραγματεύσεις για την επανένωση της 
Κύπρου υπό την αιγίδα του Γενικού 
Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών· τονίζει 
ότι επείγει πλέον μια δίκαιη και 
βιώσιμη λύση του Κυπριακού και καλεί 
την Τουρκία να εργασθεί εντατικά και με 
καλή πίστη για μια συνολική συμφωνία· 
καλεί την κυβέρνηση της Τουρκίας να 
αρχίσει την απόσυρση των στρατευμάτων
της από την Κύπρο και να μεταβιβάσει την 
περιοχή αυτή στη διοίκηση των Hνωμένων 
Eθνών σύμφωνα με το Ψήφισμα 550 
(1984) του Συμβουλίου Ασφαλείας των 
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Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων 
Εθνών· 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·

Ηνωμένων Εθνών· 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·

Or. el

Τροπολογία 307
Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. στηρίζει ανεπιφύλακτα τις τρέχουσες 
διαπραγματεύσεις για την επανένωση της 
Κύπρου υπό την αιγίδα του Γενικού 
Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών· τονίζει 
ότι επείγει πλέον μια δίκαιη και βιώσιμη 
διευθέτηση του Κυπριακού και καλεί την 
Τουρκία και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 
να εργασθούν εντατικά και με καλή πίστη 
για μια συνολική συμφωνία· καλεί την 
κυβέρνηση της Τουρκίας να αρχίσει την 
απόσυρση των στρατευμάτων της από την 
Κύπρο και να μεταβιβάσει την περιοχή 
αυτή στη διοίκηση των Hνωμένων Eθνών 
σύμφωνα με το Ψήφισμα 550 (1984) του 
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων 
Εθνών· 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 

25. στηρίζει ανεπιφύλακτα τις τρέχουσες 
διαπραγματεύσεις για την επανένωση της 
Κύπρου υπό την αιγίδα του Γενικού 
Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών· τονίζει 
ότι επείγει πλέον μια δίκαιη και βιώσιμη 
διευθέτηση του Κυπριακού και καλεί την 
Τουρκία και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 
να εργασθούν εντατικά και με καλή πίστη 
για μια συνολική συμφωνία· λυπάται που 
δεν έχει σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά 
την εξομάλυνση των διμερών σχέσεων με 
την Κυπριακή Δημοκρατία· καλεί την 
κυβέρνηση της Τουρκίας να αποσύρει 
πάραυτα τα στρατεύματά της από την 
Κύπρο και να μεταβιβάσει την περιοχή 
αυτή στη διοίκηση των Hνωμένων Eθνών 
σύμφωνα με το Ψήφισμα 550 (1984) του 
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων 
Εθνών· 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 
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αποδεκτό από όλους τρόπο, διαπραγματεύσεων για την επανένωση και 
να επιτραπεί στους Τουρκοκυπρίους να 
εμπορεύονται απευθείας με νόμιμο και 
αποδεκτό από όλους τρόπο,

Or. en

Τροπολογία 308
Sarah Ludford, Andrew Duff, Marietje Schaake, Metin Kazak

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. στηρίζει ανεπιφύλακτα τις τρέχουσες 
διαπραγματεύσεις για την επανένωση της 
Κύπρου υπό την αιγίδα του Γενικού 
Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών· τονίζει 
ότι επείγει πλέον μια δίκαιη και βιώσιμη 
διευθέτηση του Κυπριακού και καλεί την 
Τουρκία και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 
να εργασθούν εντατικά και με καλή πίστη 
για μια συνολική συμφωνία· καλεί την 
κυβέρνηση της Τουρκίας να αρχίσει την 
απόσυρση των στρατευμάτων της από 
την Κύπρο και να μεταβιβάσει την 
περιοχή αυτή στη διοίκηση των Hνωμένων 
Eθνών σύμφωνα με το Ψήφισμα 550
(1984) του Συμβουλίου Ασφαλείας των 
Ηνωμένων Εθνών· 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,

25. στηρίζει ανεπιφύλακτα τις τρέχουσες 
διαπραγματεύσεις για την επανένωση της 
Κύπρου υπό την αιγίδα του Γενικού 
Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών· τονίζει 
ότι επείγει πλέον μια δίκαιη και βιώσιμη 
διευθέτηση του Κυπριακού και καλεί την 
Τουρκία και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 
να εργασθούν εντατικά και με καλή πίστη 
για μια συνολική συμφωνία βασιζόμενη 
στις παραμέτρους των δύο κοινοτήτων, 
των δύο ζωνών και της πολιτικής 
ισότητας, όπως ορίζονται από τα σχετικά 
ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας 
των Ηνωμένων Εθνών και 
επαναλαμβάνονται στην κοινή δήλωση 
των δύο ηγετών της 23ης Μαΐου 2009·
ζητεί επίσης άλλα μέτρα για την 
προώθηση ενός θετικού κλίματος για την
επιτυχή ολοκλήρωση των διεξαγόμενων 
διαπραγματεύσεων για την επανένωση, 
όπως την πλήρη εφαρμογή των 
συμπερασμάτων του Συμβουλίου της ΕΕ 
της 26ης Απριλίου 2004 προκειμένου να 
τεθεί τέρμα στην απομόνωση των 
τουρκοκυπρίων ώστε αυτοί να έλθουν 
πλησιέστερα στην Ευρώπη και συμφωνία 
για τη μεταβίβαση της Αμμοχώστου στη 
διοίκηση των Hνωμένων Eθνών σύμφωνα 
με το Ψήφισμα 550 (1984) του 
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων 
Εθνών, σε συνδυασμό με το άνοιγμα του 
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λιμανιού της Αμμοχώστουυπό την 
εποπτεία των τελωνειακών αρχών της ΕΕ 
προκειμένου να επιτραπεί στους 
Τουρκοκυπρίους να εμπορεύονται 
απευθείας

Or. en

Τροπολογία 309
Τάκης Χατζηγεωργίου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. στηρίζει ανεπιφύλακτα τις τρέχουσες 
διαπραγματεύσεις για την επανένωση της 
Κύπρου υπό την αιγίδα του Γενικού 
Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών· τονίζει 
ότι επείγει πλέον μια δίκαιη και βιώσιμη 
διευθέτηση του Κυπριακού και καλεί την 
Τουρκία και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 
να εργασθούν εντατικά και με καλή πίστη 
για μια συνολική συμφωνία· καλεί την 
κυβέρνηση της Τουρκίας να αρχίσει την 
απόσυρση των στρατευμάτων της από την
Κύπρο και να μεταβιβάσει την περιοχή 
αυτή στη διοίκηση των Hνωμένων Eθνών 
σύμφωνα με το Ψήφισμα 550 (1984) του 
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων 
Εθνών· 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,

25. στηρίζει ανεπιφύλακτα τις τρέχουσες 
διαπραγματεύσεις για την επανένωση της 
Κύπρου υπό την αιγίδα του Γενικού 
Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών· τονίζει 
ότι επείγει πλέον μια δίκαιη και βιώσιμη 
διευθέτηση του Κυπριακού και καλεί την 
Τουρκία να εργαστεί εντατικά και με καλή 
πίστη για μια συνολική συμφωνία
βασιζόμενη στα σχετικά ψηφίσματα του 
Συμβουλίου Ασφαλίας των Ηνωμένων 
Εθνών και στις αρχές επί των οποίων 
εδράζεται η ΕΕ· καλεί την κυβέρνηση της 
Τουρκίας να αποσύρει πάραυτα τα 
στρατεύματά της από την Βόρει αΚύπρο
και να μεταβιβάσει την περιοχή αυτή στη 
διοίκηση των Hνωμένων Eθνών σύμφωνα 
με το Ψήφισμα 550 (1984) του 
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων 
Εθνών· υπενθυμίζει την πρόταση του 
προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας 
να ξανανοίξει το λιμάνι της Αμμοχώστου 
υπό την αιγίδα της ΕΕ, δημιουργώντας
θετικό κλίμα για την επιτυχή περάτωση 
των τρεχουσών διαπραγματεύσεων για την 
επανένωση και να επιτρέψει στις δύο 
κοινότητες να εμπορεύονται απευθείας με 
νόμιμο και αποδεκτό από όλους τρόπο

Or. en
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Τροπολογία 310
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. στηρίζει ανεπιφύλακτα τις τρέχουσες 
διαπραγματεύσεις για την επανένωση της 
Κύπρου υπό την αιγίδα του Γενικού 
Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών· τονίζει 
ότι επείγει πλέον μια δίκαιη και βιώσιμη 
διευθέτηση του Κυπριακού και καλεί την 
Τουρκία και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 
να εργασθούν εντατικά και με καλή πίστη 
για μια συνολική συμφωνία· καλεί την 
κυβέρνηση της Τουρκίας να αρχίσει την 
απόσυρση των στρατευμάτων της από την 
Κύπρο και να μεταβιβάσει την περιοχή 
αυτή στη διοίκηση των Hνωμένων Eθνών 
σύμφωνα με το Ψήφισμα 550 (1984) του 
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων 
Εθνών· 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,

25. στηρίζει ανεπιφύλακτα τις τρέχουσες 
διαπραγματεύσεις για την επανένωση της 
Κύπρου υπό την αιγίδα του Γενικού 
Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών· τονίζει 
ότι επείγει πλέον μια δίκαιη και βιώσιμη 
διευθέτηση του Κυπριακού και καλεί την 
Τουρκία και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 
να εργασθούν εντατικά και με καλή πίστη 
για μια συνολική συμφωνία, βασιζόμενη 
στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου 
Ασφαλίας των Ηνωμένων Εθνών και στις 
αρχές επί των οποίων εδράζεται η ΕΕ· 
καλεί την κυβέρνηση της Τουρκίας να 
αρχίσει την απόσυρση των στρατευμάτων 
της από την Κύπρο και να μεταβιβάσει την 
περιοχή αυτή στη διοίκηση των Hνωμένων 
Eθνών σύμφωνα με το Ψήφισμα 550 
(1984) του Συμβουλίου Ασφαλείας των 
Ηνωμένων Εθνών· 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,

Or. en

Τροπολογία 311
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. στηρίζει ανεπιφύλακτα τις τρέχουσες 
διαπραγματεύσεις για την επανένωση της 
Κύπρου υπό την αιγίδα του Γενικού 
Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών· τονίζει 
ότι επείγει πλέον μια δίκαιη και βιώσιμη 
διευθέτηση του Κυπριακού και καλεί την 
Τουρκία και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 
να εργασθούν εντατικά και με καλή πίστη 
για μια συνολική συμφωνία· καλεί την 
κυβέρνηση της Τουρκίας να αρχίσει την 
απόσυρση των στρατευμάτων της από την 
Κύπρο και να μεταβιβάσει την περιοχή 
αυτή στη διοίκηση των Hνωμένων Eθνών 
σύμφωνα με το Ψήφισμα 550 (1984) του 
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων 
Εθνών· 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,

25. στηρίζει ανεπιφύλακτα τις τρέχουσες 
διαπραγματεύσεις για την επανένωση της 
Κύπρου υπό την αιγίδα του Γενικού 
Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών· τονίζει 
ότι επείγει πλέον μια δίκαιη και βιώσιμη 
διευθέτηση του Κυπριακού και καλεί την 
Τουρκία και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 
να εργασθούν εντατικά και με καλή πίστη 
για μια συνολική συμφωνία, βασιζόμενη 
στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου 
Ασφαλίας των Ηνωμένων Εθνών και στις 
αρχές επί των οποίων εδράζεται η ΕΕ· 
καλεί την κυβέρνηση της Τουρκίας να 
αρχίσει την απόσυρση των στρατευμάτων 
της από την Κύπρο και να μεταβιβάσει την 
περιοχή αυτή στη διοίκηση των Hνωμένων 
Eθνών σύμφωνα με το Ψήφισμα 550 
(1984) του Συμβουλίου Ασφαλείας των 
Ηνωμένων Εθνών· 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,

Or. en

Τροπολογία 312
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. στηρίζει ανεπιφύλακτα τις τρέχουσες 25. στηρίζει ανεπιφύλακτα τις τρέχουσες 
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διαπραγματεύσεις για την επανένωση της 
Κύπρου υπό την αιγίδα του Γενικού 
Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών· τονίζει 
ότι επείγει πλέον μια δίκαιη και βιώσιμη 
διευθέτηση του Κυπριακού και καλεί την 
Τουρκία και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 
να εργασθούν εντατικά και με καλή πίστη 
για μια συνολική συμφωνία· καλεί την 
κυβέρνηση της Τουρκίας να αρχίσει την 
απόσυρση των στρατευμάτων της από την 
Κύπρο και να μεταβιβάσει την περιοχή 
αυτή στη διοίκηση των Hνωμένων Εθνών 
σύμφωνα με το Ψήφισμα 550 (1984) του 
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων 
Εθνών· 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,

διαπραγματεύσεις για την επανένωση της 
Κύπρου υπό την αιγίδα του Γενικού 
Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών· τονίζει 
ότι επείγει πλέον μια δίκαιη και βιώσιμη 
διευθέτηση του Κυπριακού και καλεί την 
Τουρκία και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 
να εργασθούν εντατικά και με καλή πίστη 
για μια συνολική συμφωνία· καλεί την 
κυβέρνηση της Τουρκίας να αρχίσει 
αμέσως την απόσυρση των στρατευμάτων 
της από την Κύπρο και να μεταβιβάσει την 
περιοχή αυτή στη διοίκηση των Hνωμένων 
Εθνών σύμφωνα με το Ψήφισμα 550 
(1984) του Συμβουλίου Ασφαλείας των 
Ηνωμένων Εθνών· 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·

Or. de

Τροπολογία 313
Κυριάκος Μαυρονικόλας, Μαρία-Ελένη Κοππά, Wolfgang Kreissl-Dörfler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. στηρίζει ανεπιφύλακτα τις τρέχουσες 
διαπραγματεύσεις για την επανένωση της 
Κύπρου υπό την αιγίδα του Γενικού 
Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών· τονίζει 
ότι επείγει πλέον μια δίκαιη και βιώσιμη 
διευθέτηση του Κυπριακού και καλεί την 
Τουρκία και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 
να εργασθούν εντατικά και με καλή πίστη 
για μια συνολική συμφωνία· καλεί την 
κυβέρνηση της Τουρκίας να αρχίσει την 

25. στηρίζει ανεπιφύλακτα τις τρέχουσες 
διαπραγματεύσεις για την επανένωση της 
Κύπρου υπό την αιγίδα του Γενικού 
Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών· τονίζει 
ότι επείγει πλέον μια δίκαιη και βιώσιμη 
διευθέτηση του Κυπριακού και καλεί την 
Τουρκία και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 
να εργασθούν εντατικά και με καλή πίστη 
για μια συνολική συμφωνία· καλεί την 
κυβέρνηση της Τουρκίας να αρχίσει 



AM\888692EL.doc 215/314 PE478.719v01-00

EL

απόσυρση των στρατευμάτων της από την 
Κύπρο και να μεταβιβάσει την περιοχή 
αυτή στη διοίκηση των Hνωμένων Eθνών 
σύμφωνα με το Ψήφισμα 550 (1984) του 
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων 
Εθνών· 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,

πάραυτα την απόσυρση των 
στρατευμάτων της από την Κύπρο και να 
μεταβιβάσει την περιοχή αυτή στη 
διοίκηση των Hνωμένων Eθνών σύμφωνα 
με το Ψήφισμα 550 (1984) του 
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων 
Εθνών· 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,

Or. en

Τροπολογία 314
Tunne Kelam

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. στηρίζει ανεπιφύλακτα τις τρέχουσες 
διαπραγματεύσεις για την επανένωση της 
Κύπρου υπό την αιγίδα του Γενικού 
Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών· τονίζει 
ότι επείγει πλέον μια δίκαιη και βιώσιμη 
διευθέτηση του Κυπριακού και καλεί την 
Τουρκία και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 
να εργασθούν εντατικά και με καλή πίστη 
για μια συνολική συμφωνία· καλεί την 
κυβέρνηση της Τουρκίας να αρχίσει την 
απόσυρση των στρατευμάτων της από την 
Κύπρο και να μεταβιβάσει την περιοχή 
αυτή στη διοίκηση των Hνωμένων Eθνών 
σύμφωνα με το Ψήφισμα 550 (1984) του 
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων 
Εθνών· καλεί παράλληλα την Κυπριακή 
Δημοκρατία να ανοίξει το λιμάνι της 
Αμμοχώστου υπό την εποπτεία των 
τελωνειακών αρχών της ΕΕ προκειμένου 

25. στηρίζει ανεπιφύλακτα τις τρέχουσες 
διαπραγματεύσεις για την επανένωση της 
Κύπρου υπό την αιγίδα του Γενικού 
Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών· τονίζει 
ότι επείγει πλέον μια δίκαιη και βιώσιμη 
διευθέτηση του Κυπριακού και καλεί την 
Τουρκία και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 
να εργασθούν εντατικά και με καλή πίστη 
για μια συνολική συμφωνία· καλεί την 
κυβέρνηση της Τουρκίας να αρχίσει άνευ 
άλλης χρονοτριβής την απόσυρση των 
στρατευμάτων της από την Κύπρο και να 
μεταβιβάσει την περιοχή αυτή στη 
διοίκηση των Hνωμένων Eθνών σύμφωνα 
με το Ψήφισμα 550 (1984) του 
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων 
Εθνών· καλεί παράλληλα την Κυπριακή 
Δημοκρατία να ανοίξει το λιμάνι της 
Αμμοχώστου υπό την εποπτεία των
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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,

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,

Or. en

Τροπολογία 315
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. στηρίζει ανεπιφύλακτα τις τρέχουσες 
διαπραγματεύσεις για την επανένωση της 
Κύπρου υπό την αιγίδα του Γενικού 
Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών· τονίζει 
ότι επείγει πλέον μια δίκαιη και βιώσιμη 
διευθέτηση του Κυπριακού και καλεί την 
Τουρκία και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 
να εργασθούν εντατικά και με καλή πίστη 
για μια συνολική συμφωνία· καλεί την 
κυβέρνηση της Τουρκίας να αρχίσει την 
απόσυρση των στρατευμάτων της από την 
Κύπρο και να μεταβιβάσει την περιοχή 
αυτή στη διοίκηση των Hνωμένων Eθνών 
σύμφωνα με το Ψήφισμα 550 (1984) του 
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων 
Εθνών· 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,

25. στηρίζει ανεπιφύλακτα τις τρέχουσες 
διαπραγματεύσεις για την επανένωση της 
Κύπρου υπό την αιγίδα του Γενικού 
Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών· τονίζει 
ότι επείγει πλέον μια δίκαιη και βιώσιμη 
διευθέτηση του Κυπριακού και καλεί την 
Τουρκία και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 
να εργασθούν εντατικά και με καλή πίστη 
για μια συνολική συμφωνία· καλεί την 
κυβέρνηση της Τουρκίας να αρχίσει την 
απόσυρση των στρατευμάτων της από την 
Κύπρο και να μεταβιβάσει την 
Αμμόχωστο και το διεθνές αεροδρόμιο 
της Λευκωσίας (Ercan) στη διοίκηση των 
Hνωμένων Eθνών σύμφωνα με το 
Ψήφισμα 550 (1984) του Συμβουλίου 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών· 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,



AM\888692EL.doc 217/314 PE478.719v01-00

EL

Or. en

Τροπολογία 316
Emine Bozkurt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25α. καλεί τα ευρωπαϊκά όργανα να 
λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα 
προκειμένου να καταστεί δυνατό το 
απευθείας εμπόριο μεταξύ της ΕΕ και του 
βορείου τμήματος της Κύπρου καθώς και 
για να διευκολύνουν την ελεύθερη 
κυκλοφορία της τουρκοκυπριακής 
κοινότητας προκειμένου να αρθεί η 
απομόνωση της τουρκοκυπριακής 
κοινότητας, σύμφωνα με τα 
Συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών 
Υποθέσεων της 26ης Απριλίου 2004·

Or. en

Τροπολογία 317
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25α. καλεί επιτακτικά την Τουρκία να 
αναγνωρίσει όλα τα κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης και της Κυπριακής 
Δημοκρατίας·

Or. nl
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Τροπολογία 318
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. ενθαρρύνει την Τουρκία να εντείνει 
την στήριξή της προς την Επιτροπή 
Αγνοουμένων της Κύπρου,

26. θεωρεί ότι είναι αναγκαίο η Τουρκία 
να εντείνει την στήριξή της προς την 
Επιτροπή Αγνοουμένων της Κύπρου·

Or. it

Τροπολογία 319
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. ενθαρρύνει την Τουρκία να εντείνει 
την στήριξή της προς την Επιτροπή 
Αγνοουμένων της Κύπρου,

26. ενθαρρύνει την Τουρκία να στηρίξει 
πλήρως την Επιτροπή Αγνοουμένων της 
Κύπρου,

Or. nl

Τροπολογία 320
Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Kinga Göncz, Ana Gomes, Κυριάκος Μαυρονικόλας, 
Antonyia Parvanova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. ενθαρρύνει την Τουρκία να εντείνει 
την στήριξή της προς την Επιτροπή 
Αγνοουμένων της Κύπρου,

26. ενθαρρύνει την Τουρκία να εντείνει τη 
στήριξή της προς την Επιτροπή 
Αγνοουμένων στην Κύπρο, ιδιαίτερα 
διευκολύνοντας την πρόσβασή της σε 
στρατιωτικές ζώνες και στα αρχεία, 
καθώς και να αναλάβει κάθε 
ενδεδειγμένη δράση, σύμφωνα με τα 
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συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
για το ανθρωπιστικό ζήτημα των 
αγνοουμένων·

Or. en

Τροπολογία 321
Emine Bozkurt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. ενθαρρύνει την Τουρκία να εντείνει 
την στήριξή της προς την Επιτροπή 
Αγνοουμένων της Κύπρου,

26. ενθαρρύνει την Τουρκία να εντείνει 
την στήριξή της προς την Επιτροπή 
Αγνοουμένων της Κύπρου· καλεί όλες τις 
πλευρές να εντείνουν περαιτέρω τις 
προσπάθειές τους για να βοηθήσουν το 
έργο της επιτροπής·

Or. en

Τροπολογία 322
Sarah Ludford, Andrew Duff, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. ενθαρρύνει την Τουρκία να εντείνει 
την στήριξή της προς την Επιτροπή 
Αγνοουμένων της Κύπρου,

26. ενθαρρύνει την Τουρκία να εντείνει 
την στήριξή της προς την Επιτροπή 
Αγνοουμένων της Κύπρου· καλεί όλες τις 
πλευρές να εντείνουν περαιτέρω τις 
προσπάθειές τους για να βοηθήσουν το 
έργο της επιτροπής,

Or. en
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Τροπολογία 323
Κυριάκος Μαυρονικόλας, Hannes Swoboda, Μαρία-Ελένη Κοππά, Wolfgang Kreissl-
Dörfler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26α. καλεί την Τουρκία να απόσχει κάθε 
νέας εγκατάστασης Τούρκων πολιτών 
στη Μεγαλόνησο, δεδομένου ότι τούτο θα 
συνέχιζε την αλλοίωση της δημογραφικής 
ισορροπίας και θα μείωνε την αίθηση των 
πολιτών του νησιού ότι ανήκουν σε ένα 
μελλοντικό κοινό κράτος θεμελιωμένο 
στο κοινό παρελθόν τους,

Or. en

Τροπολογία 324
Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Νικόλαος Σαλαβράκος, Ana Gomes, Renate Sommer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26α. καλεί την Τουρκία να απόσχει κάθε 
νέας εγκατάστασης Τούρκων πολιτών 
στη Μεγαλόνησο, δεδομένου ότι τούτο θα 
συνέχιζε την αλλοίωση της δημογραφικής 
ισορροπίας και θα μείωνε την αίθηση των 
πολιτών του νησιού ότι ανήκουν σε ένα 
μελλοντικό κοινό κράτος θεμελιωμένο 
στο κοινό παρελθόν τους· καλεί την 
Τουρκία να προσεγγίσει το θέμα της 
παράνομης εγκατάστασης Τούρκων
πολιτών στο νησί σύμφωνα με τη 
Συνθήκη της Γενεύης, τις αρχές του 
Διεθνούς Δικαίου και τα σχετικά 
ψηφίσματα του Συμβουλίου της 
Ευρώπης·

Or. en
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Τροπολογία 325
Kinga Göncz, Ana Gomes, Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Edward Scicluna

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26α. καταδικάζει με σθένος τη βεβήλωση 
εκκλησιών, την καταστροφή 
νεκροταφείων στη Βόρεια Κύπρο και 
ζητεί επίμονα από την Τουρκία να 
ανοικοδομήσει τους χώρους αυτούς·

Or. en

Τροπολογία 326
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. ενθαρρύνει την Τουρκία να εντείνει 
την στήριξή της προς την Επιτροπή 
Αγνοουμένων της Κύπρου,

26. ενθαρρύνει την Τουρκία να στηρίξει 
πλήρως την Επιτροπή Αγνοουμένων της 
Κύπρου,

Or. nl

Τροπολογία 327
Geoffrey Van Orden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. εκφράζει την απογοήτευσή του για τις 
δηλώσεις της Τουρκίας ότι θα παγώσει 
τις σχέσεις με την προεδρία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το δεύτερο 

27. τονίζει ότι η επιτυχής ολοκλήρωση 
της εν εξελίξει διαδικασίας Συνολικής 
Διευθέτησης του κυπριακού προβλήματος 
σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών θα 
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εξάμηνο του 2012 εάν δεν έχει εξευρεθεί 
μέχρι τότε λύση για το Κυπριακό· 
υπενθυμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
βασίζεται στις αρχές της ειλικρινούς 
συνεργασίας και αμοιβαίας αλληλεγγύης 
μεταξύ όλων των κρατών μελών της και 
ότι ως υποψήφια χώρα η Τουρκία πρέπει 
να αναλάβει τη δέσμευση για ήρεμες 
σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
όλα τα κράτη μέλη της· υπενθυμίζει 
περαιτέρω ότι η Προεδρεία του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προβλέπεται από τη Συνθήκη για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση·

καταστήσει δυνατή τη δημιουργία ενός 
νέου ομόσπονδου κράτους στη νήσο η 
οποία θα αναλάβει την προεδρία της 
Ευρωπαϊκής ένωσης κατά το δεύτερο 
εξάμηνο του 2012· υπενθυμίζει σχετικά 
ότι η Τουρκία έχει ήδη δηλώσει ότι είναι 
πρόθυμη να συνάψει σχέσεις με το νέο 
κράτος που θα προκύψει κατόπιν της 
σύνολης λύσης·

Or. en

Τροπολογία 328
Tunne Kelam

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. εκφράζει την απογοήτευσή του για τις 
δηλώσεις της Τουρκίας ότι θα παγώσει τις 
σχέσεις με την προεδρεία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης κατά το δεύτερο εξάμηνο του 
2012 εάν δεν έχει εξευρεθεί μέχρι τότε 
λύση για το Κυπριακό· υπενθυμίζει ότι η 
Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στις αρχές 
της ειλικρινούς συνεργασίας και αμοιβαίας 
αλληλεγγύης μεταξύ όλων των κρατών 
μελών της και ότι ως υποψήφια χώρα η 
Τουρκία πρέπει να αναλάβει τη δέσμευση 
για ήρεμες σχέσεις με την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και όλα τα κράτη μέλη της· 
υπενθυμίζει περαιτέρω ότι η Προεδρεία 
του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προβλέπεται από τη Συνθήκη για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση·

27. θεωρεί απαράδεκτες τις δηλώσεις της 
Τουρκίας ότι θα παγώσει τις σχέσεις με 
την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2012 εάν δεν 
έχει εξευρεθεί μέχρι τότε λύση για το 
Κυπριακό· υπενθυμίζει ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση βασίζεται στις αρχές της 
ειλικρινούς συνεργασίας και αμοιβαίας 
αλληλεγγύης μεταξύ όλων των κρατών 
μελών της και ότι ως υποψήφια χώρα η 
Τουρκία πρέπει να αναλάβει τη δέσμευση 
για ήρεμες σχέσεις με την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και όλα τα κράτη μέλη της· 
υπενθυμίζει περαιτέρω ότι η Προεδρεία 
του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προβλέπεται από τη Συνθήκη για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση·

Or. en
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Τροπολογία 329
Τάκης Χατζηγεωργίου, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Νικόλαος Χουντής

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. εκφράζει την απογοήτευσή του για τις 
δηλώσεις της Τουρκίας ότι θα παγώσει τις 
σχέσεις με την προεδρεία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης κατά το δεύτερο εξάμηνο του 
2012 εάν δεν έχει εξευρεθεί μέχρι τότε 
λύση για το Κυπριακό· υπενθυμίζει ότι η 
Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στις αρχές 
της ειλικρινούς συνεργασίας και αμοιβαίας 
αλληλεγγύης μεταξύ όλων των κρατών 
μελών της και ότι ως υποψήφια χώρα η 
Τουρκία πρέπει να αναλάβει τη δέσμευση 
για ήρεμες σχέσεις με την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και όλα τα κράτη μέλη της· 
υπενθυμίζει περαιτέρω ότι η Προεδρεία 
του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προβλέπεται από τη Συνθήκη για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση·

27. καταδικάζει τις δηλώσεις της 
Τουρκίας ότι θα παγώσει τις σχέσεις με 
την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2012 εάν δεν 
έχει εξευρεθεί μέχρι τότε λύση για το 
Κυπριακό· υπενθυμίζει ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση βασίζεται στις αρχές της 
ειλικρινούς συνεργασίας και αμοιβαίας 
αλληλεγγύης μεταξύ όλων των κρατών 
μελών της και ότι ως υποψήφια χώρα η 
Τουρκία πρέπει να αναλάβει τη δέσμευση 
για ήρεμες σχέσεις με την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και όλα τα κράτη μέλη της· 
υπενθυμίζει περαιτέρω ότι η Προεδρεία 
του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προβλέπεται από τη Συνθήκη για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 330
Renate Sommer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. εκφράζει την απογοήτευσή του για τις 
δηλώσεις της Τουρκίας ότι θα παγώσει τις 
σχέσεις με την προεδρεία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης κατά το δεύτερο εξάμηνο του 
2012 εάν δεν έχει εξευρεθεί μέχρι τότε 
λύση για το Κυπριακό· υπενθυμίζει ότι η 
Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στις αρχές 
της ειλικρινούς συνεργασίας και αμοιβαίας 
αλληλεγγύης μεταξύ όλων των κρατών 
μελών της και ότι ως υποψήφια χώρα η 

27. επικρίνει τις δηλώσεις της Τουρκίας 
ότι θα παγώσει τις σχέσεις με την 
Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά 
το δεύτερο εξάμηνο του 2012 εάν δεν έχει 
εξευρεθεί μέχρι τότε λύση για το 
Κυπριακό· υπενθυμίζει ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση βασίζεται στις αρχές της 
ειλικρινούς συνεργασίας και αμοιβαίας 
αλληλεγγύης μεταξύ όλων των κρατών 
μελών της και ότι ως υποψήφια χώρα η 
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Τουρκία πρέπει να αναλάβει τη δέσμευση 
για ήρεμες σχέσεις με την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και όλα τα κράτη μέλη της·
υπενθυμίζει περαιτέρω ότι η Προεδρεία 
του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προβλέπεται από τη Συνθήκη για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση·

Τουρκία πρέπει να αναλάβει τη δέσμευση 
για ήρεμες σχέσεις με την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και όλα τα κράτη μέλη της·
υπενθυμίζει περαιτέρω ότι η Προεδρία του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προβλέπεται από τη Συνθήκη για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση·

Or. de

Τροπολογία 331
Barry Madlener

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. εκφράζει την απογοήτευσή του για τις 
δηλώσεις της Τουρκίας ότι θα παγώσει τις 
σχέσεις με την προεδρία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης κατά το δεύτερο εξάμηνο του 
2012 εάν δεν έχει εξευρεθεί μέχρι τότε 
λύση για το Κυπριακό· υπενθυμίζει ότι η 
Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στις αρχές 
της ειλικρινούς συνεργασίας και αμοιβαίας 
αλληλεγγύης μεταξύ όλων των κρατών 
μελών της και ότι ως υποψήφια χώρα η 
Τουρκία πρέπει να αναλάβει τη δέσμευση 
για ήρεμες σχέσεις με την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και όλα τα κράτη μέλη της· 
υπενθυμίζει περαιτέρω ότι η Προεδρεία 
του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προβλέπεται από τη Συνθήκη για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση·

27. διαπιστώνει ότι η Τουρκία δήλωσε ότι 
θα παγώσει τις σχέσεις με την προεδρία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το δεύτερο 
εξάμηνο του 2012 εάν δεν έχει εξευρεθεί 
μέχρι τότε λύση για το Κυπριακό· 
υπενθυμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
βασίζεται στις αρχές της ειλικρινούς 
συνεργασίας και αμοιβαίας αλληλεγγύης 
μεταξύ όλων των κρατών μελών της και 
ότι ως υποψήφια χώρα η Τουρκία πρέπει 
να αναλάβει τη δέσμευση για ήρεμες 
σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα 
τα κράτη μέλη της· υπενθυμίζει περαιτέρω 
ότι η Προεδρία του Συμβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπεται από τη 
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση· καλεί 
την Επιτροπή και το Συμβούλιο να 
παγώσουν επίσης τις σχέσεις με την 
Τουρκία·

Or. nl

Τροπολογία 332
Andreas Mölzer, Philip Claeys
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. εκφράζει την απογοήτευσή του για τις 
δηλώσεις της Τουρκίας ότι θα παγώσει τις 
σχέσεις με την προεδρεία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης κατά το δεύτερο εξάμηνο του 
2012 εάν δεν έχει εξευρεθεί μέχρι τότε 
λύση για το Κυπριακό· υπενθυμίζει ότι η 
Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στις αρχές 
της ειλικρινούς συνεργασίας και αμοιβαίας 
αλληλεγγύης μεταξύ όλων των κρατών 
μελών της και ότι ως υποψήφια χώρα η 
Τουρκία πρέπει να αναλάβει τη δέσμευση 
για ήρεμες σχέσεις με την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και όλα τα κράτη μέλη της· 
υπενθυμίζει περαιτέρω ότι η Προεδρεία 
του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προβλέπεται από τη Συνθήκη για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση·

27. είναι βαθιά συγκλονισμένο από τις 
δηλώσεις της Τουρκίας ότι θα παγώσει τις 
σχέσεις με την Προεδρία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης κατά το δεύτερο εξάμηνο του 
2012 εάν δεν έχει εξευρεθεί μέχρι τότε 
λύση για το Κυπριακό· υπενθυμίζει ότι η 
Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στις αρχές 
της ειλικρινούς συνεργασίας και αμοιβαίας 
αλληλεγγύης μεταξύ όλων των κρατών 
μελών της και ότι ως υποψήφια χώρα η 
Τουρκία πρέπει να αναλάβει τη δέσμευση 
για ήρεμες σχέσεις με την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και όλα τα κράτη μέλη της· 
υπενθυμίζει περαιτέρω ότι η Προεδρία του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προβλέπεται από τη Συνθήκη για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση·

Or. de

Τροπολογία 333
Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. εκφράζει την απογοήτευσή του για τις 
δηλώσεις της Τουρκίας ότι θα παγώσει τις 
σχέσεις με την προεδρεία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης κατά το δεύτερο εξάμηνο του 
2012 εάν δεν έχει εξευρεθεί μέχρι τότε 
λύση για το Κυπριακό· υπενθυμίζει ότι η 
Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στις αρχές 
της ειλικρινούς συνεργασίας και αμοιβαίας 
αλληλεγγύης μεταξύ όλων των κρατών 
μελών της και ότι ως υποψήφια χώρα η 
Τουρκία πρέπει να αναλάβει τη δέσμευση 
για ήρεμες σχέσεις με την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και όλα τα κράτη μέλη της· 

27. εκφράζει την απογοήτευσή του για τις 
δηλώσεις της Τουρκίας ότι θα παγώσει τις 
σχέσεις με την προεδρία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης κατά το δεύτερο εξάμηνο του 
2012 εάν δεν έχει εξευρεθεί μέχρι τότε 
λύση για το Κυπριακό· υπενθυμίζει ότι η 
Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στις αρχές 
της ειλικρινούς συνεργασίας και αμοιβαίας 
αλληλεγγύης μεταξύ όλων των κρατών 
μελών της και ότι ως υποψήφια χώρα η 
Τουρκία πρέπει να αναλάβει τη δέσμευση 
για ήρεμες σχέσεις με την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, ιδιαίτερα με την εκ περιτροπής 
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υπενθυμίζει περαιτέρω ότι η Προεδρεία 
του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προβλέπεται από τη Συνθήκη για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση·

προεδρεία της και όλα τα κράτη μέλη της· 
υπενθυμίζει περαιτέρω ότι η Προεδρεία 
του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προβλέπεται από τη Συνθήκη για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 334
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. εκφράζει την απογοήτευσή του για τις 
δηλώσεις της Τουρκίας ότι θα παγώσει τις 
σχέσεις με την προεδρεία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης κατά το δεύτερο εξάμηνο του 
2012 εάν δεν έχει εξευρεθεί μέχρι τότε 
λύση για το Κυπριακό· υπενθυμίζει ότι η 
Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στις αρχές 
της ειλικρινούς συνεργασίας και αμοιβαίας 
αλληλεγγύης μεταξύ όλων των κρατών 
μελών της και ότι ως υποψήφια χώρα η 
Τουρκία πρέπει να αναλάβει τη δέσμευση 
για ήρεμες σχέσεις με την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και όλα τα κράτη μέλη της· 
υπενθυμίζει περαιτέρω ότι η Προεδρεία
του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προβλέπεται από τη Συνθήκη για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση·

27. εκφράζει την απογοήτευσή του για τις 
δηλώσεις της Τουρκίας ότι θα παγώσει τις 
σχέσεις με την Προεδρία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης κατά το δεύτερο εξάμηνο του 
2012 εάν δεν έχει εξευρεθεί μέχρι τότε 
λύση για το Κυπριακό και θεωρεί ότι αυτή 
η θέση δεν είναι συμβατή με το καθεστώς 
της Τουρκίας ως υποψήφιας χώρας· 
υπενθυμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
βασίζεται στις αρχές της ειλικρινούς 
συνεργασίας και αμοιβαίας αλληλεγγύης 
μεταξύ όλων των κρατών μελών της και 
ότι ως υποψήφια χώρα η Τουρκία πρέπει 
να αναλάβει τη δέσμευση για ήρεμες 
σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα 
τα κράτη μέλη της· υπενθυμίζει περαιτέρω 
ότι η Προεδρία του Συμβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπεται από τη 
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση·

Or. it

Τροπολογία 335
Sarah Ludford, Andrew Duff, Marietje Schaake

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. εκφράζει την απογοήτευσή του για τις 
δηλώσεις της Τουρκίας ότι θα παγώσει τις 
σχέσεις με την προεδρεία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης κατά το δεύτερο εξάμηνο του 
2012 εάν δεν έχει εξευρεθεί μέχρι τότε 
λύση για το Κυπριακό· υπενθυμίζει ότι η 
Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στις αρχές 
της ειλικρινούς συνεργασίας και αμοιβαίας 
αλληλεγγύης μεταξύ όλων των κρατών 
μελών της και ότι ως υποψήφια χώρα η 
Τουρκία πρέπει να αναλάβει τη δέσμευση 
για ήρεμες σχέσεις με την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και όλα τα κράτη μέλη της· 
υπενθυμίζει περαιτέρω ότι η Προεδρεία 
του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προβλέπεται από τη Συνθήκη για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση·

27. εκφράζει την απογοήτευσή του για τις 
δηλώσεις της Τουρκίας ότι θα παγώσει τις 
σχέσεις με την προεδρία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης κατά το δεύτερο εξάμηνο του 
2012 εάν δεν έχει εξευρεθεί μέχρι τότε 
λύση για το Κυπριακό· υπενθυμίζει ότι η 
Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στις αρχές 
της ειλικρινούς συνεργασίας και αμοιβαίας 
αλληλεγγύης μεταξύ όλων των κρατών 
μελών της και ότι ως υποψήφια χώρα η 
Τουρκία πρέπει να αναλάβει τη δέσμευση 
για ήρεμες σχέσεις με την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και όλα τα κράτη μέλη της· 
υπενθυμίζει περαιτέρω ότι η Προεδρεία 
του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προβλέπεται από τη Συνθήκη για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση· πιστεύει, ωστόσο, ότι 
η επιτυχής ολοκλήρωση των εν εξελίξει 
διαπραγματεύσεων θα καταστήσει 
δυνατές πλήρεις σχέσεις μεταξύ της 
Τουρκίας και του νέου ομόσπονδου 
κράτους και συνεπώς ζητεί από όλες τις 
πλευρές να υποστηρίξουν αμέριστα τις 
προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των 
Ηνωμένων εθνών, ώστε τον Ιούλιο του 
2012 να μπορέσει να αναλάβει την 
Προεδρεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μία 
ενωμένη, δικοινοτική, διζωνική, 
ομόσπονδη Κύπρος,

Or. en

Τροπολογία 336
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27α. τονίζει ότι η επιτυχής ολοκλήρωση 
της εν εξελίξει διαδικασίας διευθέτησης 
του κυπριακού σε επίπεδο Ηνωμένων 
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Εθνών ΟΝΕ θα επιτρέψει στο νέο κράτος 
εταίρο που θα δημιουργηθεί στη 
Μεγαλόνησο να αναλάβει την προεδρεία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το 
δεύτερο εξάμηνο του 2012· υπενθυμίζει 
σχετικά ότι η Τουρκία είχε ήδη δηλώσει 
ότι είναι πρόθυμη να συνάψει σχέσεις με 
το νέο κράτος εταίρο το οποίο θα 
προκύψει κατόπιν της σύνολης λύσης·

Or. en

Τροπολογία 337
Andrew Duff, Metin Kazak, Graham Watson, Sarah Ludford, Alexander Graf 
Lambsdorff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. καλεί την Τουρκία να αφήσει 
περιθώρια για πολιτικό διάλογο μεταξύ
της ΕΕ και του ΝΑΤΟ αίροντας το βέτο 
της για τη συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ με
συμμετοχή της Κύπρου και καλεί στη 
συνέχεια την Κυπριακή Δημοκρατία να 
άρει το βέτο της για τη συμμετοχή της 
Τουρκίας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Άμυνας,

28. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι η επέκταση της στρατηγικής 
συνεργασίας ΝΑΤΟ – ΕΕ πέραν των 
ρυθμίσεων της συμφωνίας «Βερολίνο 
Συν» εμποδίζεται από τις αντιρρήσεις της 
Τουρκίας σχετικά με τη συμμετοχή της 
Κύπρου στις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ και
από τις αντιρρήσεις της Κύπρου ως προς
τη συμμετοχή της Τουρκίας στην ΚΠΑΑ 
και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας· 
καλεί την Τουρκία και την Κύπρο να 
αρχίσουν γνήσιο πολιτικό διάλογο για τη 
δημιουργία εμπιστοσύνης που θα 
οδηγήσει στην αμοιβαία ασφάλεια και 
στη χάραξη κοινών στρατηγικών στόχων 
για την Ευρώπη και την Τουρκία σε 
ολόκληρη την περιοχή·

Or. en

Τροπολογία 338
Αντιγόνη Παπαδοπούλου
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. καλεί την Τουρκία να αφήσει 
περιθώρια για πολιτικό διάλογο μεταξύ
της ΕΕ και του ΝΑΤΟ αίροντας το βέτο
της για τη συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ με 
συμμετοχή της Κύπρου και καλεί στη 
συνέχεια την Κυπριακή Δημοκρατία να 
άρει το βέτο της για τη συμμετοχή της
Τουρκίας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Άμυνας,

28. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι η επέκταση της στρατηγικής 
συνεργασίας ΝΑΤΟ – ΕΕ πέραν των 
ρυθμίσεων της συμφωνίας «Βερολίνο 
Συν» εμποδίζεται εξ αιτίας της αρνητικής 
στάσης της Τουρκίας·

Or. en

Τροπολογία 339
Barry Madlener

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. καλεί την Τουρκία να αφήσει 
περιθώρια για πολιτικό διάλογο μεταξύ 
της ΕΕ και του ΝΑΤΟ αίροντας το βέτο 
της για τη συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ με 
συμμετοχή της Κύπρου και καλεί στη 
συνέχεια την Κυπριακή Δημοκρατία να 
άρει το βέτο της για τη συμμετοχή της 
Τουρκίας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Άμυνας·

28. καλεί την Τουρκία, λαμβανομένων 
υπόψη των προσφάτων διεθνών σχέσεων, 
να αποχωρήσει από το ΝΑΤΟ·

Or. nl

Τροπολογία 340
Arnaud Danjean

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. καλεί την Τουρκία να αφήσει 
περιθώρια για πολιτικό διάλογο μεταξύ 
της ΕΕ και του ΝΑΤΟ αίροντας το βέτο 
της για τη συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ με 
συμμετοχή της Κύπρου και καλεί στη 
συνέχεια την Κυπριακή Δημοκρατία να 
άρει το βέτο της για τη συμμετοχή της 
Τουρκίας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Άμυνας,

28. καλεί για πραγματική συνεργασία
μεταξύ της ΕΕ και του ΝΑΤΟ πέρα από τη
διένεξη Τουρκίας/Κύπρου και ελπίζει σε 
ταχεία ομαλοποίηση των σχέσεων μεταξύ 
της ΕΕ και του ΝΑΤΟ· ζητεί από την 
Τουρκία να σταματήσει να παρεμποδίζει 
τη συνεργασία της ΕΕ με το NATO,

Or. en

Τροπολογία 341
Geoffrey Van Orden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. καλεί την Τουρκία να αφήσει 
περιθώρια για πολιτικό διάλογο μεταξύ 
της ΕΕ και του ΝΑΤΟ αίροντας το βέτο 
της για τη συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ με 
συμμετοχή της Κύπρου και καλεί στη 
συνέχεια την Κυπριακή Δημοκρατία να 
άρει το βέτο της για τη συμμετοχή της 
Τουρκίας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Άμυνας,

28. αναγνωρίζει τη σημασία της Τουρκίας 
ως βασικού συμμάχου του ΝΑΤΟ και την 
επείγουσα ανάγκη διευθέτησης του 
Κυπριακού, ώστε να αρθεί οποιοδήποτε 
εμπόδιο για τη συνοχή, αναζωογόνηση 
και συνεργασία της Συμμαχίας,

Or. en

Τροπολογία 342
Τάκης Χατζηγεωργίου, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Willy Meyer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. καλεί την Τουρκία να αφήσει 28. καλεί την Τουρκία να αφήσει 
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περιθώρια για πολιτικό διάλογο μεταξύ της 
ΕΕ και του ΝΑΤΟ αίροντας το βέτο της 
για τη συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ με 
συμμετοχή της Κύπρου και καλεί στη 
συνέχεια την Κυπριακή Δημοκρατία να 
άρει το βέτο της για τη συμμετοχή της 
Τουρκίας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Άμυνας·

περιθώρια για πολιτικό διάλογο μεταξύ της 
ΕΕ και του ΝΑΤΟ αίροντας το βέτο της 
για τη συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ με 
συμμετοχή της Κύπρου·

Or. en

Τροπολογία 343
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. καλεί την Τουρκία να αφήσει 
περιθώρια για πολιτικό διάλογο μεταξύ της 
ΕΕ και του ΝΑΤΟ αίροντας το βέτο της 
για τη συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ με 
συμμετοχή της Κύπρου και καλεί στη 
συνέχεια την Κυπριακή Δημοκρατία να 
άρει το βέτο της για τη συμμετοχή της 
Τουρκίας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Άμυνας·

28. καλεί την Τουρκία να αφήσει 
περιθώρια για πολιτικό διάλογο μεταξύ της 
ΕΕ και του ΝΑΤΟ αίροντας το βέτο της 
για τη συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ με 
συμμετοχή της Κύπρου·

Or. nl

Τροπολογία 344
Dimitar Stoyanov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. καλεί την Τουρκία να αφήσει 
περιθώρια για πολιτικό διάλογο μεταξύ της 
ΕΕ και του ΝΑΤΟ αίροντας το βέτο της 
για τη συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ με 
συμμετοχή της Κύπρου και καλεί στη 

28. καλεί την Τουρκία να αφήσει 
περιθώρια για πολιτικό διάλογο μεταξύ της 
ΕΕ και του ΝΑΤΟ αίροντας το βέτο της 
για τη συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ με 
συμμετοχή της Κύπρου·
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συνέχεια την Κυπριακή Δημοκρατία να 
άρει το βέτο της για τη συμμετοχή της 
Τουρκίας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Άμυνας,

Or. bg

Τροπολογία 345
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. καλεί την Τουρκία να αφήσει 
περιθώρια για πολιτικό διάλογο μεταξύ της 
ΕΕ και του ΝΑΤΟ αίροντας το βέτο της 
για τη συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ με 
συμμετοχή της Κύπρου και καλεί στη 
συνέχεια την Κυπριακή Δημοκρατία να 
άρει το βέτο της για τη συμμετοχή της 
Τουρκίας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Άμυνας,

28. καλεί την Τουρκία να αφήσει 
περιθώρια για πολιτικό διάλογο μεταξύ της 
ΕΕ και του ΝΑΤΟ αίροντας το βέτο της 
για τη συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ με 
συμμετοχή της Κύπρου και καλεί στη 
συνέχεια την Κυπριακή Δημοκρατία να 
άρει ταυτόχρονα το βέτο της για τη 
συμμετοχή της Τουρκίας στον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Άμυνας,

Or. en

Τροπολογία 346
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. καλεί την Τουρκία να αφήσει 
περιθώρια για πολιτικό διάλογο μεταξύ της 
ΕΕ και του ΝΑΤΟ αίροντας το βέτο της 
για τη συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ με 
συμμετοχή της Κύπρου και καλεί στη 
συνέχεια την Κυπριακή Δημοκρατία να 
άρει το βέτο της για τη συμμετοχή της 
Τουρκίας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Άμυνας,

28. καλεί την Τουρκία να αφήσει 
περιθώρια για πολιτικό διάλογο μεταξύ της 
ΕΕ και του ΝΑΤΟ αίροντας το βέτο της 
για τη συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ με 
συμμετοχή της Κύπρου και καλεί στη 
συνέχεια την Κυπριακή Δημοκρατία να 
άρει το βέτο της για το καθεστώς 
παρατηρητού της Τουρκίας στον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας,
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Or. en

Τροπολογία 347
Μαρία-Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. καλεί την Τουρκία να αφήσει 
περιθώρια για πολιτικό διάλογο μεταξύ της 
ΕΕ και του ΝΑΤΟ αίροντας το βέτο της 
για τη συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ με 
συμμετοχή της Κύπρου και καλεί στη 
συνέχεια την Κυπριακή Δημοκρατία να 
άρει το βέτο της για τη συμμετοχή της 
Τουρκίας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό
Άμυνας,

28. καλεί την Τουρκία να αφήσει 
περιθώρια για πολιτικό διάλογο μεταξύ της 
ΕΕ και του ΝΑΤΟ αίροντας το βέτο της 
για τη συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ με 
συμμετοχή της Κύπρου και καλεί στη 
συνέχεια την Κυπριακή Δημοκρατία να 
άρει το βέτο της για τη συμμετοχή της 
Τουρκίας στις δραστηριότητες του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας,

Or. en

Τροπολογία 348
Geoffrey Van Orden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. σημειώνει τις συνεχείς εντατικές 
προσπάθειες που καταβάλλουν Τουρκία 
και Ελλάδα για τη βελτίωση των διμερών 
τους σχέσεων· θεωρεί, ωστόσο, λυπηρό το 
γεγονός ότι η απειλή του casus belli (αιτία 
πολέμου) που διακήρυξε η Μεγάλη 
Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας κατά της 
Ελλάδας δεν έχει ακόμη αποσυρθεί και 
πιστεύει ότι η βελτίωση των διμερών 
σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών πρέπει 
να οδηγήσει στην απόσυρση αυτής της 
απειλής,

29. σημειώνει τις συνεχείς εντατικές 
προσπάθειες που καταβάλλουν Τουρκία 
και Ελλάδα για τη βελτίωση των διμερών 
τους σχέσεων· ζητεί ταχεία πρόοδο όσον 
αφορά την υπερκέραση των ιστορικών 
διαφωνιών για τα εδαφικά δικαιώματα 
στο Αιγαίο· 

Or. en
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Τροπολογία 349
Metin Kazak, Andrew Duff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. σημειώνει τις συνεχείς εντατικές 
προσπάθειες που καταβάλλουν Τουρκία 
και Ελλάδα για τη βελτίωση των διμερών 
τους σχέσεων· θεωρεί, ωστόσο, λυπηρό το 
γεγονός ότι η απειλή του casus belli (αιτία 
πολέμου) που διακήρυξε η Μεγάλη 
Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας κατά της 
Ελλάδας δεν έχει ακόμη αποσυρθεί και 
πιστεύει ότι η βελτίωση των διμερών 
σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών πρέπει 
να οδηγήσει στην απόσυρση αυτής της 
απειλής,

29. σημειώνει τις συνεχείς εντατικές 
προσπάθειες που καταβάλλουν Τουρκία 
και Ελλάδα για τη βελτίωση των διμερών 
τους σχέσεων· και απευθύνει έκκληση στο 
Ελληνικό και στο Τουρκικό Κοινοβούλιο 
να αποσύρουν τα ψηφίσματα που 
ενέκριναν στις 1 και 8 Ιουνίου 1995, 
αντίστοιχα·

Or. en

Τροπολογία 350
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. σημειώνει τις συνεχείς εντατικές 
προσπάθειες που καταβάλλουν Τουρκία 
και Ελλάδα για τη βελτίωση των διμερών 
τους σχέσεων· θεωρεί, ωστόσο, λυπηρό το 
γεγονός ότι η απειλή του casus belli (αιτία 
πολέμου) που διακήρυξε η Μεγάλη 
Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας κατά της 
Ελλάδας δεν έχει ακόμη αποσυρθεί και 
πιστεύει ότι η βελτίωση των διμερών 
σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών πρέπει να 
οδηγήσει στην απόσυρση αυτής της 
απειλής,

29. σημειώνει τις συνεχείς εντατικές 
προσπάθειες που καταβάλλουν Τουρκία 
και Ελλάδα για τη βελτίωση των διμερών 
τους σχέσεων· εκφράζει τις σοβαρές 
ανησυχίες του για το γεγονός ότι η απειλή 
του casus belli (αιτία πολέμου) που 
διακήρυξε η Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της 
Τουρκίας κατά της Ελλάδας δεν έχει 
ακόμη αποσυρθεί και πιστεύει ότι η 
βελτίωση των διμερών σχέσεων μεταξύ 
των δύο χωρών πρέπει να οδηγήσει στην 
απόσυρση αυτής της απειλής·
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Or. it

Τροπολογία 351
Νικόλαος Χουντής, Τάκης Χατζηγεωργίου, Jürgen Klute

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. σημειώνει τις συνεχείς εντατικές 
προσπάθειες που καταβάλλουν Τουρκία 
και Ελλάδα για τη βελτίωση των διμερών 
τους σχέσεων· θεωρεί, ωστόσο, λυπηρό το 
γεγονός ότι η απειλή του casus belli (αιτία 
πολέμου) που διακήρυξε η Μεγάλη 
Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας κατά της 
Ελλάδας δεν έχει ακόμη αποσυρθεί και 
πιστεύει ότι η βελτίωση των διμερών 
σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών πρέπει να 
οδηγήσει στην απόσυρση αυτής της 
απειλής·

29. σημειώνει τις συνεχείς εντατικές 
προσπάθειες που καταβάλλουν Τουρκία 
και Ελλάδα για τη βελτίωση των διμερών 
τους σχέσεων· θεωρεί, ωστόσο, λυπηρό το 
γεγονός ότι η απειλή του casus belli (αιτία 
πολέμου) που διακήρυξε η Μεγάλη 
Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας κατά της 
Ελλάδας δεν έχει ακόμη αποσυρθεί όπως 
επίσης δεν έχουν σταματήσει και οι 
αμφισβητήσεις από την πλευρά της 
Τουρκίας του ελληνικού χερσαίου, 
θαλάσσιου και εναέριου χώρου (καθώς 
και τουFIR) όπως αυτός ορίζεται από τις 
διεθνείς συνθήκες και συμβάσεις και
πιστεύει ότι η βελτίωση των διμερών 
σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών πρέπει να 
οδηγήσει στην απόσυρση αυτής της 
απειλής·

Or. el

Τροπολογία 352
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. σημειώνει τις συνεχείς εντατικές 
προσπάθειες που καταβάλλουν Τουρκία 
και Ελλάδα για τη βελτίωση των διμερών 
τους σχέσεων· θεωρεί, ωστόσο, λυπηρό το 
γεγονός ότι η απειλή του casus belli (αιτία 

29. σημειώνει τις συνεχείς εντατικές 
προσπάθειες που καταβάλλουν Τουρκία 
και Ελλάδα για τη βελτίωση των διμερών 
τους σχέσεων· θεωρεί, ωστόσο, λυπηρό το 
γεγονός ότι η απειλή του casus belli (αιτία 
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πολέμου) που διακήρυξε η Μεγάλη 
Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας κατά της 
Ελλάδας δεν έχει ακόμη αποσυρθεί και 
πιστεύει ότι η βελτίωση των διμερών 
σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών πρέπει να 
οδηγήσει στην απόσυρση αυτής της 
απειλής,

πολέμου) που διακήρυξε η Μεγάλη 
Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας κατά της 
Ελλάδας δεν έχει ακόμη αποσυρθεί και 
πιστεύει ότι η βελτίωση των διμερών 
σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών πρέπει να 
οδηγήσει στην απόσυρση αυτής της 
απειλής· ζητεί επίμονα από την 
κυβέρνηση της Τουρκίας να προβεί σε 
ενέργειες για τη διατήρηση του 
διπολιτισμικού χαρακτήρα των 
τουρκικών νησιών Gökçeada (Ίμβρου) 
και (Tενέδου )και, ιδιαίτερα, να 
αντιμετωπίσει τα προβλήματα που 
απαντούν τα μέλη της ελληνικής 
μειονότητας όσον αφορά την εκπαίδευση 
και τα δικαιώματα ιδιοκτησίας,

Or. en

Τροπολογία 353
Νικόλαος Σαλαβράκος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. σημειώνει τις συνεχείς εντατικές 
προσπάθειες που καταβάλλουν Τουρκία 
και Ελλάδα για τη βελτίωση των διμερών 
τους σχέσεων· θεωρεί, ωστόσο, λυπηρό το 
γεγονός ότι η απειλή του casus belli (αιτία 
πολέμου) που διακήρυξε η Μεγάλη 
Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας κατά της 
Ελλάδας δεν έχει ακόμη αποσυρθεί και 
πιστεύει ότι η βελτίωση των διμερών 
σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών πρέπει να 
οδηγήσει στην απόσυρση αυτής της 
απειλής·

29. σημειώνει τις συνεχείς εντατικές 
προσπάθειες που καταβάλλουν Τουρκία 
και Ελλάδα για τη βελτίωση των διμερών 
τους σχέσεων· θεωρεί, ωστόσο, λυπηρό το 
γεγονός ότι η απειλή του casus belli (αιτία 
πολέμου) που διακήρυξε η Μεγάλη 
Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας κατά της 
Ελλάδας δεν έχει ακόμη αποσυρθεί και 
πιστεύει ότι η βελτίωση των διμερών 
σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών πρέπει να 
οδηγήσει στην απόσυρση αυτής της 
απειλής· αναμένει απο την Τουρκία να 
τερματίσει τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις 
του ελληνικού εναέριου χώρου και των 
χωρικών υδάτων καθώς και τις πτήσεις 
πάνω απο τα ελληνικά νησιά·

Or. el
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Τροπολογία 354
Μαριέττα Γιαννάκου, Γεώργιος Κουμουτσάκος, Μαρία-Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. σημειώνει τις συνεχείς εντατικές 
προσπάθειες που καταβάλλουν Τουρκία 
και Ελλάδα για τη βελτίωση των διμερών 
τους σχέσεων· θεωρεί, ωστόσο, λυπηρό το 
γεγονός ότι η απειλή του casus belli (αιτία 
πολέμου) που διακήρυξε η Μεγάλη 
Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας κατά της 
Ελλάδας δεν έχει ακόμη αποσυρθεί και 
πιστεύει ότι η βελτίωση των διμερών 
σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών πρέπει να 
οδηγήσει στην απόσυρση αυτής της 
απειλής·

29. σημειώνει τις συνεχείς εντατικές 
προσπάθειες που καταβάλλουν Τουρκία 
και Ελλάδα για τη βελτίωση των διμερών 
τους σχέσεων· θεωρεί, ωστόσο, λυπηρό το 
γεγονός ότι η απειλή του casus belli (αιτία 
πολέμου) που διακήρυξε η Μεγάλη 
Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας κατά της 
Ελλάδας δεν έχει ακόμη αποσυρθεί και 
πιστεύει ότι η βελτίωση των διμερών 
σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών πρέπει να 
οδηγήσει στην απόσυρση αυτής της 
απειλής· αναμένει από την τουρκική 
κυβέρνηση να παύσει τις συνεχιζόμενες 
παραβιάσεις του εναέριου χώρου της 
Ελλάδας και τις πτήσεις τουρκικών 
πολεμικών αεροσκαφών πάνω από 
ελληνικά νησιά·

Or. en

Τροπολογία 355
Νικόλαος Χουντής Chountis, Jürgen Klute, Marie-Christine Vergiat, Τάκης 
Χατζηγεωργίου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29α. οι κυβερνήσεις της Τουρκίας και της 
Ελλάδας οφείλουν να ανταποκριθούν στο 
διαχρονικό αίτημα για μείωση των 
στρατιωτικών εξοπλισμών έτσι ώστε τα 
υπέρογκα ποσά που δαπανούνται για τον 
σκοπό αυτό να μπορέσουν να 
διοχετευτούν σε διάφορους κοινωνικούς 
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τομείς στο εσωτερικό των δύο κρατών 
ιδιαίτερα στη σημερινή συγκυρία που η 
παγκόσμια οικονομική κρίση βρίσκεται 
στο απόγειο της·

Or. el

Τροπολογία 356
Μαρία-Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29α. τονίζει ότι απειλές αυτού του είδους, 
καθώς και οι επανειλημμένες 
παραβιάσεις των χωρικών υδάτων και 
του εναέριου χώρου των γειτονικών 
κρατών μελών είναι ασυμβίβαστες με την 
αρχή των σχέσεων καλής γειτονίας· 
υπογραμμίζει ότι η Τουρκία, ως 
υποψήφια χώρα, πρέπει να δεσμευτεί 
αμετάκλητα ως προς τις σχέσεις καλής 
γειτονίας και ειρηνικής διευθέτησης των 
διαφορών σύμφωνα με τον Χάρτη των 
Ηνωμένων Εθνών, προσφεύγοντας, 
ενδεχομένως, στο Διεθνές Δικαστήριο·

Or. en

Τροπολογία 357
Dimitar Stoyanov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29α. ζητεί από την Τουρκία να τηρήσει 
τις δεσμεύσεις που ανέλαβε στη Συνθήκη 
της Άγκυρας στις 18 Οκτωβρίου 1925 και 
να καταβάλει τις αποζημιώσεις που 
προβλέπονται στην εν λόγω συνθήκη, 
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μαζί με τους τόκους που συσσωρεύονται 
κατά πάγια τακτική σύμφωνα με το 
διεθνές δίκαιο, στους βούλγαρους 
πρόσφυγες από την ανατολική Θράκη και 
τους απογόνους τους, των οποίων η 
περιουσία κατασχέθηκε κατά τη διάρκεια 
του Β' Βαλκανικού Πολέμου το 1913· 
εκτιμά ότι η εκ μέρους της Τουρκίας 
τήρηση των διεθνών δεσμεύσεων που έχει 
αναλάβει θα αποτελούσε σημαντική 
ένδειξη προόδου·

Or. bg

Τροπολογία 358
Geoffrey Van Orden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. υπογραμμίζει ότι η Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της 
Θάλασσας (UNCLOS) έχει υπογραφεί από 
την ΕΕ, τα 27 κράτη μέλη και όλες τις 
άλλες υποψήφιες χώρες και ότι αποτελεί 
τμήμα του κοινοτικού κεκτημένου· καλεί, 
ως εκ τούτου, την τουρκική κυβέρνηση 
να υπογράψει και να κυρώσει τη σύμβαση
αυτή χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις· 
υπενθυμίζει την πλήρη νομιμότητα της 
αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της 
Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με την 
σύμβαση UNCLOS,

30. υπογραμμίζει ότι η Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της 
Θάλασσας (UNCLOS) έχει υπογραφεί από 
την ΕΕ, τα 27 κράτη μέλη και όλες τις 
άλλες υποψήφιες χώρες και ότι αποτελεί 
τμήμα του κοινοτικού κεκτημένου·
αναγνωρίζει ότι λύσεις για τις ιδιαίτερες 
εδαφικές διαμάχες μπορούν να βασιστούν 
σε εκούσιους περιορισμούς και 
δεσμεύσεις που θα διαπραγματευτούν σε 
πνεύμα αμοιβαίας καλής πίστης και 
εμπιστοσύνης και τούτο θα διευκολίνει 
την πρόσβαση της Τουρκίας στη
σύμβαση UNCLOS,

Or. en

Τροπολογία 359
Τάκης Χατζηγεωργίου, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Willy Meyer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. υπογραμμίζει ότι η Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της 
Θάλασσας (UNCLOS) έχει υπογραφεί από 
την ΕΕ, τα 27 κράτη μέλη και όλες τις 
άλλες υποψήφιες χώρες και ότι αποτελεί 
τμήμα του κοινοτικού κεκτημένου· καλεί, 
ως εκ τούτου, την τουρκική κυβέρνηση να 
υπογράψει και να κυρώσει τη σύμβαση 
αυτή χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις· 
υπενθυμίζει την πλήρη νομιμότητα της 
αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της 
Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με την 
σύμβαση UNCLOS,

30. υπογραμμίζει ότι η Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της 
Θάλασσας (UNCLOS) έχει υπογραφεί από 
την ΕΕ, τα 27 κράτη μέλη και όλες τις 
άλλες υποψήφιες χώρες και ότι αποτελεί 
τμήμα του κοινοτικού κεκτημένου· καλεί, 
ως εκ τούτου, την τουρκική κυβέρνηση να 
υπογράψει και να κυρώσει τη σύμβαση 
αυτή χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις· 
υπενθυμίζει το κυρίαρχο δικαίωμα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας για την εξόρυξη 
και εκμετάλλευση των φυσικών πόρων 
στην αποκλειστική της οικονομική ζώνη 
σύμφωνα με το κεκτημένο της ΕΕ και με 
το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης 
της σύμβασης UNCLOS· εκφράζει την 
βαθειά του ανησυχία για τις δημόσιες 
απειλές της Τουρκίας κατά της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, και καλεί 
επιτακτικά την Τουρκία να αποφεύγει την 
χρήση οιωνδήποτε απειλών και κάθε 
αφορμή για προστριβές και να μην 
παραβιάζει τα κυρίαρχα δικαιώματα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας στα χωρικά της 
ύδατα, στην ΑΟΖ και στον εναέριο χώρο.

Or. en

Τροπολογία 360
Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Νικόλαος Σαλαβράκος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. υπογραμμίζει ότι η Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της 
Θάλασσας (UNCLOS) έχει υπογραφεί από 
την ΕΕ, τα 27 κράτη μέλη και όλες τις 
άλλες υποψήφιες χώρες και ότι αποτελεί 
τμήμα του κοινοτικού κεκτημένου· καλεί, 
ως εκ τούτου, την τουρκική κυβέρνηση να 

30. υπογραμμίζει ότι η Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της 
Θάλασσας (UNCLOS) έχει υπογραφεί από 
την ΕΕ, τα 27 κράτη μέλη και όλες τις 
άλλες υποψήφιες χώρες και ότι αποτελεί 
τμήμα του κοινοτικού κεκτημένου· καλεί, 
ως εκ τούτου, την τουρκική κυβέρνηση να 
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υπογράψει και να κυρώσει τη σύμβαση 
αυτή χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις· 
υπενθυμίζει την πλήρη νομιμότητα της
αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της
Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με την
σύμβαση UNCLOS,

υπογράψει και να κυρώσει τη σύμβαση 
αυτή χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις· 
υπενθυμίζει τα κυρίαρχα δικαιώματα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας για την εξόρυξη 
και εκμετάλλευση των φυσικών πόρων 
στην αποκλειστική της οικονομική ζώνη
σύμφωνα με το κεκτημένο της ΕΕ και με 
το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης 
της σύμβασης UNCLOS· εκφράζει την
βαθειά του ανησυχία για τις πρόσφατες 
δημόσιες απειλές της Τουρκίας κατά της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, και καλεί 
επιτακτικά την Τουρκία να αποφεύγει την 
χρήση οιωνδήποτε απειλών και κάθε 
αφορμή για προστριβές και να μην 
παραβιάζει τα κυρίαρχα δικαιώματα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας στα χωρικά της 
ύδατα, στην ΑΟΖ και στον εναέριο χώρο.

Or. en

Τροπολογία 361
Charles Tannock

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. υπογραμμίζει ότι η Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της 
Θάλασσας (UNCLOS) έχει υπογραφεί από 
την ΕΕ, τα 27 κράτη μέλη και όλες τις 
άλλες υποψήφιες χώρες και ότι αποτελεί 
τμήμα του κοινοτικού κεκτημένου· καλεί, 
ως εκ τούτου, την τουρκική κυβέρνηση να 
υπογράψει και να κυρώσει τη σύμβαση 
αυτή χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις· 
υπενθυμίζει την πλήρη νομιμότητα της
αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της
Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με την
σύμβαση UNCLOS,

30. υπογραμμίζει ότι η Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της 
Θάλασσας (UNCLOS) έχει υπογραφεί από 
την ΕΕ, τα 27 κράτη μέλη και όλες τις 
άλλες υποψήφιες χώρες και ότι αποτελεί 
τμήμα του κοινοτικού κεκτημένου· καλεί, 
ως εκ τούτου, την τουρκική κυβέρνηση να 
υπογράψει και να κυρώσει τη σύμβαση 
αυτή χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις· 
υπενθυμίζει τα κυρίαρχα δικαιώματα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας για την εξόρυξη 
και εκμετάλλευση των φυσικών πόρων 
στην αποκλειστική της οικονομική ζώνη
σύμφωνα με το κεκτημένο της ΕΕ και με 
το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης 
της σύμβασης UNCLOS· εκφράζει την
βαθειά του ανησυχία για τις πρόσφατες 
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δημόσιες απειλές της Τουρκίας κατά της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, και καλεί 
επιτακτικά την Τουρκία να αποφεύγει την 
χρήση οιωνδήποτε απειλών και κάθε 
αφορμή για προστριβές και να μην 
παραβιάζει τα κυρίαρχα δικαιώματα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας στα χωρικά της 
ύδατα, στην ΑΟΖ και στον εναέριο χώρο.

Or. en

Τροπολογία 362
Tunne Kelam

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. υπογραμμίζει ότι η Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της 
Θάλασσας (UNCLOS) έχει υπογραφεί από 
την ΕΕ, τα 27 κράτη μέλη και όλες τις 
άλλες υποψήφιες χώρες και ότι αποτελεί 
τμήμα του κοινοτικού κεκτημένου· καλεί, 
ως εκ τούτου, την τουρκική κυβέρνηση να 
υπογράψει και να κυρώσει τη σύμβαση 
αυτή χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις·
υπενθυμίζει την πλήρη νομιμότητα της 
αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της 
Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με την 
σύμβαση UNCLOS,

30. υπογραμμίζει ότι η Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της 
Θάλασσας (UNCLOS) έχει υπογραφεί από 
την ΕΕ, τα 27 κράτη μέλη και όλες τις 
άλλες υποψήφιες χώρες και ότι αποτελεί 
τμήμα του κοινοτικού κεκτημένου· καλεί, 
ως εκ τούτου, την τουρκική κυβέρνηση να 
υπογράψει και να κυρώσει τη σύμβαση 
αυτή χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις· 
υπογραμμίζει την πλήρη νομιμότητα της 
αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της 
Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με την 
σύμβαση UNCLOS·

Or. en

Τροπολογία 363
Κυριάκος Μαυρονικόλας, Μαρία-Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. υπογραμμίζει ότι η Σύμβαση των 30. υπογραμμίζει ότι η Σύμβαση των 
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Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της 
Θάλασσας (UNCLOS) έχει υπογραφεί από 
την ΕΕ, τα 27 κράτη μέλη και όλες τις 
άλλες υποψήφιες χώρες και ότι αποτελεί 
τμήμα του κοινοτικού κεκτημένου· καλεί, 
ως εκ τούτου, την τουρκική κυβέρνηση να 
υπογράψει και να κυρώσει τη σύμβαση 
αυτή χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις· 
υπενθυμίζει την πλήρη νομιμότητα της 
αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της 
Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με την 
σύμβαση UNCLOS,

Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της 
Θάλασσας (UNCLOS) έχει υπογραφεί από 
την ΕΕ, τα 27 κράτη μέλη και όλες τις 
άλλες υποψήφιες χώρες και ότι αποτελεί 
τμήμα του κοινοτικού κεκτημένου· καλεί, 
ως εκ τούτου, την τουρκική κυβέρνηση να 
υπογράψει και να κυρώσει τη σύμβαση 
αυτή χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις· 
υπενθυμίζει την πλήρη νομιμότητα της 
αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της 
Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με την 
σύμβαση UNCLOS και τονίζει τα 
κυρίαρχα δικαιώματα όλων των κρατών 
μελών της ΕΕ, σύμφωνα με το διεθνές 
δίκαιο· εκφράζει την βαθειά του ανησυχία 
για τις πρόσφατες δημόσιες απειλές της 
Τουρκίας κατά της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, και καλεί επιτακτικά την 
Τουρκία να αποφεύγει την χρήση 
οιωνδήποτε απειλών και κάθε αφορμή για 
προστριβές και να μην παραβιάζει τα 
κυρίαρχα δικαιώματα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας στα χωρικά της ύδατα, 
στην ΑΟΖ και στον εναέριο χώρο.

Or. en

Τροπολογία 364
Νικόλαος Χουντής, Marie-Christine Vergiat, Jürgen Klute

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. υπογραμμίζει ότι η Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της 
Θάλασσας (UNCLOS) έχει υπογραφεί από 
την ΕΕ, τα 27 κράτη μέλη και όλες τις 
άλλες υποψήφιες χώρες και ότι αποτελεί 
τμήμα του κοινοτικού κεκτημένου· καλεί, 
ως εκ τούτου, την τουρκική κυβέρνηση να 
υπογράψει και να κυρώσει τη σύμβαση 
αυτή χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις· 
υπενθυμίζει την πλήρη νομιμότητα της 
αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της 

30. υπογραμμίζει ότι η Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της 
Θάλασσας (UNCLOS) έχει υπογραφεί από 
την ΕΕ, τα 27 κράτη μέλη και όλες τις 
άλλες υποψήφιες χώρες και ότι αποτελεί 
τμήμα του κοινοτικού κεκτημένου· καλεί, 
ως εκ τούτου, την τουρκική κυβέρνηση να 
υπογράψει και να κυρώσει τη σύμβαση 
αυτή χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις· 
υπενθυμίζει την πλήρη νομιμότητα της 
αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της 
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Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με την 
σύμβαση UNCLOS·

Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με την 
σύμβαση UNCLOS όπως και του 
δικαιώματος των υπολοίπων κρατών της 
περιοχής να ορίσουν τη δική τους ΑΟΖ με 
βάση την παραπάνω σύμβαση·

Or. el

Τροπολογία 365
Charles Tannock

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. παροτρύνει την Τουρκία και την 
Αρμενία να προβούν σε εξομάλυνση των 
σχέσεών τους με την κύρωση, χωρίς 
προϋποθέσεις, των πρωτοκόλλων και με το 
άνοιγμα των συνόρων,

31. παροτρύνει την Τουρκία και την 
Αρμενία να προβούν σε εξομάλυνση των 
σχέσεών τους με την κύρωση, χωρίς 
προϋποθέσεις, των πρωτοκόλλων και 
παροτρύνει την Τουρκία να ανοίξει εκ 
νέου τα σύνορα τα οποία είναι 
αδικαιολόγητα κλειστά από το 1993·

Or. en

Τροπολογία 366
Jürgen Klute, Νικόλαος Χουντής, Τάκης Χατζηγεωργίου, Katarína Neveďalová, Helmut 
Scholz, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30α. υπογραμμίζει τη σημασία σταθερών 
σχέσεων συνεργασίας με την Τουρκία και 
το Ιράκ και παροτρύνει ως εκ τούτου την 
Τουρκία να σεβαστεί πλήρως την 
εδαφική ακεραιότητα του Ιράκ και να 
σταματήσει τις στρατιωτικές 
επιχειρήσεις στην επικράτεια του Ιράκ· 
υπενθυμίζει τις πρόσφατες στρατιωτικές 
απειλές κατά της ειρήνης και της 
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σταθερότητας σε ολόκληρη την περιοχή. 
καλεί την Τουρκία να εξετάσει το σύνολο 
των επιπτώσεων του Σχεδίου της 
Νοτιοανατολικής Ανατολίας (GAP) στις 
σχέσεις με τις γειτονικές χώρες και στο 
μοναδικό εκεί τοπίο καθώς και στην 
πολιτιστική κληρονομιά των 
ενδιαφερομένων περιφερειών·

Or. en

Τροπολογία 367
László Tőkés

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. παροτρύνει την Τουρκία και την 
Αρμενία να προβούν σε εξομάλυνση των
σχέσεών τους με την κύρωση, χωρίς 
προϋποθέσεις, των πρωτοκόλλων και με το 
άνοιγμα των συνόρων,

31. παροτρύνει την Τουρκία και την 
Αρμενία να προβούν σε εξομάλυνση των 
σχέσεών τους και να καταβάλουν 
περισσότερες προσπάθειες με την 
κύρωση, χωρίς προϋποθέσεις, των 
πρωτοκόλλων και με το άνοιγμα των 
κοινών τους συνόρων· υπενθυμίζει επίσης 
στις δύο χώρες ότι οι καλές σχέσεις 
γειτνίασης αποτελούν το κοινό συμφέρον 
των δύο χωρών και είναι απαραίτητες για 
την εδραίωση της ειρήνης, της ασφάλειας 
και της σταθερότητας σε ολόκληρη την 
περιοχή·

Or. en

Τροπολογία 368
Νικόλαος Χουντής, Τάκης Χατζηγεωργίου, Jürgen Klute, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. παροτρύνει την Τουρκία και την 31. παροτρύνει την Τουρκία να προβεί σε 
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Αρμενία να προβούν σε εξομάλυνση των 
σχέσεών τους με την κύρωση, χωρίς 
προϋποθέσεις, των πρωτοκόλλων και με το 
άνοιγμα των συνόρων·

εξομάλυνση των σχέσεών της με την 
Αρμενία με την κύρωση, χωρίς 
προϋποθέσεις, των πρωτοκόλλων και με το 
άνοιγμα των συνόρων·

Or. el

Τροπολογία 369
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. παροτρύνει την Τουρκία και την 
Αρμενία να προβούν σε εξομάλυνση των 
σχέσεών τους με την κύρωση, χωρίς 
προϋποθέσεις, των πρωτοκόλλων και με το 
άνοιγμα των συνόρων,

31. παροτρύνει την Τουρκία να προβεί σε 
εξομάλυνση των σχέσεών της με την 
Αρμενία, με την κύρωση, χωρίς 
προϋποθέσεις, των πρωτοκόλλων και με το 
άνοιγμα των συνόρων·

Or. de

Τροπολογία 370
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. παροτρύνει την Τουρκία και την 
Αρμενία να προβούν σε εξομάλυνση των 
σχέσεών τους με την κύρωση, χωρίς 
προϋποθέσεις, των πρωτοκόλλων και με 
το άνοιγμα των συνόρων,

31. παροτρύνει την Τουρκία και την 
Αρμενία να προβούν σε εξομάλυνση των 
σχέσεών τους με την κύρωση των 
πρωτοκόλλων και με το άνοιγμα των 
συνόρων,

Or. en

Τροπολογία 371
Kristian Vigenin
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. παροτρύνει την Τουρκία και την 
Αρμενία να προβούν σε εξομάλυνση των 
σχέσεών τους με την κύρωση, χωρίς 
προϋποθέσεις, των πρωτοκόλλων και με το 
άνοιγμα των συνόρων,

31. παροτρύνει την Τουρκία και την 
Αρμενία να προβούν σε εξομάλυνση των 
σχέσεών τους με την κύρωση, χωρίς 
προϋποθέσεις, των πρωτοκόλλων, που 
υπεγράφησαν στις 10 Οκτωβρίου 2009 
στην Ελβετία, και καλεί την Τουρκία να 
ανοίξει τα σύνορα,

Or. en

Τροπολογία 372
Lorenzo Fontana, Mario Borghezio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. παροτρύνει την Τουρκία και την 
Αρμενία να προβούν σε εξομάλυνση των 
σχέσεών τους με την κύρωση, χωρίς 
προϋποθέσεις, των πρωτοκόλλων και με το 
άνοιγμα των συνόρων,

31. παροτρύνει την Τουρκία και την 
Αρμενία να προβούν σε εξομάλυνση των 
σχέσεών τους με την κύρωση, χωρίς 
προϋποθέσεις, των πρωτοκόλλων και με το 
άνοιγμα των συνόρων, υπενθυμίζει ότι το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το μόνο θεσμικό 
όργανο της ΕΕ που έχει εκλεγεί με 
καθολική ψηφοφορία, έθεσε στο ψήφισμά 
του A2-33/87 την αναγνώριση της 
γενοκτονίας των Αρμενίων ως 
προϋπόθεση για την προσχώρηση της
Τουρκίας στην ΕΕ·

Or. it

Τροπολογία 373
Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Andrew Duff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. παροτρύνει την Τουρκία και την 
Αρμενία να προβούν σε εξομάλυνση των 
σχέσεών τους με την κύρωση, χωρίς 
προϋποθέσεις, των πρωτοκόλλων και με το 
άνοιγμα των συνόρων,

31. παροτρύνει την Τουρκία και την 
Αρμενία να προβούν σε εξομάλυνση των 
σχέσεών τους με την κύρωση, χωρίς 
προϋποθέσεις, των πρωτοκόλλων και με το 
άνοιγμα των συνόρων· ζητεί επίσης από 
την Τουρκία και την Αρμενία να 
μεριμνήσουν για την εκπόνηση μελέτης 
από έγκυρους ιστορικούς με σκοπό μια 
συμπεφωνημένη και αντικειμενική 
εξιστόρηση των μαζικών δολοφονιών 
Αρμενίων το 1915, και θεωρεί ότι στο 
πλαίσιο αυτό δεν είναι χρήσιμος ο 
γαλλικός νόμος που ποινικοποιεί τη 
άρνηση του χαρακτηρισμού των 
δολοφονιών αυτών ως γενοκτονίας·

Or. en

Τροπολογία 374
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31α. θεωρεί ότι η Τουρκία είναι 
σημαντικός εταίρος της ΕΕ στην περιοχή 
του Ευξείνου Πόντου, που έχει 
στρατηγική σημασία για την ΕΕ· καλεί 
την Τουρκία να υποστηρίξει και να 
συμβάλει ενεργά στην εφαρμογή των 
πολιτικών και προγραμμάτων της ΕΕ 
στην περιοχή αυτή·

Or. en

Τροπολογία 375
Τάκης Χατζηγεωργίου, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Νικόλαος Χουντής, Willy Meyer



AM\888692EL.doc 249/314 PE478.719v01-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31α. είναι της άποψης ότι η συνεχής 
εισροή Τούρκων πολιτών στην περιοχή 
που δεν ελέγχεται αποτελεσματικά από 
της αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
αλλοιώνει κατά τρόπο παράνομο την 
δημογραφική εικόνα της νήσου, συνιστά 
απειλή για την ταυτότητα των Τούρκων 
πολιτών, παραβιάζει το δίκαιο της ΕΕ 
και πρέπει να αντιμετωπιστεί σύμφωνα 
με τη Σύμβαση της Γενεύης·

Or. en

Τροπολογία 376
Metin Kazak, Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31α. παροτρύνει τόσο την Τουρκία όσο 
και την Αρμενία να επικυρώσουν τα 
πρωτόκολλα για το άνοιγμα των συνόρων 
και να αρχίσουν αμερόληπτη 
επιστημονική έρευνα των ιστορικών 
εγγράφων και αρχείων και καλεί τα κράτη 
μέλη να μην εγκρίνουν ποινικοποιητικές 
νομοθετικές διατάξεις βάσει 
αμφιλεγόμενων ιστορικών γεγονότων·

Or. en

Τροπολογία 377
Dimitar Stoyanov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31 α (νέα)



PE478.719v01-00 250/314 AM\888692EL.doc

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31α. ζητεί από την Τουρκία να 
αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Αρμενίων 
του 1894-1915 και τη γενοκτονία του 
βουλγαρικού λαού κατά τη διάρκεια της 
κατοχής του 1396-1913· 

Or. bg

Τροπολογία 378
Kristian Vigenin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31α. χαιρετίζει τις προσπάθειες των 
τουρκικών αρχών να περιορίσουν την 
παράνομη μετανάστευση προς γειτονικά 
κράτη μέλη της ΕΕ και προς την ΕΕ· 
εκφράζει ταυτόχρονα την ανησυχία του 
για τον υψηλό αριθμό παράνομων 
μεταναστών που πνίγηκαν το 2011 στον 
ποταμό Έβρο από την τουρκική πλευρά 
των συνόρων με τη Βουλγαρία και ζητεί 
τη διεξαγωγή έρευνας καθώς και τη λήψη 
προληπτικών μέτρων·

Or. en

Τροπολογία 379
Geoffrey Van Orden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την 
άρνηση της Τουρκίας να εκπληρώσει την 
υποχρέωσή της για πλήρη, χωρίς 

32. εκφράζει την ανησυχία του για την 
κατάσταση που παρεμποδίζει την 
Τουρκία να εκπληρώσει την υποχρέωσή 
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διακρίσεις εφαρμογή του πρόσθετου 
πρωτοκόλλου της συμφωνίας σύνδεσης 
ΕΚ-Τουρκίας έναντι όλων των κρατών 
μελών· υπενθυμίζει ότι αυτή η άρνηση 
εξακολουθεί να επηρεάζει βαθειά τη 
διαδικασία διαπραγματεύσεων, και καλεί 
την τουρκική κυβέρνηση να εφαρμόσει το 
πρωτόκολλο στο ακέραιο χωρίς 
περαιτέρω καθυστερήσεις·

της για πλήρη, χωρίς διακρίσεις εφαρμογή 
του πρόσθετου πρωτοκόλλου της 
συμφωνίας σύνδεσης ΕΚ-Τουρκίας έναντι 
όλων των κρατών μελών· υπενθυμίζει ότι 
αυτή η κατάσταση εξακολουθεί να 
επηρεάζει βαθειά τη διαδικασία 
διαπραγματεύσεων, και ζητεί επιτακτικά 
από τις κυβερνήσεις της Ελλάδος, της 
Κυπριακής Δημοκρατίας και της 
Τουρκίας να προβούν σε όλα τα 
απαραίτητα διαβήματα για την άρση των 
εμποδίων, προκειμένου να σημειωθεί 
πρόοδος ως προς το θέμα αυτό·

Or. en

Τροπολογία 380
Emine Bozkurt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την 
άρνηση της Τουρκίας να εκπληρώσει την 
υποχρέωσή της για πλήρη, χωρίς 
διακρίσεις εφαρμογή του πρόσθετου 
πρωτοκόλλου της συμφωνίας σύνδεσης 
ΕΚ-Τουρκίας έναντι όλων των κρατών 
μελών· υπενθυμίζει ότι αυτή η άρνηση 
εξακολουθεί να επηρεάζει βαθειά τη 
διαδικασία διαπραγματεύσεων, και καλεί 
την τουρκική κυβέρνηση να εφαρμόσει το 
πρωτόκολλο στο ακέραιο χωρίς περαιτέρω 
καθυστερήσεις,

32. εκφράζει τη λύπη του για την άρνηση 
της Τουρκίας να εκπληρώσει την 
υποχρέωσή της για πλήρη, χωρίς 
διακρίσεις εφαρμογή του πρόσθετου 
πρωτοκόλλου της συμφωνίας σύνδεσης 
ΕΚ-Τουρκίας έναντι όλων των κρατών 
μελών· υπενθυμίζει ότι αυτή η άρνηση 
εξακολουθεί να επηρεάζει βαθειά τη 
διαδικασία διαπραγματεύσεων, και καλεί 
την τουρκική κυβέρνηση να εφαρμόσει το 
πρωτόκολλο στο ακέραιο χωρίς περαιτέρω 
καθυστερήσεις, καλεί τα κράτη μέλη της 
ΕΕ να συμμορφωθούν προς τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τη 
συμφωνία σύνδεσης ΕΕ - Τουρκίας, 
παρέχοντας μεταξύ άλλων και 
δικαιώματα στους Τούρκους πολίτες 
όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία, 
όπως έχει επιβεβαιωθεί επίσης από την 
απόφαση του ΔΕΚ στην υπόθεση Soysal·

Or. en
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Τροπολογία 381
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την 
άρνηση της Τουρκίας να εκπληρώσει την 
υποχρέωσή της για πλήρη, χωρίς 
διακρίσεις εφαρμογή του πρόσθετου 
πρωτοκόλλου της συμφωνίας σύνδεσης 
ΕΚ-Τουρκίας έναντι όλων των κρατών 
μελών· υπενθυμίζει ότι αυτή η άρνηση 
εξακολουθεί να επηρεάζει βαθειά τη 
διαδικασία διαπραγματεύσεων, και καλεί 
την τουρκική κυβέρνηση να εφαρμόσει το 
πρωτόκολλο στο ακέραιο χωρίς περαιτέρω 
καθυστερήσεις,

32. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την 
άρνηση της Τουρκίας να εκπληρώσει την 
υποχρέωσή της για πλήρη, χωρίς 
διακρίσεις εφαρμογή του πρόσθετου 
πρωτοκόλλου της συμφωνίας σύνδεσης 
ΕΚ-Τουρκίας έναντι όλων των κρατών 
μελών· υπενθυμίζει ότι αυτή η άρνηση 
εξακολουθεί να επηρεάζει βαθειά τη 
διαδικασία διαπραγματεύσεων, και καλεί 
την τουρκική κυβέρνηση να εφαρμόσει το 
πρωτόκολλο στο ακέραιο χωρίς περαιτέρω 
καθυστερήσεις, υπενθυμίζει ότι η 
αναγνώριση όλων των κρατών μελών 
συνιστά απαραίτητη συνιστώσα της 
ενταξιακής διαδικασίας· ζητείται ως εκ 
τούτου από την Τουρκία να προβεί, χωρίς 
αναβολή, στην ομαλοποίηση των σχέσεών 
της με όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, 
αίροντας το βέτο της για τη συμμετοχή 
κρατών μελών της ΕΕ σε διάφορους 
διεθνείς οργανισμούς·

Or. en

Τροπολογία 382
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την 
άρνηση της Τουρκίας να εκπληρώσει την 
υποχρέωσή της για πλήρη, χωρίς 
διακρίσεις εφαρμογή του πρόσθετου 

32. εκφράζει ρητά τη δυσαρέσκειά του για 
την άρνηση της Τουρκίας να εκπληρώσει 
την υποχρέωσή της για πλήρη, χωρίς 
διακρίσεις εφαρμογή του πρόσθετου 
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πρωτοκόλλου της συμφωνίας σύνδεσης 
ΕΚ-Τουρκίας έναντι όλων των κρατών 
μελών· υπενθυμίζει ότι αυτή η άρνηση 
εξακολουθεί να επηρεάζει βαθειά τη 
διαδικασία διαπραγματεύσεων, και καλεί 
την τουρκική κυβέρνηση να εφαρμόσει το 
πρωτόκολλο στο ακέραιο χωρίς περαιτέρω 
καθυστερήσεις,

πρωτοκόλλου της συμφωνίας σύνδεσης 
ΕΚ-Τουρκίας έναντι όλων των κρατών 
μελών· υπενθυμίζει ότι αυτή η άρνηση 
πρέπει να επηρεάζει βαθειά τη διαδικασία 
διαπραγματεύσεων, και καλεί την 
τουρκική κυβέρνηση να εφαρμόσει το 
πρωτόκολλο στο ακέραιο χωρίς περαιτέρω 
καθυστερήσεις,

Or. nl

Τροπολογία 383
Renate Sommer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την 
άρνηση της Τουρκίας να εκπληρώσει την 
υποχρέωσή της για πλήρη, χωρίς 
διακρίσεις εφαρμογή του πρόσθετου 
πρωτοκόλλου της συμφωνίας σύνδεσης 
ΕΚ-Τουρκίας έναντι όλων των κρατών 
μελών· υπενθυμίζει ότι αυτή η άρνηση
εξακολουθεί να επηρεάζει βαθειά τη 
διαδικασία διαπραγματεύσεων, και καλεί 
την τουρκική κυβέρνηση να εφαρμόσει το 
πρωτόκολλο στο ακέραιο χωρίς περαιτέρω 
καθυστερήσεις,

32. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την 
άρνηση της Τουρκίας να εκπληρώσει την 
υποχρέωσή της για πλήρη, χωρίς 
διακρίσεις εφαρμογή του πρόσθετου 
πρωτοκόλλου της συμφωνίας σύνδεσης 
ΕΚ-Τουρκίας έναντι όλων των κρατών 
μελών· υπενθυμίζει ότι αυτή η άρνηση θα 
εξακολουθήσει να παρακωλύει τη 
διαδικασία διαπραγματεύσεων, και καλεί 
την τουρκική κυβέρνηση να εφαρμόσει το 
πρωτόκολλο στο ακέραιο χωρίς περαιτέρω 
καθυστερήσεις·

Or. de

Τροπολογία 384
Charles Tannock

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την 
άρνηση της Τουρκίας να εκπληρώσει την 

32. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την 
άρνηση της Τουρκίας να εκπληρώσει την 
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υποχρέωσή της για πλήρη, χωρίς 
διακρίσεις εφαρμογή του πρόσθετου 
πρωτοκόλλου της συμφωνίας σύνδεσης 
ΕΚ-Τουρκίας έναντι όλων των κρατών 
μελών· υπενθυμίζει ότι αυτή η άρνηση 
εξακολουθεί να επηρεάζει βαθειά τη 
διαδικασία διαπραγματεύσεων, και καλεί 
την τουρκική κυβέρνηση να εφαρμόσει το 
πρωτόκολλο στο ακέραιο χωρίς περαιτέρω 
καθυστερήσεις,

υποχρέωσή της για πλήρη, χωρίς 
διακρίσεις εφαρμογή του πρόσθετου 
πρωτοκόλλου της συμφωνίας σύνδεσης 
ΕΚ-Τουρκίας έναντι όλων των κρατών 
μελών· υπενθυμίζει ότι αυτή η άρνηση 
εξακολουθεί να επηρεάζει βαθειά τη 
διαδικασία διαπραγματεύσεων, και καλεί 
την τουρκική κυβέρνηση να εφαρμόσει το 
πρωτόκολλο στο ακέραιο χωρίς περαιτέρω 
καθυστερήσεις, υπενθυμίζει ότι η 
αναγνώριση όλων τα κρατών μελών της 
ΕΕ συνιστά απαραίτητη συνιστώσα της 
ενταξιακής διαδικασίας· ζητείται από την 
Τουρκία να προβεί στην ομαλοποίηση 
των σχέσεών της με όλα τα κράτη μέλη 
της ΕΕ αίροντας το βέτο της για τη 
συμμετοχή κρατών μελών της ΕΕ σε 
διάφορους διεθνείς οργανισμούς 

Or. en

Τροπολογία 385
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την 
άρνηση της Τουρκίας να εκπληρώσει την 
υποχρέωσή της για πλήρη, χωρίς 
διακρίσεις εφαρμογή του πρόσθετου 
πρωτοκόλλου της συμφωνίας σύνδεσης 
ΕΚ-Τουρκίας έναντι όλων των κρατών 
μελών· υπενθυμίζει ότι αυτή η άρνηση 
εξακολουθεί να επηρεάζει βαθειά τη 
διαδικασία διαπραγματεύσεων, και καλεί 
την τουρκική κυβέρνηση να εφαρμόσει το 
πρωτόκολλο στο ακέραιο χωρίς περαιτέρω 
καθυστερήσεις,

32. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την 
άρνηση της Τουρκίας να εκπληρώσει την 
υποχρέωσή της για πλήρη, χωρίς 
διακρίσεις εφαρμογή του πρόσθετου 
πρωτοκόλλου της συμφωνίας σύνδεσης 
ΕΚ-Τουρκίας έναντι όλων των κρατών 
μελών· υπενθυμίζει ότι αυτή η άρνηση 
εξακολουθεί να επηρεάζει βαθειά τη 
διαδικασία διαπραγματεύσεων, και καλεί 
την τουρκική κυβέρνηση να εφαρμόσει το 
πρωτόκολλο στο ακέραιο χωρίς περαιτέρω 
καθυστερήσεις, λαμβάνει υπό σημείωση 
ότι τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 
ΕΕ της 26ης Απριλίου 2004 σχετικά με 
την Κύπρο ακόμα δεν έχουν εφαρμοστεί· 
καλεί ως εκ τούτου το Συμβούλιο της ΕΕ 
να συνταχθεί με την πρόταση της 
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Επιτροπής στο θέμα αυτό·

Or. en

Τροπολογία 386
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32α. τονίζει ότι υπάρχει απόκλιση 
ερμηνείας μεταξύ της Επιτροπής της ΕΕ 
και της Τουρκίας ως προς την εφαρμογή 
του πρόσθετου πρωτοκόλλου της 
συμφωνίας σύνδεσης ΕΚ-Τουρκίας·

Or. en

Τροπολογία 387
Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32α. ζητεί και πάλι από την τουρκική 
κυβέρνηση να σταματήσει τις εκκλήσεις 
που απευθύνει σε Ευρωπαίους πολίτες 
τούρκικης καταγωγής, επειδή τα 
μηνύματα αυτά μάλλον επηρεάζουν 
αρνητικά τη διαδικασία ένταξής τους στα 
διάφορα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 388
Jürgen Klute, Τάκης Χατζηγεωργίου, Katarína Neveďalová, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Νικόλαος Χουντής
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. επαναλαμβάνει ότι καταδικάζει 
σταθερά και απερίφραστα τη 
συνεχιζόμενη τρομοκρατική βία του PKK, 
το οποίο συγκαταλέγεται στον κατάλογο 
της ΕΕ με τις τρομοκρατικές οργανώσεις 
και εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη του 
στην Τουρκία· καλεί τα κράτη μέλη της 
ΕΕ, σε στενό συντονισμό με τον 
συντονιστή της ΕΕ για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την 
Europol και έχοντας υπόψη τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, τις θεμελιώδεις 
ελευθερίες και το διεθνές δίκαιο, να 
εντείνουν τη συνεργασία με την Τουρκία 
στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας και 
στον αγώνα κατά του οργανωμένου 
εγκλήματος ως πηγής χρηματοδότησης 
της τρομοκρατίας· καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να διευκολύνουν τον 
επαρκή ενημερωτικό διάλογο με την 
Τουρκία και την ανταλλαγή πληροφοριών 
με την Τουρκία σχετικά με αιτήσεις 
έκδοσης της Τουρκίας, οι οποίες δεν 
μπορούν να υποστηριχθούν για νομικούς 
ή διαδικαστικούς λόγους·

33. Είναι της άποψής ότι το κουρδικό 
ζήτημα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί 
παρά μόνο ως πολιτικό ζήτημα για το 
οποίο απαιτούνται πολιτικές απαντήσεις, 
μεγάλες προσπάθειες και η βούληση να 
αναληφθεί μια δύσκολη διαδικασία 
διαπραγματεύσεων. ζητεί από τα κράτη
μέλη και το Συμβούλιο να 
διαδραματίσουν εποικοδομητικό ρόλο 
στην επίλυση του κουρδικού ζητήματος 
και να ενθαρρύνουν την τουρκική 
κυβέρνηση να ανταποκριθεί πλήρως στην 
ανάγκη διαπραγματεύσεων, καθώς και να 
προσφέρουν διαμεσολαβητική στήριξη 
εφόσον ζητηθεί·

Or. en

Τροπολογία 389
Raimon Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. επαναλαμβάνει ότι καταδικάζει 
σταθερά και απερίφραστα τη συνεχιζόμενη 
τρομοκρατική βία του PKK, το οποίο 
συγκαταλέγεται στον κατάλογο της ΕΕ με 
τις τρομοκρατικές οργανώσεις και 

33. επαναλαμβάνει ότι καταδικάζει 
σταθερά και απερίφραστα τη συνεχιζόμενη 
τρομοκρατική βία του PKK, το οποίο 
συγκαταλέγεται στον κατάλογο της ΕΕ με 
τις τρομοκρατικές οργανώσεις και 
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εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη του στην 
Τουρκία· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ, σε 
στενό συντονισμό με τον συντονιστή της 
ΕΕ για την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας και την Europol και έχοντας 
υπόψη τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις 
θεμελιώδεις ελευθερίες και το διεθνές 
δίκαιο, να εντείνουν τη συνεργασία με την 
Τουρκία στον αγώνα κατά της 
τρομοκρατίας και στον αγώνα κατά του 
οργανωμένου εγκλήματος ως πηγής 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας· καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
διευκολύνουν τον επαρκή ενημερωτικό 
διάλογο με την Τουρκία και την ανταλλαγή 
πληροφοριών με την Τουρκία σχετικά με 
αιτήσεις έκδοσης της Τουρκίας, οι οποίες 
δεν μπορούν να υποστηριχθούν για 
νομικούς ή διαδικαστικούς λόγους,

εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη του στην 
Τουρκία· τονίζει ότι η τρομοκρατική 
δράση και η βία του PKK συνιστούν το 
σημαντικότερο εμπόδιο στη δημιουργία 
του πολιτικού εδάφους για μια ειρηνική 
επίλυση του κουρδικού ζητήματος, και 
καλεί την τουρκική κυβέρνηση να 
εγγυηθεί την ασφάλεια της περιοχής κατά 
των παράνομων ενόπλων ομάδων και να 
δημιουργήσει ειρηνικό έδαφος για να 
μπορέσουν πολιτικοί κουρδικής 
καταγωγής να συμμετάσχουν σε ελεύθερο 
και πλουραλιστικό διάλογο· καλεί τα 
κράτη μέλη της ΕΕ, σε στενό συντονισμό 
με τον συντονιστή της ΕΕ για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την 
Europol και έχοντας υπόψη τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, τις θεμελιώδεις ελευθερίες και 
το διεθνές δίκαιο, να εντείνουν τη 
συνεργασία με την Τουρκία στον αγώνα 
κατά της τρομοκρατίας και στον αγώνα 
κατά του οργανωμένου εγκλήματος ως 
πηγής χρηματοδότησης της τρομοκρατίας· 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
διευκολύνουν τον επαρκή ενημερωτικό 
διάλογο με την Τουρκία και την ανταλλαγή 
πληροφοριών με την Τουρκία σχετικά με 
αιτήσεις έκδοσης της Τουρκίας, οι οποίες 
δεν μπορούν να υποστηριχθούν για 
νομικούς ή διαδικαστικούς λόγους,

Or. en

Τροπολογία 390
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. επαναλαμβάνει ότι καταδικάζει 
σταθερά και απερίφραστα τη συνεχιζόμενη 
τρομοκρατική βία του PKK, το οποίο 
συγκαταλέγεται στον κατάλογο της ΕΕ με 
τις τρομοκρατικές οργανώσεις και 

33. επαναλαμβάνει ότι καταδικάζει 
σταθερά και απερίφραστα τη συνεχιζόμενη 
τρομοκρατική βία του PKK, το οποίο 
συγκαταλέγεται στον κατάλογο της ΕΕ με 
τις τρομοκρατικές οργανώσεις και 
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εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη του στην 
Τουρκία· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ, σε 
στενό συντονισμό με τον συντονιστή της 
ΕΕ για την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας και την Europol και έχοντας 
υπόψη τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις 
θεμελιώδεις ελευθερίες και το διεθνές 
δίκαιο, να εντείνουν τη συνεργασία με την 
Τουρκία στον αγώνα κατά της 
τρομοκρατίας και στον αγώνα κατά του 
οργανωμένου εγκλήματος ως πηγής 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας· καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να
διευκολύνουν τον επαρκή ενημερωτικό 
διάλογο με την Τουρκία και την ανταλλαγή 
πληροφοριών με την Τουρκία σχετικά με 
αιτήσεις έκδοσης της Τουρκίας, οι οποίες 
δεν μπορούν να υποστηριχθούν για 
νομικούς ή διαδικαστικούς λόγους,

εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη του στην 
Τουρκία· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ, σε 
στενό συντονισμό με τον συντονιστή της 
ΕΕ για την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας και την Europol και έχοντας 
υπόψη τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις 
θεμελιώδεις ελευθερίες και το διεθνές 
δίκαιο, να εντείνουν τη συνεργασία με την 
Τουρκία στον αγώνα κατά της 
τρομοκρατίας και στον αγώνα κατά του 
οργανωμένου εγκλήματος και του 
συνδεδεμένου με αυτό εμπορίου 
ναρκωτικών ως πηγής χρηματοδότησης 
της τρομοκρατίας· καλεί την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να διευκολύνουν τον 
επαρκή ενημερωτικό διάλογο με την 
Τουρκία και την ανταλλαγή πληροφοριών 
με την Τουρκία σχετικά με αιτήσεις 
έκδοσης της Τουρκίας, οι οποίες δεν 
μπορούν να υποστηριχθούν για νομικούς ή 
διαδικαστικούς λόγους,

Or. en

Τροπολογία 391
Barry Madlener

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. επαναλαμβάνει ότι καταδικάζει 
σταθερά και απερίφραστα τη συνεχιζόμενη 
τρομοκρατική βία του PKK, το οποίο 
συγκαταλέγεται στον κατάλογο της ΕΕ με 
τις τρομοκρατικές οργανώσεις και 
εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη του στην 
Τουρκία· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ, σε 
στενό συντονισμό με τον συντονιστή της 
ΕΕ για την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας και την Europol και έχοντας 
υπόψη τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις 
θεμελιώδεις ελευθερίες και το διεθνές 
δίκαιο, να εντείνουν τη συνεργασία με την 
Τουρκία στον αγώνα κατά της 

33. επαναλαμβάνει ότι καταδικάζει 
σταθερά και απερίφραστα τη συνεχιζόμενη 
τρομοκρατική βία του PKK, το οποίο 
συγκαταλέγεται στον κατάλογο της ΕΕ με 
τις τρομοκρατικές οργανώσεις· καλεί τα 
κράτη μέλη της ΕΕ, σε στενό συντονισμό 
με τον συντονιστή της ΕΕ για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την 
Europol και έχοντας υπόψη τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, τις θεμελιώδεις ελευθερίες και 
το διεθνές δίκαιο, να εντείνουν τη 
συνεργασία με την Τουρκία στον αγώνα 
κατά της τρομοκρατίας και στον αγώνα 
κατά του οργανωμένου εγκλήματος ως 
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τρομοκρατίας και στον αγώνα κατά του 
οργανωμένου εγκλήματος ως πηγής 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας· καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
διευκολύνουν τον επαρκή ενημερωτικό 
διάλογο με την Τουρκία και την ανταλλαγή 
πληροφοριών με την Τουρκία σχετικά με 
αιτήσεις έκδοσης της Τουρκίας, οι οποίες 
δεν μπορούν να υποστηριχθούν για 
νομικούς ή διαδικαστικούς λόγους,

πηγής χρηματοδότησης της τρομοκρατίας· 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
διευκολύνουν τον επαρκή ενημερωτικό 
διάλογο με την Τουρκία και την ανταλλαγή 
πληροφοριών με την Τουρκία σχετικά με 
αιτήσεις έκδοσης της Τουρκίας, οι οποίες 
δεν μπορούν να υποστηριχθούν για 
νομικούς ή διαδικαστικούς λόγους, ζητεί 
από την Τουρκία να μην διατηρήσει, με 
κανέναν τρόπο, ούτε άμεσες ούτε έμμεσες 
επαφές με το κίνημα Fethullah Gülen·

Or. nl

Τροπολογία 392
Sarah Ludford, Andrew Duff, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. επαναλαμβάνει ότι καταδικάζει 
σταθερά και απερίφραστα τη συνεχιζόμενη 
τρομοκρατική βία του PKK, το οποίο 
συγκαταλέγεται στον κατάλογο της ΕΕ με 
τις τρομοκρατικές οργανώσεις και 
εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη του στην 
Τουρκία· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ, σε 
στενό συντονισμό με τον συντονιστή της 
ΕΕ για την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας και την Europol και έχοντας 
υπόψη τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις 
θεμελιώδεις ελευθερίες και το διεθνές 
δίκαιο, να εντείνουν τη συνεργασία με την 
Τουρκία στον αγώνα κατά της 
τρομοκρατίας και στον αγώνα κατά του 
οργανωμένου εγκλήματος ως πηγής 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας· καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
διευκολύνουν τον επαρκή ενημερωτικό 
διάλογο με την Τουρκία και την ανταλλαγή 
πληροφοριών με την Τουρκία σχετικά με 
αιτήσεις έκδοσης της Τουρκίας, οι οποίες 
δεν μπορούν να υποστηριχθούν για 

33. επαναλαμβάνει ότι καταδικάζει 
σταθερά και απερίφραστα τη συνεχιζόμενη 
τρομοκρατική βία του PKK, το οποίο 
συγκαταλέγεται στον κατάλογο της ΕΕ με 
τις τρομοκρατικές οργανώσεις και 
εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη του στην 
Τουρκία· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ, σε 
στενό συντονισμό με τον συντονιστή της 
ΕΕ για την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας και την Europol και έχοντας 
υπόψη τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις 
θεμελιώδεις ελευθερίες και το διεθνές 
δίκαιο, να εντείνουν τη συνεργασία με την 
Τουρκία στον αγώνα κατά της 
τρομοκρατίας και στον αγώνα κατά του 
οργανωμένου εγκλήματος ως πηγής 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας· καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
διευκολύνουν τον επαρκή ενημερωτικό 
διάλογο με την Τουρκία και την ανταλλαγή 
πληροφοριών με την Τουρκία σχετικά με 
αιτήσεις έκδοσης της Τουρκίας, υπό τον 
όρο ότι οι πληροφορίες αυτές αφορούν 
πραγματικούς και αξιόπιστους 
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νομικούς ή διαδικαστικούς λόγους· ισχυρισμούς σχετικά με τρομοκρατικά 
εγκλήματα και δεν συνιστούν απόπειρες 
περιορισμού και φίμωσης ως προς την 
νόμιμη πολιτική δράση, εκπροσώπηση ή 
έκφραση αντίθετων απόψεων·

Or. en

Τροπολογία 393
Arnaud Danjean

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. επαναλαμβάνει ότι καταδικάζει 
σταθερά και απερίφραστα τη συνεχιζόμενη 
τρομοκρατική βία του PKK, το οποίο 
συγκαταλέγεται στον κατάλογο της ΕΕ με 
τις τρομοκρατικές οργανώσεις και 
εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη του στην 
Τουρκία· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ, σε 
στενό συντονισμό με τον συντονιστή της 
ΕΕ για την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας και την Europol και έχοντας 
υπόψη τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις 
θεμελιώδεις ελευθερίες και το διεθνές 
δίκαιο, να εντείνουν τη συνεργασία με την 
Τουρκία στον αγώνα κατά της 
τρομοκρατίας και στον αγώνα κατά του 
οργανωμένου εγκλήματος ως πηγής 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας· καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
διευκολύνουν τον επαρκή ενημερωτικό 
διάλογο με την Τουρκία και την ανταλλαγή 
πληροφοριών με την Τουρκία σχετικά με 
αιτήσεις έκδοσης της Τουρκίας, οι οποίες 
δεν μπορούν να υποστηριχθούν για 
νομικούς ή διαδικαστικούς λόγους,

33. επαναλαμβάνει ότι καταδικάζει 
σταθερά και απερίφραστα τη συνεχιζόμενη 
τρομοκρατική βία του PKK, το οποίο 
συγκαταλέγεται στον κατάλογο της ΕΕ με 
τις τρομοκρατικές οργανώσεις και 
εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη του στην 
Τουρκία· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ, σε 
στενό συντονισμό με τον συντονιστή της 
ΕΕ για την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας και την Europol και έχοντας 
υπόψη τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις 
θεμελιώδεις ελευθερίες και το διεθνές 
δίκαιο, να εντείνουν τη συνεργασία με την 
Τουρκία στον αγώνα κατά της 
τρομοκρατίας και στον αγώνα κατά του 
οργανωμένου εγκλήματος ως πηγής 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας· καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
διευκολύνουν τον επαρκή ενημερωτικό 
διάλογο με την Τουρκία και την ανταλλαγή 
πληροφοριών με την Τουρκία σχετικά με 
αιτήσεις έκδοσης της Τουρκίας, οι οποίες 
δεν μπορούν να υποστηριχθούν για 
νομικούς ή διαδικαστικούς λόγους, και 
καλεί την Τουρκία να υποβάλλει 
υποθέσεις που βασίζονται σε γερά 
επιχειρήματα·

Or. en
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Τροπολογία 394
Sarah Ludford, Andrew Duff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Alexander Graf Lambsdorff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33α. εκφράζει τη λύπη του για την 
καταχρηστική χρησιμοποίηση του 
ποινικού κώδικα και την εκμετάλλευση 
των αντιτρομοκρατικών νόμων με σκοπό 
την παρενόχληση, τη σύλληψη και την 
ποινική δίωξη ειρηνικών Κούρδων 
δημοσιολόγων, πολιτικών, ακτιβιστών 
και διαδηλωτών, συμπεριλαμβανομένων 
και παιδιών· καλεί την τουρκική 
κυβέρνηση να σεβαστεί το δικαίωμα σε 
νόμιμη δημοσιολογία, πολιτική 
δραστηριότητα και ειρηνική διαμαρτυρία 
και να καταργήσει νομοθετικές διατάξεις 
όπως αυτές που περιλαμβάνονται στα 
άρθρα 220/6 και 220/7 του τουρκικού 
ποινικού κώδικα και στο άρθρο 2/2 του 
αντιτρομοκρατικού νόμου·

Or. en

Τροπολογία 395
Birgit Schnieber-Jastram

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33α. εκφράζει την ανησυχία του για 
περιορισμούς στην άσκηση της 
ελευθερίας έκφρασης, εξαιτίας της 
περιοριστικής ερμηνείας της 
αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας, 
ειδικότερα με την ευρεία ερμηνεία της 
έννοιας τρομοκρατίας στο πλαίσιο του 
αντιτρομοκρατικού νόμου και καλεί την 
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Τουρκία να αναθεωρήσει τον νόμο·

Or. en

Τροπολογία 396
Marie-Christine Vergiat, Jürgen Klute

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33α. επαναλαμβάνει ότι καταδικάζει 
έντονα την εξακολούθηση πράξεων βίας 
σχετικά με το κουρδικό· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ 
όπως, σύμφωνα με το κοινοτικό 
κεκτημένο, τα κριτήρια της Κοπεγχάγης 
και, ιδίως, τον σεβασμό των θεμελιωδών 
ελευθεριών και δικαιωμάτων, εξορκίσουν 
την τουρκική κυβέρνηση να 
μεταρρυθμίσει τον νόμο περί 
εγκληματικότητας· καλεί τα κράτη μέλη 
να αποσύρουν το ΡΚΚ από τον 
ευρωπαϊκό κατάλογο τρομοκρατικών 
οργανώσεων 1διότι τούτο συχνά οδηγεί σε 
ορισμένα κράτη μέλη να εξομοιώνονται 
τα μέλη της κουρδικής κοινότητας προς 
τρομοκράτες,

Or. fr

Τροπολογία 397
Richard Howitt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33α. λαμβάνει με μεγάλη ανησυχία υπό 

                                               
1 Απόφαση του Συμβουλίου 2002/460/EΚ, απόφαση 2002/334/EΚ,απόφαση του Δικαστηρίου (έβδομο τμήμα) 
της 3 Απριλίου 2008 PKK κατά Συμβουλίου (υπόθεση T-229/02).
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σημείωση την συνεχιζόμενη υπερβολικά 
ευρεία εφαρμογή της αντιτρομοκρατικής 
νομοθεσίας καθώς και το γεγονός ότι 
καταδίκες βασίζονται συχνά σε 
απόρρητες μαρτυρίες που δεν τίθενται 
στη διάθεση των δικηγόρων της 
υπεράσπισης, ειδικότερα όταν πρόκειται 
για τη δίωξη μεμονωμένων ατόμων που 
κατηγορούνται ότι είναι μέλη της 
Ένωσης Κοινοτήτων Κουρδιστάν (KCK)· 
καλεί την τουρκική κυβέρνηση να 
μεριμνήσει για την ευθυγράμμιση της 
έννοιας τρομοκρατίας με τα διεθνή 
πρότυπα και κανόνες , ειδικότερα ως 
προς τις αρχές της νομιμότητας και της 
νομικής ασφάλειας, και να προβεί 
επειγόντως σε αναθεώρηση των διώξεων 
που έχουν ασκηθεί δυνάμει της 
νομοθεσίας αυτής, διασφαλίζοντας ότι η 
νόμιμη ελευθερία έκφρασης δεν θα 
ποινικοποιείται·

Or. en

Τροπολογία 398
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33α. υπενθυμίζει στο πλαίσιο αυτό την 
τραγωδία στην Uludere, όπου 35 αθώα 
θύματα έχασαν τη ζωή, ως παράδειγμα 
ενός "ατυχήματος" και των συνεπειών 
που έχει η καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας μόνο με τις δυνάμεις 
ασφαλείας· καλεί την τουρκική 
κυβέρνηση να απολογηθεί, να καταβάλει 
αποζημιώσεις στις οικογένειες των 
θυμάτων της Uludere και να ενημερώσει 
το κοινό για τις έρευνες που 
διενεργούνται·

Or. en
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Τροπολογία 399
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. επισημαίνει ότι η Τουρκία είναι η 
μόνη υποψήφια χώρα που δεν 
επωφελείται από την ελευθέρωση του 
καθεστώτος των θεωρήσεων· τονίζει τη 
σημασία να διευκολυνθεί η πρόσβαση 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τους 
επιχειρηματίες, τους ακαδημαϊκούς, τους 
σπουδαστές και εκπροσώπους της 
κοινωνίας των πολιτών· στηρίζει τις 
προσπάθειες της Επιτροπής και των 
κρατών μελών για την εφαρμογή του 
κώδικα θεωρήσεων, εναρμονίζοντας και 
απλοποιώντας τις απαιτήσεις θεώρησης 
και δημιουργώντας νέα κέντρα 
διευκόλυνσης χορήγησης θεωρήσεων 
στην Τουρκία· παροτρύνει την Τουρκία 
να υπογράψει και να εφαρμόσει τη 
συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας για την 
επανεισδοχή χωρίς περαιτέρω 
καθυστέρηση και να διασφαλίσει ότι, έως 
ότου τεθεί σε εφαρμογή η εν λόγω 
συμφωνία, εφαρμόζονται πλήρως οι 
υπάρχουσες διμερείς συμφωνίες· 
υπογραμμίζει τη σημασία της 
εντατικοποίησης της συνεργασίας μεταξύ 
της ΕΕ και της Τουρκίας στους τομείς 
της διαχείρισης της μετανάστευσης και 
των συνοριακών ελέγχων, δεδομένου, 
μεταξύ άλλων, του μεγάλου ποσοστού 
παράνομων μεταναστών που εισέρχονται 
στο έδαφος της ΕΕ μέσω της Τουρκίας· 
είναι της άποψης ότι, μόλις αρχίσει να 
ισχύει η συμφωνία επανεισδοχής, το 
Συμβούλιο θα πρέπει να αναθέσει στην 
Επιτροπή την έναρξη διαλόγου για τις 
θεωρήσεις και τον ορισμό του χάρτη 
πορείας·

διαγράφεται
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Τροπολογία 400
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. επισημαίνει ότι η Τουρκία είναι η 
μόνη υποψήφια χώρα που δεν 
επωφελείται από την ελευθέρωση του 
καθεστώτος των θεωρήσεων· τονίζει τη 
σημασία να διευκολυνθεί η πρόσβαση 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τους 
επιχειρηματίες, τους ακαδημαϊκούς, τους 
σπουδαστές και εκπροσώπους της 
κοινωνίας των πολιτών· στηρίζει τις 
προσπάθειες της Επιτροπής και των 
κρατών μελών για την εφαρμογή του 
κώδικα θεωρήσεων, εναρμονίζοντας και 
απλοποιώντας τις απαιτήσεις θεώρησης 
και δημιουργώντας νέα κέντρα 
διευκόλυνσης χορήγησης θεωρήσεων 
στην Τουρκία· παροτρύνει την Τουρκία να 
υπογράψει και να εφαρμόσει τη συμφωνία 
ΕΕ-Τουρκίας για την επανεισδοχή χωρίς 
περαιτέρω καθυστέρηση και να 
διασφαλίσει ότι, έως ότου τεθεί σε 
εφαρμογή η εν λόγω συμφωνία, 
εφαρμόζονται πλήρως οι υπάρχουσες 
διμερείς συμφωνίες· υπογραμμίζει τη 
σημασία της εντατικοποίησης της 
συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της
Τουρκίας στους τομείς της διαχείρισης της 
μετανάστευσης και των συνοριακών 
ελέγχων, δεδομένου, μεταξύ άλλων, του 
μεγάλου ποσοστού παράνομων 
μεταναστών που εισέρχονται στο έδαφος 
της ΕΕ μέσω της Τουρκίας· είναι της 
άποψης ότι, μόλις αρχίσει να ισχύει η 
συμφωνία επανεισδοχής, το Συμβούλιο θα 
πρέπει να αναθέσει στην Επιτροπή την 
έναρξη διαλόγου για τις θεωρήσεις και 
τον ορισμό του χάρτη πορείας,

34. παροτρύνει την Τουρκία να υπογράψει 
και να εφαρμόσει τη συμφωνία ΕΕ-
Τουρκίας για την επανεισδοχή χωρίς 
περαιτέρω καθυστέρηση και να 
διασφαλίσει ότι, έως ότου τεθεί σε 
εφαρμογή η εν λόγω συμφωνία, 
εφαρμόζονται πλήρως οι υπάρχουσες 
διμερείς συμφωνίες· υπογραμμίζει τη 
σημασία της εντατικοποίησης της 
συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της 
Τουρκίας στους τομείς της διαχείρισης της 
μετανάστευσης και των συνοριακών 
ελέγχων, δεδομένου, μεταξύ άλλων, του 
μεγάλου ποσοστού παράνομων 
μεταναστών που εισέρχονται στο έδαφος 
της ΕΕ μέσω της Τουρκίας·
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Τροπολογία 401
Barry Madlener

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. επισημαίνει ότι η Τουρκία είναι η 
μόνη υποψήφια χώρα που δεν 
επωφελείται από την ελευθέρωση του 
καθεστώτος των θεωρήσεων· τονίζει τη 
σημασία να διευκολυνθεί η πρόσβαση 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τους 
επιχειρηματίες, τους ακαδημαϊκούς, τους 
σπουδαστές και εκπροσώπους της 
κοινωνίας των πολιτών· στηρίζει τις 
προσπάθειες της Επιτροπής και των 
κρατών μελών για την εφαρμογή του 
κώδικα θεωρήσεων, εναρμονίζοντας και 
απλοποιώντας τις απαιτήσεις θεώρησης 
και δημιουργώντας νέα κέντρα 
διευκόλυνσης χορήγησης θεωρήσεων 
στην Τουρκία· παροτρύνει την Τουρκία να 
υπογράψει και να εφαρμόσει τη συμφωνία 
ΕΕ-Τουρκίας για την επανεισδοχή χωρίς 
περαιτέρω καθυστέρηση και να 
διασφαλίσει ότι, έως ότου τεθεί σε 
εφαρμογή η εν λόγω συμφωνία, 
εφαρμόζονται πλήρως οι υπάρχουσες 
διμερείς συμφωνίες· υπογραμμίζει τη 
σημασία της εντατικοποίησης της 
συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της 
Τουρκίας στους τομείς της διαχείρισης της 
μετανάστευσης και των συνοριακών 
ελέγχων, δεδομένου, μεταξύ άλλων, του 
μεγάλου ποσοστού παράνομων 
μεταναστών που εισέρχονται στο έδαφος 
της ΕΕ μέσω της Τουρκίας· είναι της 
άποψης ότι, μόλις αρχίσει να ισχύει η 
συμφωνία επανεισδοχής, το Συμβούλιο θα 
πρέπει να αναθέσει στην Επιτροπή την 
έναρξη διαλόγου για τις θεωρήσεις και 
τον ορισμό του χάρτη πορείας,

34. παροτρύνει την Τουρκία να υπογράψει 
και να εφαρμόσει τη συμφωνία ΕΕ-
Τουρκίας για την επανεισδοχή χωρίς 
περαιτέρω καθυστέρηση και να 
διασφαλίσει ότι, έως ότου τεθεί σε 
εφαρμογή η εν λόγω συμφωνία, 
εφαρμόζονται πλήρως οι υπάρχουσες 
διμερείς συμφωνίες· υπογραμμίζει τη 
σημασία της εντατικοποίησης της 
συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της 
Τουρκίας στους τομείς της διαχείρισης της 
μετανάστευσης και των συνοριακών 
ελέγχων, δεδομένου, μεταξύ άλλων, του 
μεγάλου ποσοστού παράνομων 
μεταναστών που εισέρχονται στο έδαφος 
της ΕΕ μέσω της Τουρκίας·
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Τροπολογία 402
Geoffrey Van Orden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. επισημαίνει ότι η Τουρκία είναι η μόνη 
υποψήφια χώρα που δεν επωφελείται από 
την ελευθέρωση του καθεστώτος των 
θεωρήσεων· τονίζει τη σημασία να 
διευκολυνθεί η πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση για τους επιχειρηματίες, τους 
ακαδημαϊκούς, τους σπουδαστές και 
εκπροσώπους της κοινωνίας των 
πολιτών· στηρίζει τις προσπάθειες της 
Επιτροπής και των κρατών μελών για την 
εφαρμογή του κώδικα θεωρήσεων, 
εναρμονίζοντας και απλοποιώντας τις 
απαιτήσεις θεώρησης και δημιουργώντας 
νέα κέντρα διευκόλυνσης χορήγησης 
θεωρήσεων στην Τουρκία· παροτρύνει την 
Τουρκία να υπογράψει και να εφαρμόσει 
τη συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας για την 
επανεισδοχή χωρίς περαιτέρω 
καθυστέρηση και να διασφαλίσει ότι, έως 
ότου τεθεί σε εφαρμογή η εν λόγω 
συμφωνία, εφαρμόζονται πλήρως οι 
υπάρχουσες διμερείς συμφωνίες· 
υπογραμμίζει τη σημασία της 
εντατικοποίησης της συνεργασίας μεταξύ 
της ΕΕ και της Τουρκίας στους τομείς της 
διαχείρισης της μετανάστευσης και των 
συνοριακών ελέγχων, δεδομένου, μεταξύ 
άλλων, του μεγάλου ποσοστού παράνομων 
μεταναστών που εισέρχονται στο έδαφος 
της ΕΕ μέσω της Τουρκίας· είναι της 
άποψης ότι, μόλις αρχίσει να ισχύει η 
συμφωνία επανεισδοχής, το Συμβούλιο θα 
πρέπει να αναθέσει στην Επιτροπή την 
έναρξη διαλόγου για τις θεωρήσεις και τον 
ορισμό του χάρτη πορείας,

34. επισημαίνει ότι η Τουρκία είναι η μόνη 
υποψήφια χώρα που δεν επωφελείται από 
την ελευθέρωση του καθεστώτος των 
θεωρήσεων· τονίζει τη σημασία να 
διευκολυνθεί η πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση Τούρκων επιχειρηματιών και 
ακαδημαϊκών· στηρίζει τις προσπάθειες 
της Επιτροπής και των κρατών μελών για 
την εφαρμογή του κώδικα θεωρήσεων, 
εναρμονίζοντας και απλοποιώντας τις 
απαιτήσεις θεώρησης και δημιουργώντας 
νέα κέντρα διευκόλυνσης χορήγησης 
θεωρήσεων στην Τουρκία· παροτρύνει την 
Τουρκία να υπογράψει και να εφαρμόσει 
τη συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας για την 
επανεισδοχή χωρίς περαιτέρω 
καθυστέρηση και να διασφαλίσει ότι, έως 
ότου τεθεί σε εφαρμογή η εν λόγω 
συμφωνία, εφαρμόζονται πλήρως οι 
υπάρχουσες διμερείς συμφωνίες· 
υπογραμμίζει τη σημασία της 
εντατικοποίησης της συνεργασίας μεταξύ 
της ΕΕ και της Τουρκίας στους τομείς της 
διαχείρισης της μετανάστευσης και των 
συνοριακών ελέγχων, δεδομένου, μεταξύ 
άλλων, του μεγάλου ποσοστού παράνομων 
μεταναστών που εισέρχονται στο έδαφος 
της ΕΕ μέσω της Τουρκίας· είναι της 
άποψης ότι, μόλις αρχίσει να ισχύει η 
συμφωνία επανεισδοχής, το Συμβούλιο θα 
πρέπει να αναθέσει στην Επιτροπή την 
έναρξη διαλόγου για τις θεωρήσεις και τον 
ορισμό του χάρτη πορείας,
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Τροπολογία 403
Boris Zala

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. επισημαίνει ότι η Τουρκία είναι η μόνη 
υποψήφια χώρα που δεν επωφελείται από 
την ελευθέρωση του καθεστώτος των 
θεωρήσεων· τονίζει τη σημασία να 
διευκολυνθεί η πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση για τους επιχειρηματίες, τους 
ακαδημαϊκούς, τους σπουδαστές και 
εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών· 
στηρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής 
και των κρατών μελών για την εφαρμογή 
του κώδικα θεωρήσεων, εναρμονίζοντας 
και απλοποιώντας τις απαιτήσεις 
θεώρησης και δημιουργώντας νέα κέντρα 
διευκόλυνσης χορήγησης θεωρήσεων στην 
Τουρκία· παροτρύνει την Τουρκία να 
υπογράψει και να εφαρμόσει τη συμφωνία 
ΕΕ-Τουρκίας για την επανεισδοχή χωρίς 
περαιτέρω καθυστέρηση και να 
διασφαλίσει ότι, έως ότου τεθεί σε 
εφαρμογή η εν λόγω συμφωνία, 
εφαρμόζονται πλήρως οι υπάρχουσες 
διμερείς συμφωνίες· υπογραμμίζει τη 
σημασία της εντατικοποίησης της 
συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της 
Τουρκίας στους τομείς της διαχείρισης της 
μετανάστευσης και των συνοριακών 
ελέγχων, δεδομένου, μεταξύ άλλων, του
μεγάλου ποσοστού παράνομων 
μεταναστών που εισέρχονται στο έδαφος 
της ΕΕ μέσω της Τουρκίας· είναι της 
άποψης ότι, μόλις αρχίσει να ισχύει η 
συμφωνία επανεισδοχής, το Συμβούλιο θα 
πρέπει να αναθέσει στην Επιτροπή την 
έναρξη διαλόγου για τις θεωρήσεις και τον 
ορισμό του χάρτη πορείας·

34. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι η Τουρκία παραμένει η μόνη 
υποψήφια χώρα που δεν επωφελείται από 
την ελευθέρωση του καθεστώτος των 
θεωρήσεων· τονίζει τη σημασία να 
διευκολυνθεί η πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση για τους επιχειρηματίες, τους 
ακαδημαϊκούς, τους σπουδαστές και 
εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών· 
στηρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής 
και των κρατών μελών για την εφαρμογή 
του κώδικα θεωρήσεων, εναρμονίζοντας 
και απλοποιώντας τις απαιτήσεις 
θεώρησης και δημιουργώντας νέα κέντρα 
διευκόλυνσης χορήγησης θεωρήσεων στην 
Τουρκία· παροτρύνει την Τουρκία να 
υπογράψει και να εφαρμόσει τη συμφωνία 
ΕΕ-Τουρκίας για την επανεισδοχή χωρίς 
περαιτέρω καθυστέρηση και να 
διασφαλίσει ότι, έως ότου τεθεί σε 
εφαρμογή η εν λόγω συμφωνία, 
εφαρμόζονται πλήρως οι υπάρχουσες 
διμερείς συμφωνίες· υπογραμμίζει τη 
σημασία της εντατικοποίησης της 
συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της 
Τουρκίας στους τομείς της διαχείρισης της 
μετανάστευσης και των συνοριακών 
ελέγχων, δεδομένου, μεταξύ άλλων, του 
μεγάλου ποσοστού παράνομων 
μεταναστών που εισέρχονται στο έδαφος 
της ΕΕ μέσω της Τουρκίας· είναι της 
άποψης ότι, μόλις αρχίσει να ισχύει η 
συμφωνία επανεισδοχής, το Συμβούλιο θα 
πρέπει να αναθέσει στην Επιτροπή την 
έναρξη διαλόγου για τις θεωρήσεις και τον 
ορισμό του χάρτη πορείας·
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. επισημαίνει ότι η Τουρκία είναι η μόνη 
υποψήφια χώρα που δεν επωφελείται από 
την ελευθέρωση του καθεστώτος των 
θεωρήσεων· τονίζει τη σημασία να 
διευκολυνθεί η πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση για τους επιχειρηματίες, τους 
ακαδημαϊκούς, τους σπουδαστές και 
εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών· 
στηρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής 
και των κρατών μελών για την εφαρμογή 
του κώδικα θεωρήσεων, εναρμονίζοντας 
και απλοποιώντας τις απαιτήσεις
θεώρησης και δημιουργώντας νέα κέντρα 
διευκόλυνσης χορήγησης θεωρήσεων στην 
Τουρκία· παροτρύνει την Τουρκία να 
υπογράψει και να εφαρμόσει τη 
συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας για την 
επανεισδοχή χωρίς περαιτέρω 
καθυστέρηση και να διασφαλίσει ότι, έως 
ότου τεθεί σε εφαρμογή η εν λόγω 
συμφωνία, εφαρμόζονται πλήρως οι 
υπάρχουσες διμερείς συμφωνίες·
υπογραμμίζει τη σημασία της 
εντατικοποίησης της συνεργασίας μεταξύ 
της ΕΕ και της Τουρκίας στους τομείς 
της διαχείρισης της μετανάστευσης και 
των συνοριακών ελέγχων, δεδομένου,
μεταξύ άλλων, του μεγάλου ποσοστού 
παράνομων μεταναστών που εισέρχονται 
στο έδαφος της ΕΕ μέσω της Τουρκίας· 
είναι της άποψης ότι, μόλις αρχίσει να 
ισχύει η συμφωνία επανεισδοχής, το 
Συμβούλιο θα πρέπει να αναθέσει στην 
Επιτροπή την έναρξη διαλόγου για τις 
θεωρήσεις και τον ορισμό του χάρτη 
πορείας·

34. επισημαίνει ότι η Τουρκία είναι η μόνη 
υποψήφια χώρα που δεν επωφελείται από 
την ελευθέρωση του καθεστώτος των 
θεωρήσεων· τονίζει τη σημασία να 
διευκολυνθεί η πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση για τους επιχειρηματίες, τους 
ακαδημαϊκούς, τους σπουδαστές και 
εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών· 
στηρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής 
και των κρατών μελών για την εφαρμογή 
του κώδικα θεωρήσεων, εναρμονίζοντας 
και απλοποιώντας τις απαιτήσεις 
θεώρησης και δημιουργώντας νέα κέντρα 
διευκόλυνσης χορήγησης θεωρήσεων στην 
Τουρκία· ζητεί από το Συμβούλιο να 
αναθέσει στην Επιτροπή την έναρξη 
διαλόγου για τις θεωρήσεις και τον 
ορισμό του χάρτη πορείας για την 
ελευθέρωση των θεωρήσεων· λαμβάνει 
υπό σημείωση την ολοκλήρωση των 
διαπραγματεύσεων μεταξύ της ΕΕ και 
της Τουρκίας σχετικά με τη συμφωνία 
επανεισδοχής ΕΕ-Τουρκίας καθώς και τα 
πορίσματα του Συμβουλίου Δικαιοσύνης 
και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΔΕΥ) της 
25ης Φεβρουαρίου 2011· καλεί τόσο την 
Τουρκία όσο και την ΕΕ να 
συμμορφωθούν πλήρως προς τις 
υποχρεώσεις τους όσον αφορά το θέμα 
αυτό υπό το πρίσμα του διεθνούς δικαίου 
επί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και 
ειδικότερα ως προς την αρχή της μη 
επαναπροώθησης·
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. επισημαίνει ότι η Τουρκία είναι η μόνη 
υποψήφια χώρα που δεν επωφελείται από 
την ελευθέρωση του καθεστώτος των 
θεωρήσεων· τονίζει τη σημασία να 
διευκολυνθεί η πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση για τους επιχειρηματίες, τους 
ακαδημαϊκούς, τους σπουδαστές και 
εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών·
στηρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής 
και των κρατών μελών για την εφαρμογή 
του κώδικα θεωρήσεων, εναρμονίζοντας 
και απλοποιώντας τις απαιτήσεις 
θεώρησης και δημιουργώντας νέα κέντρα 
διευκόλυνσης χορήγησης θεωρήσεων στην 
Τουρκία· παροτρύνει την Τουρκία να 
υπογράψει και να εφαρμόσει τη 
συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας για την 
επανεισδοχή χωρίς περαιτέρω 
καθυστέρηση και να διασφαλίσει ότι, έως 
ότου τεθεί σε εφαρμογή η εν λόγω 
συμφωνία, εφαρμόζονται πλήρως οι 
υπάρχουσες διμερείς συμφωνίες· 
υπογραμμίζει τη σημασία της 
εντατικοποίησης της συνεργασίας μεταξύ 
της ΕΕ και της Τουρκίας στους τομείς της 
διαχείρισης της μετανάστευσης και των 
συνοριακών ελέγχων, δεδομένου, μεταξύ 
άλλων, του μεγάλου ποσοστού παράνομων 
μεταναστών που εισέρχονται στο έδαφος 
της ΕΕ μέσω της Τουρκίας· είναι της 
άποψης ότι, μόλις αρχίσει να ισχύει η 
συμφωνία επανεισδοχής, το Συμβούλιο θα 
πρέπει να αναθέσει στην Επιτροπή την 
έναρξη διαλόγου για τις θεωρήσεις και 
τον ορισμό του χάρτη πορείας,

34. επισημαίνει ότι η Τουρκία είναι η μόνη 
υποψήφια χώρα που δεν επωφελείται από 
την ελευθέρωση του καθεστώτος των 
θεωρήσεων· τονίζει τη σημασία να 
διευκολυνθεί η πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση για τους επιχειρηματίες, τους 
ακαδημαϊκούς, τους σπουδαστές και 
εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών·
στηρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής 
και των κρατών μελών για την εφαρμογή 
του κώδικα θεωρήσεων, εναρμονίζοντας 
και απλοποιώντας τις απαιτήσεις 
θεώρησης και δημιουργώντας νέα κέντρα 
διευκόλυνσης χορήγησης θεωρήσεων στην 
Τουρκία· επισημαίνει, ωστόσο, ότι η 
άμεση υπογραφή και εφαρμογή της 
συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας για την 
επανεισδοχή από την τουρκική κυβέρνηση 
συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για την 
διευκόλυνση της έκδοσης θεωρήσεων. 
υπογραμμίζει τη σημασία της 
εντατικοποίησης της συνεργασίας μεταξύ 
της ΕΕ και της Τουρκίας στους τομείς της 
διαχείρισης της μετανάστευσης και των 
συνοριακών ελέγχων, δεδομένου, μεταξύ 
άλλων, του μεγάλου ποσοστού παράνομων 
μεταναστών που εισέρχονται στο έδαφος 
της ΕΕ μέσω της Τουρκίας·
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. επισημαίνει ότι η Τουρκία είναι η μόνη 
υποψήφια χώρα που δεν επωφελείται από 
την ελευθέρωση του καθεστώτος των 
θεωρήσεων· τονίζει τη σημασία να 
διευκολυνθεί η πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση για τους επιχειρηματίες, τους 
ακαδημαϊκούς, τους σπουδαστές και 
εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών· 
στηρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής 
και των κρατών μελών για την εφαρμογή 
του κώδικα θεωρήσεων, εναρμονίζοντας 
και απλοποιώντας τις απαιτήσεις 
θεώρησης και δημιουργώντας νέα κέντρα 
διευκόλυνσης χορήγησης θεωρήσεων στην 
Τουρκία· παροτρύνει την Τουρκία να 
υπογράψει και να εφαρμόσει τη συμφωνία 
ΕΕ-Τουρκίας για την επανεισδοχή χωρίς 
περαιτέρω καθυστέρηση και να 
διασφαλίσει ότι, έως ότου τεθεί σε 
εφαρμογή η εν λόγω συμφωνία, 
εφαρμόζονται πλήρως οι υπάρχουσες 
διμερείς συμφωνίες· υπογραμμίζει τη 
σημασία της εντατικοποίησης της 
συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της 
Τουρκίας στους τομείς της διαχείρισης της 
μετανάστευσης και των συνοριακών 
ελέγχων, δεδομένου, μεταξύ άλλων, του 
μεγάλου ποσοστού παράνομων 
μεταναστών που εισέρχονται στο έδαφος 
της ΕΕ μέσω της Τουρκίας· είναι της 
άποψης ότι, μόλις αρχίσει να ισχύει η 
συμφωνία επανεισδοχής, το Συμβούλιο θα 
πρέπει να αναθέσει στην Επιτροπή την 
έναρξη διαλόγου για τις θεωρήσεις και τον 
ορισμό του χάρτη πορείας·

34. επισημαίνει ότι η Τουρκία είναι η μόνη 
υποψήφια χώρα που δεν επωφελείται από 
την ελευθέρωση του καθεστώτος των 
θεωρήσεων· τονίζει τη σημασία να 
διευκολυνθεί η πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση για τους επιχειρηματίες, τους 
ακαδημαϊκούς, τους σπουδαστές και 
εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών· 
στηρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής 
και των κρατών μελών για την εφαρμογή 
του κώδικα θεωρήσεων, εναρμονίζοντας 
και απλοποιώντας τις απαιτήσεις 
θεώρησης και δημιουργώντας νέα κέντρα 
διευκόλυνσης χορήγησης θεωρήσεων στην 
Τουρκία· παροτρύνει την Τουρκία να 
υπογράψει και να εφαρμόσει τη συμφωνία 
ΕΕ-Τουρκίας για την επανεισδοχή χωρίς 
περαιτέρω καθυστέρηση και να 
διασφαλίσει ότι, έως ότου τεθεί σε 
εφαρμογή η εν λόγω συμφωνία, 
εφαρμόζονται πλήρως οι υπάρχουσες 
διμερείς συμφωνίες· εκτιμά ότι οι 
διατάξεις της συμφωνίας επανεισδοχής 
ΕΕ-Τουρκίας δεν πρέπει να θέτουν 
χαμηλότερα πρότυπα από αυτά που έχουν 
ήδη διαμορφωθεί στις υφιστάμενες 
διμερείς συμφωνίες· υπογραμμίζει τη 
σημασία της εντατικοποίησης της 
συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της 
Τουρκίας στους τομείς της διαχείρισης της 
μετανάστευσης και των συνοριακών 
ελέγχων, δεδομένου, μεταξύ άλλων, του 
μεγάλου ποσοστού παράνομων 
μεταναστών που εισέρχονται στο έδαφος 
της ΕΕ μέσω της Τουρκίας· είναι της 
άποψης ότι, μόλις αρχίσει να ισχύει η 
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συμφωνία επανεισδοχής, το Συμβούλιο θα 
πρέπει να αναθέσει στην Επιτροπή την 
έναρξη διαλόγου για τις θεωρήσεις και τον 
ορισμό του χάρτη πορείας για την 
ελευθέρωση των θεωρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 407
Dimitar Stoyanov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. επισημαίνει ότι η Τουρκία είναι η μόνη 
υποψήφια χώρα που δεν επωφελείται από 
την ελευθέρωση του καθεστώτος των 
θεωρήσεων· τονίζει τη σημασία να 
διευκολυνθεί η πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση για τους επιχειρηματίες, τους 
ακαδημαϊκούς, τους σπουδαστές και 
εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών· 
στηρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής 
και των κρατών μελών για την εφαρμογή 
του κώδικα θεωρήσεων, εναρμονίζοντας 
και απλοποιώντας τις απαιτήσεις 
θεώρησης και δημιουργώντας νέα κέντρα 
διευκόλυνσης χορήγησης θεωρήσεων στην 
Τουρκία· παροτρύνει την Τουρκία να 
υπογράψει και να εφαρμόσει τη συμφωνία 
ΕΕ-Τουρκίας για την επανεισδοχή χωρίς 
περαιτέρω καθυστέρηση και να 
διασφαλίσει ότι, έως ότου τεθεί σε 
εφαρμογή η εν λόγω συμφωνία, 
εφαρμόζονται πλήρως οι υπάρχουσες 
διμερείς συμφωνίες· υπογραμμίζει τη 
σημασία της εντατικοποίησης της 
συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της 
Τουρκίας στους τομείς της διαχείρισης 
της μετανάστευσης και των συνοριακών 
ελέγχων, δεδομένου, μεταξύ άλλων, του 
μεγάλου ποσοστού παράνομων 
μεταναστών που εισέρχονται στο έδαφος 
της ΕΕ μέσω της Τουρκίας· είναι της 

34. επισημαίνει ότι η Τουρκία είναι η μόνη 
υποψήφια χώρα που δεν επωφελείται από 
την ελευθέρωση του καθεστώτος των 
θεωρήσεων· τονίζει τη σημασία να 
διευκολυνθεί η πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση για τους επιχειρηματίες, τους 
ακαδημαϊκούς, τους σπουδαστές και 
εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών· 
στηρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής 
και των κρατών μελών για την εφαρμογή 
του κώδικα θεωρήσεων, εναρμονίζοντας 
και απλοποιώντας τις απαιτήσεις 
θεώρησης και δημιουργώντας νέα κέντρα 
διευκόλυνσης χορήγησης θεωρήσεων στην 
Τουρκία· παροτρύνει την Τουρκία να 
υπογράψει και να εφαρμόσει τη συμφωνία 
ΕΕ-Τουρκίας για την επανεισδοχή χωρίς 
περαιτέρω καθυστέρηση και να 
διασφαλίσει ότι, έως ότου τεθεί σε 
εφαρμογή η εν λόγω συμφωνία, 
εφαρμόζονται πλήρως οι υπάρχουσες 
διμερείς συμφωνίες· υπογραμμίζει τη 
σημασία του μεγάλου ποσοστού 
παράνομων μεταναστών που εισέρχονται 
στο έδαφος της ΕΕ μέσω της Τουρκίας· 
είναι της άποψης ότι, μόλις αρχίσει να 
ισχύει η συμφωνία επανεισδοχής, το 
Συμβούλιο θα πρέπει να αναθέσει στην 
Επιτροπή την έναρξη διαλόγου για τις 
θεωρήσεις και τον ορισμό του χάρτη 
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άποψης ότι, μόλις αρχίσει να ισχύει η 
συμφωνία επανεισδοχής, το Συμβούλιο θα 
πρέπει να αναθέσει στην Επιτροπή την 
έναρξη διαλόγου για τις θεωρήσεις και τον 
ορισμό του χάρτη πορείας,

πορείας·

Or. bg

Τροπολογία 408
Γεώργιος Κουμουτσάκος, Μαριέττα Γιαννάκου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. επισημαίνει ότι η Τουρκία είναι η μόνη 
υποψήφια χώρα που δεν επωφελείται από 
την ελευθέρωση του καθεστώτος των 
θεωρήσεων· τονίζει τη σημασία να 
διευκολυνθεί η πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση για τους επιχειρηματίες, τους 
ακαδημαϊκούς, τους σπουδαστές και 
εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών· 
στηρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής 
και των κρατών μελών για την εφαρμογή 
του κώδικα θεωρήσεων, εναρμονίζοντας 
και απλοποιώντας τις απαιτήσεις 
θεώρησης και δημιουργώντας νέα κέντρα 
διευκόλυνσης χορήγησης θεωρήσεων στην 
Τουρκία· παροτρύνει την Τουρκία να 
υπογράψει και να εφαρμόσει τη συμφωνία 
ΕΕ-Τουρκίας για την επανεισδοχή χωρίς 
περαιτέρω καθυστέρηση και να 
διασφαλίσει ότι, έως ότου τεθεί σε 
εφαρμογή η εν λόγω συμφωνία, 
εφαρμόζονται πλήρως οι υπάρχουσες 
διμερείς συμφωνίες· υπογραμμίζει τη 
σημασία της εντατικοποίησης της 
συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της 
Τουρκίας στους τομείς της διαχείρισης της 
μετανάστευσης και των συνοριακών 
ελέγχων, δεδομένου, μεταξύ άλλων, του 
μεγάλου ποσοστού παράνομων 
μεταναστών που εισέρχονται στο έδαφος 
της ΕΕ μέσω της Τουρκίας· είναι της 

34. επισημαίνει ότι η Τουρκία είναι η μόνη 
υποψήφια χώρα που δεν επωφελείται από 
την ελευθέρωση του καθεστώτος των 
θεωρήσεων· τονίζει τη σημασία να 
διευκολυνθεί η πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση για τους επιχειρηματίες, τους 
ακαδημαϊκούς, τους σπουδαστές και 
εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών· 
στηρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής 
και των κρατών μελών για την εφαρμογή 
του κώδικα θεωρήσεων, εναρμονίζοντας 
και απλοποιώντας τις απαιτήσεις 
θεώρησης και δημιουργώντας νέα κέντρα 
διευκόλυνσης χορήγησης θεωρήσεων στην 
Τουρκία· παροτρύνει την Τουρκία να 
υπογράψει και να εφαρμόσει τη συμφωνία 
ΕΕ-Τουρκίας για την επανεισδοχή χωρίς 
περαιτέρω καθυστέρηση και να 
διασφαλίσει ότι, έως ότου τεθεί σε 
εφαρμογή η εν λόγω συμφωνία, 
εφαρμόζονται πλήρως οι υπάρχουσες 
διμερείς συμφωνίες· υπογραμμίζει τη 
σημασία της εντατικοποίησης της 
συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της 
Τουρκίας στους τομείς της διαχείρισης της 
μετανάστευσης και των συνοριακών 
ελέγχων, δεδομένου, μεταξύ άλλων, του 
μεγάλου ποσοστού παράνομων 
μεταναστών που εισέρχονται στο έδαφος 
της ΕΕ μέσω της Τουρκίας· υπενθυμίζει 
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άποψης ότι, μόλις αρχίσει να ισχύει η 
συμφωνία επανεισδοχής, το Συμβούλιο θα 
πρέπει να αναθέσει στην Επιτροπή την 
έναρξη διαλόγου για τις θεωρήσεις και τον 
ορισμό του χάρτη πορείας,

ότι για την περίοδο 2011 έως 2013, 
συνολικά 539 εκατ. ευρώ θα διατεθούν 
στην Τουρκία για προγράμματα 
διασυνοριακής συνεργασίας μέσω του 
μέσου προενταξιακής βοήθειας είναι της 
άποψης ότι, μόλις αρχίσει να ισχύει η 
συμφωνία επανεισδοχής, το Συμβούλιο θα 
πρέπει να αναθέσει στην Επιτροπή την 
έναρξη διαλόγου για τις θεωρήσεις και τον 
ορισμό του χάρτη πορείας·

Or. en

Τροπολογία 409
Francisco José Millán Mon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. επισημαίνει ότι η Τουρκία είναι η μόνη 
υποψήφια χώρα που δεν επωφελείται από 
την ελευθέρωση του καθεστώτος των 
θεωρήσεων· τονίζει τη σημασία να 
διευκολυνθεί η πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση για τους επιχειρηματίες, τους 
ακαδημαϊκούς, τους σπουδαστές και 
εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών·
στηρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής 
και των κρατών μελών για την εφαρμογή 
του κώδικα θεωρήσεων, εναρμονίζοντας 
και απλοποιώντας τις απαιτήσεις 
θεώρησης και δημιουργώντας νέα κέντρα 
διευκόλυνσης χορήγησης θεωρήσεων στην 
Τουρκία· παροτρύνει την Τουρκία να 
υπογράψει και να εφαρμόσει τη συμφωνία 
ΕΕ-Τουρκίας για την επανεισδοχή χωρίς 
περαιτέρω καθυστέρηση και να 
διασφαλίσει ότι, έως ότου τεθεί σε 
εφαρμογή η εν λόγω συμφωνία, 
εφαρμόζονται πλήρως οι υπάρχουσες 
διμερείς συμφωνίες· υπογραμμίζει τη 
σημασία της εντατικοποίησης της 
συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της 
Τουρκίας στους τομείς της διαχείρισης της 

34. επισημαίνει ότι η Τουρκία είναι η μόνη 
υποψήφια χώρα που δεν επωφελείται από 
την ελευθέρωση του καθεστώτος των 
θεωρήσεων· τονίζει τη σημασία να 
διευκολυνθεί η πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση για τους επιχειρηματίες, τους 
ακαδημαϊκούς, τους σπουδαστές και 
εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών·
στηρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής 
και των κρατών μελών για την εφαρμογή 
του κώδικα θεωρήσεων, εναρμονίζοντας 
και απλοποιώντας τις απαιτήσεις 
θεώρησης και δημιουργώντας νέα κέντρα 
διευκόλυνσης χορήγησης θεωρήσεων στην 
Τουρκία· παροτρύνει την Τουρκία να 
υπογράψει και να εφαρμόσει τη συμφωνία 
ΕΕ-Τουρκίας για την επανεισδοχή χωρίς 
περαιτέρω καθυστέρηση και να 
διασφαλίσει ότι, έως ότου τεθεί σε 
εφαρμογή η εν λόγω συμφωνία, 
εφαρμόζονται πλήρως οι υπάρχουσες 
διμερείς συμφωνίες· υπογραμμίζει τη 
σημασία της εντατικοποίησης της 
συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της 
Τουρκίας στους τομείς της διαχείρισης της 



AM\888692EL.doc 275/314 PE478.719v01-00

EL

μετανάστευσης και των συνοριακών 
ελέγχων, δεδομένου, μεταξύ άλλων, του 
μεγάλου ποσοστού παράνομων 
μεταναστών που εισέρχονται στο έδαφος 
της ΕΕ μέσω της Τουρκίας· είναι της 
άποψης ότι, μόλις αρχίσει να ισχύει η 
συμφωνία επανεισδοχής, το Συμβούλιο θα 
πρέπει να αναθέσει στην Επιτροπή την 
έναρξη διαλόγου για τις θεωρήσεις και τον 
ορισμό του χάρτη πορείας,

μετανάστευσης και των συνοριακών 
ελέγχων, δεδομένου, μεταξύ άλλων, του 
μεγάλου ποσοστού παράνομων 
μεταναστών που εισέρχονται στο έδαφος 
της ΕΕ μέσω της Τουρκίας· θεωρεί ότι η 
πολιτική θεώρησης διαβατηρίου της 
τουρκικής κυβέρνησης έναντι πολιτών 
τρίτων χωρών θα πρέπει να 
ευθυγραμμίζεται ολονέν και περισσότερο 
με εκείνη της ΕΕ· είναι της άποψης ότι, 
μόλις αρχίσει να ισχύει η συμφωνία 
επανεισδοχής, το Συμβούλιο θα πρέπει να 
αναθέσει στην Επιτροπή την έναρξη 
διαλόγου για τις θεωρήσεις και τον ορισμό 
του χάρτη πορείας·

Or. es

Τροπολογία 410
Emine Bozkurt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. επισημαίνει ότι η Τουρκία είναι η μόνη 
υποψήφια χώρα που δεν επωφελείται από 
την ελευθέρωση του καθεστώτος των 
θεωρήσεων· τονίζει τη σημασία να 
διευκολυνθεί η πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση για τους επιχειρηματίες, τους 
ακαδημαϊκούς, τους σπουδαστές και 
εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών· 
στηρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής 
και των κρατών μελών για την εφαρμογή 
του κώδικα θεωρήσεων, εναρμονίζοντας 
και απλοποιώντας τις απαιτήσεις 
θεώρησης και δημιουργώντας νέα κέντρα 
διευκόλυνσης χορήγησης θεωρήσεων στην 
Τουρκία· παροτρύνει την Τουρκία να 
υπογράψει και να εφαρμόσει τη συμφωνία 
ΕΕ-Τουρκίας για την επανεισδοχή χωρίς 
περαιτέρω καθυστέρηση και να 
διασφαλίσει ότι, έως ότου τεθεί σε 
εφαρμογή η εν λόγω συμφωνία, 

34. επισημαίνει ότι η Τουρκία είναι η μόνη 
υποψήφια χώρα που δεν επωφελείται από 
την ελευθέρωση του καθεστώτος των 
θεωρήσεων· τονίζει τη σημασία να 
διευκολυνθεί η πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή
Ένωση για τους επιχειρηματίες, τους 
ακαδημαϊκούς, τους σπουδαστές και 
εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών· 
στηρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής 
και των κρατών μελών για την εφαρμογή 
του κώδικα θεωρήσεων, εναρμονίζοντας 
και απλοποιώντας τις απαιτήσεις 
θεώρησης και δημιουργώντας νέα κέντρα 
διευκόλυνσης χορήγησης θεωρήσεων στην 
Τουρκία· παροτρύνει την Τουρκία να 
υπογράψει και να εφαρμόσει τη συμφωνία 
ΕΕ-Τουρκίας για την επανεισδοχή χωρίς 
περαιτέρω καθυστέρηση και να 
διασφαλίσει ότι, έως ότου τεθεί σε 
εφαρμογή η εν λόγω συμφωνία, 
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εφαρμόζονται πλήρως οι υπάρχουσες 
διμερείς συμφωνίες· υπογραμμίζει τη 
σημασία της εντατικοποίησης της 
συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της 
Τουρκίας στους τομείς της διαχείρισης της 
μετανάστευσης και των συνοριακών 
ελέγχων, δεδομένου, μεταξύ άλλων, του 
μεγάλου ποσοστού παράνομων 
μεταναστών που εισέρχονται στο έδαφος 
της ΕΕ μέσω της Τουρκίας· είναι της 
άποψης ότι, μόλις αρχίσει να ισχύει η 
συμφωνία επανεισδοχής, το Συμβούλιο θα 
πρέπει να αναθέσει στην Επιτροπή την 
έναρξη διαλόγου για τις θεωρήσεις και τον 
ορισμό του χάρτη πορείας,

εφαρμόζονται πλήρως οι υπάρχουσες 
διμερείς συμφωνίες· υπογραμμίζει τη 
σημασία της εντατικοποίησης της 
συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της 
Τουρκίας στους τομείς της διαχείρισης της 
μετανάστευσης, της καταπολέμησης της 
εμπορίας ανθρώπων και των συνοριακών 
ελέγχων, δεδομένου, μεταξύ άλλων, του 
μεγάλου ποσοστού παράνομων 
μεταναστών που εισέρχονται στο έδαφος 
της ΕΕ μέσω της Τουρκίας· είναι της 
άποψης ότι, μόλις αρχίσει να ισχύει η 
συμφωνία επανεισδοχής, το Συμβούλιο θα 
πρέπει να αναθέσει στην Επιτροπή την 
έναρξη διαλόγου για τις θεωρήσεις και τον 
ορισμό του χάρτη πορείας για την 
ελευθέρωση των θεωρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 411
Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. επισημαίνει ότι η Τουρκία είναι η μόνη 
υποψήφια χώρα που δεν επωφελείται από 
την ελευθέρωση του καθεστώτος των 
θεωρήσεων· τονίζει τη σημασία να 
διευκολυνθεί η πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση για τους επιχειρηματίες, τους 
ακαδημαϊκούς, τους σπουδαστές και 
εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών· 
στηρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής 
και των κρατών μελών για την εφαρμογή 
του κώδικα θεωρήσεων, εναρμονίζοντας 
και απλοποιώντας τις απαιτήσεις 
θεώρησης και δημιουργώντας νέα κέντρα 
διευκόλυνσης χορήγησης θεωρήσεων στην 
Τουρκία· παροτρύνει την Τουρκία να 
υπογράψει και να εφαρμόσει τη συμφωνία 
ΕΕ-Τουρκίας για την επανεισδοχή χωρίς 
περαιτέρω καθυστέρηση και να 

34. επισημαίνει ότι η Τουρκία είναι η μόνη 
υποψήφια χώρα που δεν επωφελείται από 
την ελευθέρωση του καθεστώτος των 
θεωρήσεων· τονίζει τη σημασία να 
διευκολυνθεί η πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση για τους επιχειρηματίες, τους 
ακαδημαϊκούς, τους σπουδαστές και 
εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών· 
στηρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής 
και των κρατών μελών για την εφαρμογή 
του κώδικα θεωρήσεων, εναρμονίζοντας 
και απλοποιώντας τις απαιτήσεις 
θεώρησης και δημιουργώντας νέα κέντρα 
διευκόλυνσης χορήγησης θεωρήσεων στην 
Τουρκία· παροτρύνει την Τουρκία να 
υπογράψει και να εφαρμόσει τη συμφωνία 
ΕΕ-Τουρκίας για την επανεισδοχή χωρίς 
περαιτέρω καθυστέρηση και να
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διασφαλίσει ότι, έως ότου τεθεί σε 
εφαρμογή η εν λόγω συμφωνία, 
εφαρμόζονται πλήρως οι υπάρχουσες 
διμερείς συμφωνίες· υπογραμμίζει τη 
σημασία της εντατικοποίησης της 
συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της 
Τουρκίας στους τομείς της διαχείρισης της 
μετανάστευσης και των συνοριακών 
ελέγχων, δεδομένου, μεταξύ άλλων, του 
μεγάλου ποσοστού παράνομων 
μεταναστών που εισέρχονται στο έδαφος 
της ΕΕ μέσω της Τουρκίας· είναι της 
άποψης ότι, μόλις αρχίσει να ισχύει η 
συμφωνία επανεισδοχής, το Συμβούλιο θα 
πρέπει να αναθέσει στην Επιτροπή την 
έναρξη διαλόγου για τις θεωρήσεις και τον 
ορισμό του χάρτη πορείας,

διασφαλίσει ότι, έως ότου τεθεί σε 
εφαρμογή η εν λόγω συμφωνία, 
εφαρμόζονται πλήρως οι υπάρχουσες 
διμερείς συμφωνίες· υπογραμμίζει τη 
σημασία της εντατικοποίησης της 
συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της 
Τουρκίας στους τομείς της διαχείρισης της 
μετανάστευσης και των συνοριακών 
ελέγχων, δεδομένου, μεταξύ άλλων, του 
μεγάλου ποσοστού παράνομων 
μεταναστών που εισέρχονται στο έδαφος 
της ΕΕ μέσω της Τουρκίας και του 
κατεχόμενου τμήματος της Κύπρου· είναι 
της άποψης ότι, μόλις αρχίσει να ισχύει η 
συμφωνία επανεισδοχής, το Συμβούλιο θα 
πρέπει να αναθέσει στην Επιτροπή την 
έναρξη διαλόγου για τις θεωρήσεις και τον 
ορισμό του χάρτη πορείας,

Or. en

Τροπολογία 412
Metin Kazak, Andrew Duff, Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. επισημαίνει ότι η Τουρκία είναι η μόνη 
υποψήφια χώρα που δεν επωφελείται από 
την ελευθέρωση του καθεστώτος των 
θεωρήσεων· τονίζει τη σημασία να 
διευκολυνθεί η πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση για τους επιχειρηματίες, τους 
ακαδημαϊκούς, τους σπουδαστές και 
εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών· 
στηρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής 
και των κρατών μελών για την εφαρμογή 
του κώδικα θεωρήσεων, εναρμονίζοντας 
και απλοποιώντας τις απαιτήσεις 
θεώρησης και δημιουργώντας νέα κέντρα 
διευκόλυνσης χορήγησης θεωρήσεων στην 
Τουρκία· παροτρύνει την Τουρκία να 
υπογράψει και να εφαρμόσει τη συμφωνία 
ΕΕ-Τουρκίας για την επανεισδοχή χωρίς 

34. επισημαίνει ότι η Τουρκία είναι η μόνη 
υποψήφια χώρα που δεν επωφελείται από 
την ελευθέρωση του καθεστώτος των 
θεωρήσεων· τονίζει τη σημασία να 
διευκολυνθεί η πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση για τους επιχειρηματίες, τους 
ακαδημαϊκούς, τους σπουδαστές και 
εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών· 
στηρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής 
και των κρατών μελών για την εφαρμογή 
του κώδικα θεωρήσεων, εναρμονίζοντας 
και απλοποιώντας τις απαιτήσεις 
θεώρησης και δημιουργώντας νέα κέντρα 
διευκόλυνσης χορήγησης θεωρήσεων στην 
Τουρκία· παροτρύνει την Τουρκία να 
υπογράψει και να εφαρμόσει τη συμφωνία 
ΕΕ-Τουρκίας για την επανεισδοχή χωρίς 
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περαιτέρω καθυστέρηση και να 
διασφαλίσει ότι, έως ότου τεθεί σε 
εφαρμογή η εν λόγω συμφωνία, 
εφαρμόζονται πλήρως οι υπάρχουσες 
διμερείς συμφωνίες· υπογραμμίζει τη 
σημασία της εντατικοποίησης της 
συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της 
Τουρκίας στους τομείς της διαχείρισης της 
μετανάστευσης και των συνοριακών 
ελέγχων, δεδομένου, μεταξύ άλλων, του 
μεγάλου ποσοστού παράνομων 
μεταναστών που εισέρχονται στο έδαφος 
της ΕΕ μέσω της Τουρκίας· είναι της 
άποψης ότι, μόλις αρχίσει να ισχύει η 
συμφωνία επανεισδοχής, το Συμβούλιο θα 
πρέπει να αναθέσει στην Επιτροπή την 
έναρξη διαλόγου για τις θεωρήσεις και τον 
ορισμό του χάρτη πορείας,

περαιτέρω καθυστέρηση και να 
διασφαλίσει ότι, έως ότου τεθεί σε 
εφαρμογή η εν λόγω συμφωνία, 
εφαρμόζονται πλήρως οι υπάρχουσες 
διμερείς συμφωνίες· υπογραμμίζει τη 
σημασία της εντατικοποίησης της 
συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της 
Τουρκίας στους τομείς της διαχείρισης της 
μετανάστευσης και των συνοριακών 
ελέγχων, δεδομένου, μεταξύ άλλων, του 
μεγάλου ποσοστού παράνομων 
μεταναστών που εισέρχονται στο έδαφος 
της ΕΕ μέσω της Τουρκίας· είναι της 
άποψης ότι, όταν αρχίσει να ισχύει η 
συμφωνία επανεισδοχής, το Συμβούλιο θα 
πρέπει ταυτόχρονα να αναθέσει στην 
Επιτροπή την έναρξη διαλόγου για τις 
θεωρήσεις και τον ορισμό του χάρτη 
πορείας για την ελευθέρωση των 
θεωρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 413
Jelko Kacin, Cristian Silviu Buşoi, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Ivo 
Vajgl

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

34. επισημαίνει ότι η Τουρκία είναι η μόνη 
υποψήφια χώρα που δεν επωφελείται από 
την ελευθέρωση του καθεστώτος των 
θεωρήσεων· τονίζει τη σημασία να 
διευκολυνθεί η πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση για τους επιχειρηματίες, τους 
ακαδημαϊκούς, τους σπουδαστές και 
εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών· 
στηρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής 
και των κρατών μελών για την εφαρμογή 
του κώδικα θεωρήσεων, εναρμονίζοντας 
και απλοποιώντας τις απαιτήσεις 
θεώρησης και δημιουργώντας νέα κέντρα 
διευκόλυνσης χορήγησης θεωρήσεων στην 

34. επισημαίνει ότι η Τουρκία είναι η μόνη 
υποψήφια χώρα που δεν επωφελείται από 
την ελευθέρωση του καθεστώτος των 
θεωρήσεων· τονίζει τη σημασία να 
διευκολυνθεί η πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση για τους επιχειρηματίες, τους 
ακαδημαϊκούς, τους σπουδαστές και 
εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών· 
στηρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής 
και των κρατών μελών για την εφαρμογή 
του κώδικα θεωρήσεων, εναρμονίζοντας 
και απλοποιώντας τις απαιτήσεις 
θεώρησης και δημιουργώντας νέα κέντρα 
διευκόλυνσης χορήγησης θεωρήσεων στην 
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Τουρκία· παροτρύνει την Τουρκία να 
υπογράψει και να εφαρμόσει τη συμφωνία 
ΕΕ-Τουρκίας για την επανεισδοχή χωρίς 
περαιτέρω καθυστέρηση και να 
διασφαλίσει ότι, έως ότου τεθεί σε 
εφαρμογή η εν λόγω συμφωνία, 
εφαρμόζονται πλήρως οι υπάρχουσες 
διμερείς συμφωνίες· υπογραμμίζει τη 
σημασία της εντατικοποίησης της 
συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της 
Τουρκίας στους τομείς της διαχείρισης της 
μετανάστευσης και των συνοριακών 
ελέγχων, δεδομένου, μεταξύ άλλων, του 
μεγάλου ποσοστού παράνομων 
μεταναστών που εισέρχονται στο έδαφος 
της ΕΕ μέσω της Τουρκίας· είναι της 
άποψης ότι, μόλις αρχίσει να ισχύει η 
συμφωνία επανεισδοχής, το Συμβούλιο θα 
πρέπει να αναθέσει στην Επιτροπή την 
έναρξη διαλόγου για τις θεωρήσεις και τον 
ορισμό του χάρτη πορείας·

Τουρκία· παροτρύνει την Τουρκία να 
υπογράψει και να εφαρμόσει τη συμφωνία 
ΕΕ-Τουρκίας για την επανεισδοχή χωρίς 
περαιτέρω καθυστέρηση και να 
διασφαλίσει ότι, έως ότου τεθεί σε 
εφαρμογή η εν λόγω συμφωνία, 
εφαρμόζονται πλήρως οι υπάρχουσες 
διμερείς συμφωνίες· υπογραμμίζει τη 
σημασία της εντατικοποίησης της 
συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της 
Τουρκίας στους τομείς της διαχείρισης της 
μετανάστευσης και των συνοριακών 
ελέγχων, δεδομένου, μεταξύ άλλων, του 
μεγάλου ποσοστού παράνομων 
μεταναστών που εισέρχονται στο έδαφος 
της ΕΕ μέσω της Τουρκίας· είναι της 
άποψης ότι, μόλις αρχίσει να ισχύει η 
συμφωνία επανεισδοχής, το Συμβούλιο θα 
πρέπει να αναθέσει στην Επιτροπή την 
έναρξη διαλόγου για τις θεωρήσεις και τον 
ορισμό του χάρτη πορείας για την 
ελευθέρωση των θεωρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 414
Alojz Peterle, Anna Maria Corazza Bildt, Birgit Schnieber-Jastram

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. επισημαίνει ότι η Τουρκία είναι η μόνη 
υποψήφια χώρα που δεν επωφελείται από 
την ελευθέρωση του καθεστώτος των 
θεωρήσεων· τονίζει τη σημασία να 
διευκολυνθεί η πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση για τους επιχειρηματίες, τους 
ακαδημαϊκούς, τους σπουδαστές και 
εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών· 
στηρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής 
και των κρατών μελών για την εφαρμογή 
του κώδικα θεωρήσεων, εναρμονίζοντας 
και απλοποιώντας τις απαιτήσεις 
θεώρησης και δημιουργώντας νέα κέντρα 

34. επισημαίνει ότι η Τουρκία είναι η μόνη 
υποψήφια χώρα που δεν επωφελείται από 
την ελευθέρωση του καθεστώτος των 
θεωρήσεων· τονίζει τη σημασία να 
διευκολυνθεί η πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση για τους επιχειρηματίες, τους 
ακαδημαϊκούς, τους σπουδαστές και 
εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών· 
στηρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής 
και των κρατών μελών για την εφαρμογή 
του κώδικα θεωρήσεων, εναρμονίζοντας 
και απλοποιώντας τις απαιτήσεις 
θεώρησης και δημιουργώντας νέα κέντρα 
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διευκόλυνσης χορήγησης θεωρήσεων στην 
Τουρκία· παροτρύνει την Τουρκία να 
υπογράψει και να εφαρμόσει τη συμφωνία 
ΕΕ-Τουρκίας για την επανεισδοχή χωρίς 
περαιτέρω καθυστέρηση και να 
διασφαλίσει ότι, έως ότου τεθεί σε 
εφαρμογή η εν λόγω συμφωνία, 
εφαρμόζονται πλήρως οι υπάρχουσες
διμερείς συμφωνίες· υπογραμμίζει τη 
σημασία της εντατικοποίησης της 
συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της 
Τουρκίας στους τομείς της διαχείρισης της 
μετανάστευσης και των συνοριακών 
ελέγχων, δεδομένου, μεταξύ άλλων, του 
μεγάλου ποσοστού παράνομων 
μεταναστών που εισέρχονται στο έδαφος 
της ΕΕ μέσω της Τουρκίας· είναι της 
άποψης ότι, μόλις αρχίσει να ισχύει η 
συμφωνία επανεισδοχής, το Συμβούλιο θα 
πρέπει να αναθέσει στην Επιτροπή την 
έναρξη διαλόγου για τις θεωρήσεις και τον 
ορισμό του χάρτη πορείας·

διευκόλυνσης χορήγησης θεωρήσεων στην 
Τουρκία· παροτρύνει την Τουρκία να 
υπογράψει και να εφαρμόσει τη συμφωνία 
ΕΕ-Τουρκίας για την επανεισδοχή χωρίς 
περαιτέρω καθυστέρηση και να 
διασφαλίσει ότι, έως ότου τεθεί σε 
εφαρμογή η εν λόγω συμφωνία, 
εφαρμόζονται πλήρως οι υπάρχουσες 
διμερείς συμφωνίες· υπογραμμίζει τη 
σημασία της εντατικοποίησης της 
συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της 
Τουρκίας στους τομείς της διαχείρισης της 
μετανάστευσης και των συνοριακών 
ελέγχων, δεδομένου, μεταξύ άλλων, του 
μεγάλου ποσοστού παράνομων 
μεταναστών που εισέρχονται στο έδαφος 
της ΕΕ μέσω της Τουρκίας· είναι της 
άποψης ότι, μόλις αρχίσει να ισχύει η 
συμφωνία επανεισδοχής, το Συμβούλιο θα 
πρέπει να αναθέσει στην Επιτροπή την 
έναρξη διαλόγου για τις θεωρήσεις και τον 
ορισμό του χάρτη πορείας για την 
ελευθέρωση των θεωρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 415
Ismail Ertug, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Norbert Neuser, Jo Leinen, Knut Fleckenstein

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. επισημαίνει ότι η Τουρκία είναι η μόνη 
υποψήφια χώρα που δεν επωφελείται από 
την ελευθέρωση του καθεστώτος των 
θεωρήσεων· τονίζει τη σημασία να 
διευκολυνθεί η πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση για τους επιχειρηματίες, τους 
ακαδημαϊκούς, τους σπουδαστές και 
εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών· 
στηρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής 
και των κρατών μελών για την εφαρμογή 
του κώδικα θεωρήσεων, εναρμονίζοντας 
και απλοποιώντας τις απαιτήσεις 

34. επισημαίνει ότι η Τουρκία είναι η μόνη 
υποψήφια χώρα που δεν επωφελείται από 
την ελευθέρωση του καθεστώτος των 
θεωρήσεων· τονίζει τη σημασία να 
διευκολυνθεί η πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση για τους επιχειρηματίες, τους 
ακαδημαϊκούς, τους σπουδαστές και 
εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών· 
στηρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής 
και των κρατών μελών για την εφαρμογή 
του κώδικα θεωρήσεων, εναρμονίζοντας 
και απλοποιώντας τις απαιτήσεις 
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θεώρησης και δημιουργώντας νέα κέντρα 
διευκόλυνσης χορήγησης θεωρήσεων στην 
Τουρκία· παροτρύνει την Τουρκία να 
υπογράψει και να εφαρμόσει τη συμφωνία 
ΕΕ-Τουρκίας για την επανεισδοχή χωρίς 
περαιτέρω καθυστέρηση και να 
διασφαλίσει ότι, έως ότου τεθεί σε 
εφαρμογή η εν λόγω συμφωνία, 
εφαρμόζονται πλήρως οι υπάρχουσες 
διμερείς συμφωνίες· υπογραμμίζει τη 
σημασία της εντατικοποίησης της 
συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της 
Τουρκίας στους τομείς της διαχείρισης της 
μετανάστευσης και των συνοριακών 
ελέγχων, δεδομένου, μεταξύ άλλων, του 
μεγάλου ποσοστού παράνομων 
μεταναστών που εισέρχονται στο έδαφος 
της ΕΕ μέσω της Τουρκίας· είναι της 
άποψης ότι, μόλις αρχίσει να ισχύει η 
συμφωνία επανεισδοχής, το Συμβούλιο θα 
πρέπει να αναθέσει στην Επιτροπή την 
έναρξη διαλόγου για τις θεωρήσεις και τον 
ορισμό του χάρτη πορείας·

θεώρησης και δημιουργώντας νέα κέντρα 
διευκόλυνσης χορήγησης θεωρήσεων στην 
Τουρκία· παροτρύνει την Τουρκία να 
υπογράψει και να εφαρμόσει τη συμφωνία 
ΕΕ-Τουρκίας για την επανεισδοχή χωρίς 
περαιτέρω καθυστέρηση και να 
διασφαλίσει ότι, έως ότου τεθεί σε 
εφαρμογή η εν λόγω συμφωνία, 
εφαρμόζονται πλήρως οι υπάρχουσες 
διμερείς συμφωνίες· υπογραμμίζει τη 
σημασία της εντατικοποίησης της 
συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της 
Τουρκίας στους τομείς της διαχείρισης της 
μετανάστευσης και των συνοριακών 
ελέγχων, δεδομένου, μεταξύ άλλων, του 
μεγάλου ποσοστού παράνομων 
μεταναστών που εισέρχονται στο έδαφος 
της ΕΕ μέσω της Τουρκίας· είναι της 
άποψης ότι, μόλις αρχίσει να ισχύει η 
συμφωνία επανεισδοχής, το Συμβούλιο θα 
πρέπει να αναθέσει στην Επιτροπή την 
έναρξη διαλόγου για τις θεωρήσεις και τον 
ορισμό του χάρτη πορείας για την 
ελευθέρωση των θεωρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 416
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. επισημαίνει ότι η Τουρκία είναι η μόνη 
υποψήφια χώρα που δεν επωφελείται από 
την ελευθέρωση του καθεστώτος των 
θεωρήσεων· τονίζει τη σημασία να 
διευκολυνθεί η πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση για τους επιχειρηματίες, τους 
ακαδημαϊκούς, τους σπουδαστές και 
εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών· 
στηρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής 
και των κρατών μελών για την εφαρμογή 
του κώδικα θεωρήσεων, εναρμονίζοντας 

34. επισημαίνει ότι η Τουρκία είναι η μόνη 
υποψήφια χώρα που δεν επωφελείται από 
την ελευθέρωση του καθεστώτος των 
θεωρήσεων· τονίζει τη σημασία να 
διευκολυνθεί η πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση για τους επιχειρηματίες, τους 
ακαδημαϊκούς, τους σπουδαστές και 
εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών· 
στηρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής 
και των κρατών μελών για την εφαρμογή 
του κώδικα θεωρήσεων, εναρμονίζοντας 
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και απλοποιώντας τις απαιτήσεις 
θεώρησης και δημιουργώντας νέα κέντρα 
διευκόλυνσης χορήγησης θεωρήσεων στην 
Τουρκία· παροτρύνει την Τουρκία να 
υπογράψει και να εφαρμόσει τη συμφωνία 
ΕΕ-Τουρκίας για την επανεισδοχή χωρίς 
περαιτέρω καθυστέρηση και να 
διασφαλίσει ότι, έως ότου τεθεί σε 
εφαρμογή η εν λόγω συμφωνία, 
εφαρμόζονται πλήρως οι υπάρχουσες 
διμερείς συμφωνίες· υπογραμμίζει τη 
σημασία της εντατικοποίησης της 
συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της 
Τουρκίας στους τομείς της διαχείρισης της 
μετανάστευσης και των συνοριακών 
ελέγχων, δεδομένου, μεταξύ άλλων, του 
μεγάλου ποσοστού παράνομων 
μεταναστών που εισέρχονται στο έδαφος 
της ΕΕ μέσω της Τουρκίας· είναι της 
άποψης ότι, μόλις αρχίσει να ισχύει η 
συμφωνία επανεισδοχής, το Συμβούλιο θα 
πρέπει να αναθέσει στην Επιτροπή την 
έναρξη διαλόγου για τις θεωρήσεις και τον 
ορισμό του χάρτη πορείας·

και απλοποιώντας τις απαιτήσεις 
θεώρησης και δημιουργώντας νέα κέντρα 
διευκόλυνσης χορήγησης θεωρήσεων στην 
Τουρκία· παροτρύνει την Τουρκία να 
υπογράψει και να εφαρμόσει τη συμφωνία 
ΕΕ-Τουρκίας για την επανεισδοχή χωρίς 
περαιτέρω καθυστέρηση και να 
διασφαλίσει ότι, έως ότου τεθεί σε 
εφαρμογή η εν λόγω συμφωνία, 
εφαρμόζονται πλήρως οι υπάρχουσες 
διμερείς συμφωνίες· υπογραμμίζει τη 
σημασία της εντατικοποίησης της 
συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της 
Τουρκίας στους τομείς της διαχείρισης της 
μετανάστευσης και των συνοριακών 
ελέγχων, δεδομένου, μεταξύ άλλων, του 
μεγάλου ποσοστού παράνομων
μεταναστών που εισέρχονται στο έδαφος 
της ΕΕ μέσω της Τουρκίας· είναι της 
άποψης ότι, μόλις αρχίσει να ισχύει η 
συμφωνία επανεισδοχής, το Συμβούλιο θα 
πρέπει να αναθέσει στην Επιτροπή την 
έναρξη διαλόγου για τις θεωρήσεις και τον 
ορισμό του χάρτη πορείας για την 
ελευθέρωση των θεωρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 417
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. επισημαίνει ότι η Τουρκία είναι η μόνη 
υποψήφια χώρα που δεν επωφελείται από 
την ελευθέρωση του καθεστώτος των 
θεωρήσεων· τονίζει τη σημασία να 
διευκολυνθεί η πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση για τους επιχειρηματίες, τους 
ακαδημαϊκούς, τους σπουδαστές και 
εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών· 
στηρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής 
και των κρατών μελών για την εφαρμογή 

34. εκφράζει τη λύπη του ότι η Τουρκία 
είναι η μόνη υποψήφια χώρα που δεν 
επωφελείται από την ελευθέρωση του 
καθεστώτος των θεωρήσεων· τονίζει τη 
σημασία να διευκολυνθεί η πρόσβαση 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τους 
επιχειρηματίες, τους ακαδημαϊκούς, τους 
σπουδαστές και εκπροσώπους της 
κοινωνίας των πολιτών· στηρίζει τις 
προσπάθειες της Επιτροπής και των 
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του κώδικα θεωρήσεων, εναρμονίζοντας 
και απλοποιώντας τις απαιτήσεις 
θεώρησης και δημιουργώντας νέα κέντρα 
διευκόλυνσης χορήγησης θεωρήσεων στην 
Τουρκία· παροτρύνει την Τουρκία να 
υπογράψει και να εφαρμόσει τη συμφωνία 
ΕΕ-Τουρκίας για την επανεισδοχή χωρίς 
περαιτέρω καθυστέρηση και να 
διασφαλίσει ότι, έως ότου τεθεί σε 
εφαρμογή η εν λόγω συμφωνία, 
εφαρμόζονται πλήρως οι υπάρχουσες 
διμερείς συμφωνίες· υπογραμμίζει τη 
σημασία της εντατικοποίησης της 
συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της 
Τουρκίας στους τομείς της διαχείρισης της 
μετανάστευσης και των συνοριακών 
ελέγχων, δεδομένου, μεταξύ άλλων, του 
μεγάλου ποσοστού παράνομων 
μεταναστών που εισέρχονται στο έδαφος 
της ΕΕ μέσω της Τουρκίας· είναι της 
άποψης ότι, μόλις αρχίσει να ισχύει η 
συμφωνία επανεισδοχής, το Συμβούλιο θα 
πρέπει να αναθέσει στην Επιτροπή την 
έναρξη διαλόγου για τις θεωρήσεις και τον 
ορισμό του χάρτη πορείας·

κρατών μελών για την εφαρμογή του 
κώδικα θεωρήσεων, εναρμονίζοντας και 
απλοποιώντας τις απαιτήσεις θεώρησης 
και δημιουργώντας νέα κέντρα 
διευκόλυνσης χορήγησης θεωρήσεων στην 
Τουρκία· παροτρύνει την Τουρκία να 
υπογράψει και να εφαρμόσει τη συμφωνία 
ΕΕ-Τουρκίας για την επανεισδοχή χωρίς 
περαιτέρω καθυστέρηση και να 
διασφαλίσει ότι, έως ότου τεθεί σε 
εφαρμογή η εν λόγω συμφωνία, 
εφαρμόζονται πλήρως οι υπάρχουσες 
διμερείς συμφωνίες· υπογραμμίζει τη 
σημασία της εντατικοποίησης της 
συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της 
Τουρκίας στους τομείς της διαχείρισης της 
μετανάστευσης και των συνοριακών 
ελέγχων, δεδομένου, μεταξύ άλλων, του 
μεγάλου ποσοστού παράνομων 
μεταναστών που εισέρχονται στο έδαφος 
της ΕΕ μέσω της Τουρκίας· είναι της 
άποψης ότι, μόλις αρχίσει να ισχύει η 
συμφωνία επανεισδοχής, το Συμβούλιο θα 
πρέπει να αναθέσει στην Επιτροπή την 
έναρξη διαλόγου για τις θεωρήσεις και τον 
ορισμό του χάρτη πορείας χωρίς αναβολή·

Or. en

Τροπολογία 418
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34α. επισημαίνει ότι η χορήγηση 
κονδυλίων στην Τουρκία από το μέσο 
προενταξιακής βοήθειας θα πρέπει να 
συνδέεται με συγκεκριμένη πρόοδο της 
Τουρκίας όσον αφορά την καταπολέμηση 
της παράνομης μετανάστευσης στην ΕΕ 
και την ασφάλεια των συνόρων της με 
την Ελλάδα και τη Βουλγαρία·
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Or. de

Τροπολογία 419
Birgit Schnieber-Jastram

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34α. επικροτεί την πρόοδο που έχει 
σημειώσει η Τουρκία στον τομέα της 
ανανεώσιμης ενέργειας και υποστηρίζει 
περαιτέρω προσπάθειες για αυξανόμενη 
χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε 
όλους τους τομείς·

Or. en

Τροπολογία 420
Γεώργιος Κουμουτσάκος, Μαριέττα Γιαννάκου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34α. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
διμερείς συμφωνίες μεταξύ της Τουρκίας 
και γειτονικών χωρών - μεταξύ των 
οποίων το Πακιστάν, το Σουδάν, το Ιράν, 
η Συρία, η Λιβύη και οι πρώην σοβιετικές
δημοκρατίες της Κεντρικής Ασίας -
σχετικά με την κατάργηση των 
απαιτήσεων τουριστικής θεώρησης 
διαβατηρίου, δεδομένου ότι οι πολίτες 
των χωρών αυτών που εισέρχονται 
νόμιμα στην Τουρκία θα μπορούσαν 
ενδεχομένως να γίνουν παράνομοι 
μετανάστες στο έδαφος της ΕΕ· 

Or. en
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Τροπολογία 421
Richard Howitt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34α. εκφράζει τη λύπη του για τις 
καθυστερήσεις που σημειώνονται στην 
νομοθετική εργασία της Μεγάλης 
Εθνοσυνέλευσης της Τουρκίας ενόψει της 
προστασίας των δικαιωμάτων των 
προσφύγων και των ζητούντων άσυλο και 
εκφράζει την ανησυχία του για τις 
συνεχείς αναφορές σχετικά με άτομα που 
εξαναγκάζονται να επιστρέψουν σε χώρες 
όπου διατρέχουν ενδεχομένως τον 
κίνδυνο να υποβληθούν σε βασανιστήρια 
ή άλλη μεταχείριση που καταπατάει τα 
ανθρώπινα δικαιώματα ύστερα από 
αυθαίρετη απόρριψη της αίτησής τους 
για πρόσβαση στη διαδικασία χορήγησης 
ασύλου· 

Or. en

Τροπολογία 422
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Παράγραφος 34 α (νέα)

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

34α. εκφράζει την ανησυχία του για τη 
συνεχιζόμενη αυθαίρετη άρνηση 
πρόσβασης στη διαδικασία ασύλου και 
την πρακτική επαναπροώθησης των 
προσφύγων, των αιτούντων άσυλο και 
άλλων ατόμων που ενδέχεται να χρήζουν 
προστασίας· παροτρύνει την κυβέρνηση 
να ευθυγραμμίσει προς τα διεθνή 
πρότυπα τους κανόνες κράτησης τους 
οποίους το ΕΔΑΔ έκρινε παράνομους 
στην υπόθεση Abdolkhani και Karimina 
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κατά Τουρκίας· καλεί τη Μεγάλη 
Τουρκική Εθνοσυνέλευση να εγκρίνει μια 
συνολική νομοθεσία σύμφωνη με τα 
διεθνή πρότυπα για την προστασία και 
την υποδοχή προκειμένου να 
προστατεύονται τα δικαιώματα όλων των 
προσφύγων, των αιτούντων άσυλο και 
άλλων ατόμων που ενδέχεται να χρήζουν 
προστασίας, χωρίς διακρίσεις στο 
πλαίσιο της τουρκικής δικαιοδοσίας·

Or. en

Τροπολογία 423
Hélène Flautre, Franziska Keller

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Παράγραφος 34 β (νέα)

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

34β. εκφράζει την βαθειά του ανησυχία 
για τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων προσφύγων, 
αιτούντων άσυλο και μεταναστών και 
από τις δύο πλευρές των 
ελληνοτουρκικών χερσαίων και 
θαλάσσιων συνόρων, όπου επιχειρούν 
επίσης οι δυνάμεις της FRONTEX· 
θεωρεί το σχέδιο ελληνικών αρχών να 
κατασκευάσουν φράκτη μήκους 12,5 χλμ. 
στα σύνορα με την Τουρκία ακατάλληλο 
μέτρο για την αντιμετώπιση των 
μεταναστευτικών ροών·

Or. en

Τροπολογία 424
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35. υπενθυμίζει τον κεντρικό ρόλο της 
Τουρκίας ως του ενεργειακού διαδρόμου 
της ΕΕ για τους πόρους πετρελαίου και 
αερίου του Καυκάσου και της Κασπίας 
καθώς και την στρατηγική γειτνίαση της 
Τουρκίας με το Ιράκ και την 
αναπτυσσόμενη αγορά του αργού 
πετρελαίου· τονίζει το στρατηγικό ρόλο 
του αγωγού Nabucco και άλλων αγωγών 
φυσικού αερίου, όπως του μελλοντικού 
διαδρόμου φυσικού αερίου ITGI 
(Διασύνδεση Τουρκίας - Ελλάδας-
Ιταλίας) για την ασφάλεια του 
ενεργειακού εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης· πιστεύει ότι, λαμβάνοντας 
υπόψη το στρατηγικό ρόλο και τις 
δυνατότητες της Τουρκίας, και για 
επενδύσεις της ΕΕ και περαιτέρω 
συνεργασία με την ΕΕ, θα πρέπει να 
αρχίσει προβληματισμός σχετικά με την 
σκοπιμότητα να ανοίξουν 
διαπραγματεύσεις για το Κεφάλαιο 15 
σχετικά με την ενέργεια με στόχο την 
προώθηση του στρατηγικού διαλόγου με 
την Τουρκία για την ενέργεια,

διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 425
Κυριάκος Μαυρονικόλας, Μαρία-Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35. υπενθυμίζει τον κεντρικό ρόλο της 
Τουρκίας ως του ενεργειακού διαδρόμου 
της ΕΕ για τους πόρους πετρελαίου και 
αερίου του Καυκάσου και της Κασπίας 
καθώς και την στρατηγική γειτνίαση της 
Τουρκίας με το Ιράκ και την 
αναπτυσσόμενη αγορά του αργού 

35. υπενθυμίζει τον κεντρικό ρόλο της 
Τουρκίας ως του ενεργειακού διαδρόμου 
της ΕΕ για τους πόρους πετρελαίου και 
αερίου του Καυκάσου και της Κασπίας 
καθώς και την στρατηγική της γειτνίαση
με πλούσιες σε πετρέλαιο χώρες της 
Μέσης Ανατολής· τονίζει τη στρατηγική 
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πετρελαίου· τονίζει το στρατηγικό ρόλο
του αγωγού Nabucco και άλλων αγωγών 
φυσικού αερίου, όπως του μελλοντικού 
διαδρόμου φυσικού αερίου ITGI 
(Διασύνδεση Τουρκίας - Ελλάδας-Ιταλίας) 
για την ασφάλεια του ενεργειακού 
εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 
πιστεύει ότι, λαμβάνοντας υπόψη το 
στρατηγικό ρόλο και τις δυνατότητες της 
Τουρκίας, και για επενδύσεις της ΕΕ και 
περαιτέρω συνεργασία με την ΕΕ, θα 
πρέπει να αρχίσει προβληματισμός σχετικά 
με την σκοπιμότητα να ανοίξουν 
διαπραγματεύσεις για το Κεφάλαιο 15 
σχετικά με την ενέργεια με στόχο την 
προώθηση του στρατηγικού διαλόγου με 
την Τουρκία για την ενέργεια,

σημασία της πραγματοποίησης του 
αγωγού Nabucco και άλλων αγωγών 
φυσικού αερίου, όπως του μελλοντικού 
διαδρόμου φυσικού αερίου ITGI 
(Διασύνδεση Τουρκίας - Ελλάδας-Ιταλίας) 
για την ασφάλεια του ενεργειακού 
εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 
πιστεύει ότι, λαμβάνοντας υπόψη το 
στρατηγικό ρόλο και τις δυνατότητες της 
Τουρκίας, και για επενδύσεις της ΕΕ και 
περαιτέρω συνεργασία με την ΕΕ και 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το 
περιεχόμενο της παραγράφου 30 της 
παρούσας έκθεσης, θα πρέπει να αρχίσει 
προβληματισμός σχετικά με την 
σκοπιμότητα να ανοίξουν 
διαπραγματεύσεις για το Κεφάλαιο 15 
σχετικά με την ενέργεια με στόχο την 
προώθηση του στρατηγικού διαλόγου με 
την Τουρκία για την ενέργεια,

Or. en

Τροπολογία 426
Charles Tannock

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35. υπενθυμίζει τον κεντρικό ρόλο της 
Τουρκίας ως του ενεργειακού διαδρόμου 
της ΕΕ για τους πόρους πετρελαίου και 
αερίου του Καυκάσου και της Κασπίας 
καθώς και την στρατηγική γειτνίαση της 
Τουρκίας με το Ιράκ και την 
αναπτυσσόμενη αγορά του αργού 
πετρελαίου· τονίζει το στρατηγικό ρόλο 
του αγωγού Nabucco και άλλων αγωγών 
φυσικού αερίου, όπως του μελλοντικού 
διαδρόμου φυσικού αερίου ITGI 
(Διασύνδεση Τουρκίας - Ελλάδας-Ιταλίας) 
για την ασφάλεια του ενεργειακού 
εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 
πιστεύει ότι, λαμβάνοντας υπόψη το 

35. υπενθυμίζει τον κεντρικό ρόλο της 
Τουρκίας ως του ενεργειακού διαδρόμου 
της ΕΕ για τους πόρους πετρελαίου και 
αερίου του Καυκάσου και της Κασπίας 
καθώς και την στρατηγική γειτνίαση της 
Τουρκίας με το Ιράκ και την 
αναπτυσσόμενη αγορά του αργού 
πετρελαίου· τονίζει το στρατηγικό ρόλο 
του σχεδιασμένου αγωγού Nabucco και 
άλλων αγωγών φυσικού αερίου, όπως του 
μελλοντικού διαδρόμου φυσικού αερίου 
ITGI (Διασύνδεση Τουρκίας - Ελλάδας-
Ιταλίας) για την ασφάλεια του ενεργειακού 
εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 
παροτρύνει την Τουρκία και το 
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στρατηγικό ρόλο και τις δυνατότητες της 
Τουρκίας, και για επενδύσεις της ΕΕ και 
περαιτέρω συνεργασία με την ΕΕ, θα 
πρέπει να αρχίσει προβληματισμός σχετικά 
με την σκοπιμότητα να ανοίξουν 
διαπραγματεύσεις για το Κεφάλαιο 15 
σχετικά με την ενέργεια με στόχο την 
προώθηση του στρατηγικού διαλόγου με 
την Τουρκία για την ενέργεια,

Αζερμπαϊτζάν να σταματήσουν την 
πολιτική απομόνωσης της Αρμενίας με 
τον συστηματικό αποκλεισμό της από 
προγράμματα που αποβλέπουν στην 
παροχή ενεργειακής ασφάλειας για την 
ΕΕ· πιστεύει ότι, λαμβάνοντας υπόψη το 
στρατηγικό ρόλο και τις δυνατότητες της 
Τουρκίας, και για επενδύσεις της ΕΕ και 
περαιτέρω συνεργασία με την ΕΕ, θα 
πρέπει να αρχίσει προβληματισμός σχετικά 
με την σκοπιμότητα να ανοίξουν 
διαπραγματεύσεις για το Κεφάλαιο 15 
σχετικά με την ενέργεια με στόχο την 
προώθηση του στρατηγικού διαλόγου με 
την Τουρκία για την ενέργεια,

Or. en

Τροπολογία 427
Graham Watson, Anneli Jäätteenmäki, Sarah Ludford, Ivo Vajgl, Andrew Duff, 
Alexander Graf Lambsdorff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35. υπενθυμίζει τον κεντρικό ρόλο της 
Τουρκίας ως του ενεργειακού διαδρόμου 
της ΕΕ για τους πόρους πετρελαίου και 
αερίου του Καυκάσου και της Κασπίας 
καθώς και την στρατηγική γειτνίαση της 
Τουρκίας με το Ιράκ και την 
αναπτυσσόμενη αγορά του αργού 
πετρελαίου· τονίζει το στρατηγικό ρόλο 
του αγωγού Nabucco και άλλων αγωγών 
φυσικού αερίου, όπως του μελλοντικού 
διαδρόμου φυσικού αερίου ITGI 
(Διασύνδεση Τουρκίας - Ελλάδας-Ιταλίας) 
για την ασφάλεια του ενεργειακού 
εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 
πιστεύει ότι, λαμβάνοντας υπόψη το 
στρατηγικό ρόλο και τις δυνατότητες της 
Τουρκίας, και για επενδύσεις της ΕΕ και 
περαιτέρω συνεργασία με την ΕΕ, θα 
πρέπει να αρχίσει προβληματισμός σχετικά 

35. υπενθυμίζει τον κεντρικό ρόλο της 
Τουρκίας ως του ενεργειακού διαδρόμου 
της ΕΕ για τους πόρους πετρελαίου και 
αερίου του Καυκάσου και της Κασπίας 
καθώς και την στρατηγική γειτνίαση της 
Τουρκίας με το Ιράκ και την 
αναπτυσσόμενη αγορά του αργού 
πετρελαίου· τονίζει το στρατηγικό ρόλο 
του αγωγού Nabucco και άλλων αγωγών 
φυσικού αερίου, όπως του μελλοντικού 
διαδρόμου φυσικού αερίου ITGI 
(Διασύνδεση Τουρκίας - Ελλάδας-Ιταλίας) 
για την ασφάλεια του ενεργειακού 
εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 
τονίζει τις δυνατότητες της Τουρκίας
στον τομέα την ανανεώσιμης ενέργειας, 
τους σημαντικούς πόρους ηλιακής, 
αιολικής και γεωθερμικής ενέργειας 
καθώς και τις δυνατότητες για την ΕΕ να 
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με την σκοπιμότητα να ανοίξουν 
διαπραγματεύσεις για το Κεφάλαιο 15 
σχετικά με την ενέργεια με στόχο την 
προώθηση του στρατηγικού διαλόγου με 
την Τουρκία για την ενέργεια,

εισάγει ανανεώσιμη ενέργεια από την 
Τουρκία μέσω δικτύων μεταφοράς 
συνεχούς ηλεκτρικού ρεύματος υψηλής 
τάσης, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον 
τρόπο όχι μόνο στην ενεργειακή μας 
ασφάλεια αλλά και στην επίτευξη των 
στόχων μας εις ό, τι αφορά την 
ανανεώσιμη ενέργεια· πιστεύει ότι, 
λαμβάνοντας υπόψη το στρατηγικό ρόλο 
και τις δυνατότητες της Τουρκίας, και για 
επενδύσεις της ΕΕ και περαιτέρω 
συνεργασία με την ΕΕ, θα πρέπει να 
αρχίσει προβληματισμός σχετικά με την 
σκοπιμότητα να ανοίξουν 
διαπραγματεύσεις για το Κεφάλαιο 15 
σχετικά με την ενέργεια με στόχο την 
προώθηση του στρατηγικού διαλόγου με 
την Τουρκία για την ενέργεια,

Or. en

Τροπολογία 428
Renate Sommer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35. υπενθυμίζει τον κεντρικό ρόλο της 
Τουρκίας ως του ενεργειακού διαδρόμου 
της ΕΕ για τους πόρους πετρελαίου και 
αερίου του Καυκάσου και της Κασπίας 
καθώς και την στρατηγική γειτνίαση της 
Τουρκίας με το Ιράκ και την 
αναπτυσσόμενη αγορά του αργού 
πετρελαίου· τονίζει το στρατηγικό ρόλο 
του αγωγού Nabucco και άλλων αγωγών 
φυσικού αερίου, όπως του μελλοντικού 
διαδρόμου φυσικού αερίου ITGI 
(Διασύνδεση Τουρκίας - Ελλάδας-Ιταλίας) 
για την ασφάλεια του ενεργειακού 
εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
πιστεύει ότι, λαμβάνοντας υπόψη το 
στρατηγικό ρόλο και τις δυνατότητες της 
Τουρκίας, και για επενδύσεις της ΕΕ και 

35. υπενθυμίζει τον κεντρικό ρόλο της 
Τουρκίας ως του ενεργειακού διαδρόμου 
της ΕΕ για τους πόρους πετρελαίου και 
αερίου του Καυκάσου και της Κασπίας 
καθώς και την στρατηγική γειτνίαση της 
Τουρκίας με το Ιράκ και την 
αναπτυσσόμενη αγορά του αργού 
πετρελαίου· τονίζει το στρατηγικό ρόλο 
του αγωγού Nabucco και άλλων αγωγών 
φυσικού αερίου, όπως του μελλοντικού 
διαδρόμου φυσικού αερίου ITGI 
(Διασύνδεση Τουρκίας - Ελλάδας-Ιταλίας) 
για την ασφάλεια του ενεργειακού 
εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης·



AM\888692EL.doc 291/314 PE478.719v01-00

EL

περαιτέρω συνεργασία με την ΕΕ, θα 
πρέπει να αρχίσει προβληματισμός 
σχετικά με την σκοπιμότητα να ανοίξουν 
διαπραγματεύσεις για το Κεφάλαιο 15 
σχετικά με την ενέργεια με στόχο την 
προώθηση του στρατηγικού διαλόγου με 
την Τουρκία για την ενέργεια,

Or. de

Τροπολογία 429
Geoffrey Van Orden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35. υπενθυμίζει τον κεντρικό ρόλο της 
Τουρκίας ως του ενεργειακού διαδρόμου 
της ΕΕ για τους πόρους πετρελαίου και 
αερίου του Καυκάσου και της Κασπίας 
καθώς και την στρατηγική γειτνίαση της 
Τουρκίας με το Ιράκ και την 
αναπτυσσόμενη αγορά του αργού 
πετρελαίου· τονίζει το στρατηγικό ρόλο 
του αγωγού Nabucco και άλλων αγωγών 
φυσικού αερίου, όπως του μελλοντικού 
διαδρόμου φυσικού αερίου ITGI 
(Διασύνδεση Τουρκίας - Ελλάδας-Ιταλίας) 
για την ασφάλεια του ενεργειακού 
εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 
πιστεύει ότι, λαμβάνοντας υπόψη το 
στρατηγικό ρόλο και τις δυνατότητες της 
Τουρκίας, και για επενδύσεις της ΕΕ και 
περαιτέρω συνεργασία με την ΕΕ, θα 
πρέπει να αρχίσει προβληματισμός 
σχετικά με την σκοπιμότητα να ανοίξουν
διαπραγματεύσεις για το Κεφάλαιο 15 
σχετικά με την ενέργεια με στόχο την 
προώθηση του στρατηγικού διαλόγου με 
την Τουρκία για την ενέργεια,

35. υπενθυμίζει τον κεντρικό ρόλο της 
Τουρκίας ως κυριότερης χώρας 
διαμετακόμισης για τους πόρους 
πετρελαίου και αερίου του Καυκάσου και 
της Κασπίας καθώς και την γειτνίαση της 
Τουρκίας με το Ιράκ και την 
αναπτυσσόμενη αγορά του αργού 
πετρελαίου· τονίζει το στρατηγικό ρόλο 
του αγωγού Nabucco και άλλων αγωγών 
φυσικού αερίου, όπως του μελλοντικού 
διαδρόμου φυσικού αερίου ITGI 
(Διασύνδεση Τουρκίας - Ελλάδας-Ιταλίας) 
για την ασφάλεια του ενεργειακού 
εφοδιασμού της Ευρώπης· πιστεύει ότι, 
λαμβάνοντας υπόψη το στρατηγικό ρόλο 
και τις δυνατότητες της Τουρκίας, και για 
ευρωπαϊκές επενδύσεις και συνεργασία, οι 
διαπραγματεύσεις για το Κεφάλαιο 15 
(ενέργεια) θα πρέπει να αρχίσουν όσο το 
δυνατόν συντομότερα·

Or. en
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Τροπολογία 430
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35. υπενθυμίζει τον κεντρικό ρόλο της 
Τουρκίας ως του ενεργειακού διαδρόμου 
της ΕΕ για τους πόρους πετρελαίου και 
αερίου του Καυκάσου και της Κασπίας
καθώς και την στρατηγική γειτνίαση της 
Τουρκίας με το Ιράκ και την 
αναπτυσσόμενη αγορά του αργού 
πετρελαίου· τονίζει το στρατηγικό ρόλο 
του αγωγού Nabucco και άλλων αγωγών 
φυσικού αερίου, όπως του μελλοντικού 
διαδρόμου φυσικού αερίου ITGI 
(Διασύνδεση Τουρκίας - Ελλάδας-Ιταλίας) 
για την ασφάλεια του ενεργειακού 
εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 
πιστεύει ότι, λαμβάνοντας υπόψη το 
στρατηγικό ρόλο και τις δυνατότητες της 
Τουρκίας, και για επενδύσεις της ΕΕ και 
περαιτέρω συνεργασία με την ΕΕ, θα 
πρέπει να αρχίσει προβληματισμός σχετικά 
με την σκοπιμότητα να ανοίξουν 
διαπραγματεύσεις για το Κεφάλαιο 15 
σχετικά με την ενέργεια με στόχο την 
προώθηση του στρατηγικού διαλόγου με 
την Τουρκία για την ενέργεια·

35. υπενθυμίζει τον κεντρικό ρόλο της 
Τουρκίας ως του ενεργειακού διαδρόμου 
της ΕΕ για τους πόρους πετρελαίου και 
αερίου του Καυκάσου και της Κασπίας 
καθώς και την στρατηγική γειτνίαση της 
Τουρκίας με το Ιράκ και την 
αναπτυσσόμενη αγορά του αργού 
πετρελαίου· τονίζει το στρατηγικό ρόλο 
του αγωγού Nabucco και άλλων αγωγών 
φυσικού αερίου, όπως του μελλοντικού 
διαδρόμου φυσικού αερίου ITGI 
(Διασύνδεση Τουρκίας - Ελλάδας-Ιταλίας) 
για την ασφάλεια του ενεργειακού 
εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 
πιστεύει ότι, λαμβάνοντας υπόψη το 
στρατηγικό ρόλο και τις δυνατότητες της 
Τουρκίας, και για επενδύσεις της ΕΕ και 
περαιτέρω συνεργασία με την ΕΕ, θα 
πρέπει να αρχίσει προβληματισμός σχετικά 
με την σκοπιμότητα να ανοίξουν 
διαπραγματεύσεις για το Κεφάλαιο 15 
σχετικά με την ενέργεια , υπό την 
προϋπόθεση ότι η Τουρκία θα δεσμευθεί 
ότι θα σεβαστεί πλήρως τα κυρίαρχα 
δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
και θα θέσει χωρίς αναβολή τέρμα στις 
απειλές που στρέφει εναντίον της, καθώς 
και ότι θα σεβαστεί τις υποχρεώσεις που 
περιγράφονται στο διαπραγματευτικό 
πλαίσιο για τις σχέσεις καλής γειτονίας 
και την ειρηνική διευθέτηση διαφορών· 

Or. en

Τροπολογία 431
Τάκης Χατζηγεωργίου, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Νικόλαος Χουντής
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35. υπενθυμίζει τον κεντρικό ρόλο της 
Τουρκίας ως του ενεργειακού διαδρόμου 
της ΕΕ για τους πόρους πετρελαίου και 
αερίου του Καυκάσου και της Κασπίας 
καθώς και την στρατηγική γειτνίαση της 
Τουρκίας με το Ιράκ και την 
αναπτυσσόμενη αγορά του αργού 
πετρελαίου· τονίζει το στρατηγικό ρόλο 
του αγωγού Nabucco και άλλων αγωγών 
φυσικού αερίου, όπως του μελλοντικού 
διαδρόμου φυσικού αερίου ITGI 
(Διασύνδεση Τουρκίας - Ελλάδας-Ιταλίας) 
για την ασφάλεια του ενεργειακού 
εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 
πιστεύει ότι, λαμβάνοντας υπόψη το 
στρατηγικό ρόλο και τις δυνατότητες της 
Τουρκίας, και για επενδύσεις της ΕΕ και 
περαιτέρω συνεργασία με την ΕΕ, θα 
πρέπει να αρχίσει προβληματισμός σχετικά 
με την σκοπιμότητα να ανοίξουν 
διαπραγματεύσεις για το Κεφάλαιο 15 
σχετικά με την ενέργεια με στόχο την 
προώθηση του στρατηγικού διαλόγου με 
την Τουρκία για την ενέργεια·

35. υπενθυμίζει τον κεντρικό ρόλο της 
Τουρκίας ως του ενεργειακού διαδρόμου 
της ΕΕ για τους πόρους πετρελαίου και 
αερίου του Καυκάσου και της Κασπίας 
καθώς και την στρατηγική γειτνίαση της 
Τουρκίας με το Ιράκ και την 
αναπτυσσόμενη αγορά του αργού 
πετρελαίου· τονίζει το στρατηγικό ρόλο 
του αγωγού Nabucco και άλλων αγωγών 
φυσικού αερίου, όπως του μελλοντικού 
διαδρόμου φυσικού αερίου ITGI 
(Διασύνδεση Τουρκίας - Ελλάδας-Ιταλίας) 
για την ασφάλεια του ενεργειακού 
εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 
πιστεύει ότι, λαμβάνοντας υπόψη το 
στρατηγικό ρόλο και τις δυνατότητες της 
Τουρκίας, και για επενδύσεις της ΕΕ και 
περαιτέρω συνεργασία με την ΕΕ, θα 
πρέπει να αρχίσει προβληματισμός σχετικά 
με την σκοπιμότητα να ανοίξουν 
διαπραγματεύσεις για το Κεφάλαιο 15 
σχετικά με την ενέργεια , υπό την 
προϋπόθεση ότι η Τουρκία θα δεσμευθεί 
ότι θα σεβαστεί πλήρως τα κυρίαρχα 
δικαιώματα όλων των κρατών μελών, 
συμπεριλαμβανομένου και του 
δικαιώματος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας σε αποκλειστική 
οικονομική ζώνη, καθώς και ότι θα 
σεβαστεί τις υποχρεώσεις που 
περιγράφονται στο διαπραγματευτικό 
πλαίσιο για τις σχέσεις καλής γειτονίας 
και την ειρηνική διευθέτηση διαφορών· 

Or. en

Τροπολογία 432
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35. υπενθυμίζει τον κεντρικό ρόλο της 
Τουρκίας ως του ενεργειακού διαδρόμου 
της ΕΕ για τους πόρους πετρελαίου και 
αερίου του Καυκάσου και της Κασπίας 
καθώς και την στρατηγική γειτνίαση της 
Τουρκίας με το Ιράκ και την 
αναπτυσσόμενη αγορά του αργού 
πετρελαίου· τονίζει το στρατηγικό ρόλο 
του αγωγού Nabucco και άλλων αγωγών 
φυσικού αερίου, όπως του μελλοντικού 
διαδρόμου φυσικού αερίου ITGI 
(Διασύνδεση Τουρκίας - Ελλάδας-Ιταλίας) 
για την ασφάλεια του ενεργειακού 
εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 
πιστεύει ότι, λαμβάνοντας υπόψη το 
στρατηγικό ρόλο και τις δυνατότητες της 
Τουρκίας, και για επενδύσεις της ΕΕ και 
περαιτέρω συνεργασία με την ΕΕ, θα 
πρέπει να αρχίσει προβληματισμός σχετικά 
με την σκοπιμότητα να ανοίξουν 
διαπραγματεύσεις για το Κεφάλαιο 15 
σχετικά με την ενέργεια με στόχο την 
προώθηση του στρατηγικού διαλόγου με 
την Τουρκία για την ενέργεια,

35. υπενθυμίζει τον κεντρικό ρόλο της 
Τουρκίας ως του ενεργειακού διαδρόμου 
της ΕΕ για τους πόρους πετρελαίου και 
αερίου του Καυκάσου και της Κασπίας 
καθώς και την στρατηγική γειτνίαση της 
Τουρκίας με το Ιράκ και την 
αναπτυσσόμενη αγορά του αργού 
πετρελαίου· τονίζει το στρατηγικό ρόλο 
του αγωγού Nabucco και άλλων αγωγών 
φυσικού αερίου, όπως του μελλοντικού 
διαδρόμου φυσικού αερίου ITGI 
(Διασύνδεση Τουρκίας - Ελλάδας-Ιταλίας) 
για την ασφάλεια του ενεργειακού 
εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 
πιστεύει ότι, λαμβάνοντας υπόψη το 
στρατηγικό ρόλο και τις δυνατότητες της 
Τουρκίας, και για επενδύσεις της ΕΕ και 
περαιτέρω συνεργασία με την ΕΕ, θα 
πρέπει να αρχίσει προβληματισμός σχετικά 
με το άνοιγμα διαπραγματεύσεων για το 
Κεφάλαιο 15 σχετικά με την ενέργεια με 
στόχο την προώθηση του στρατηγικού 
διαλόγου με την Τουρκία για την ενέργεια,

Or. en

Τροπολογία 433
Rolandas Paksas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. τονίζει το στρατηγικό ρόλο της 
Τουρκίας, από πολιτική και γεωγραφική 
άποψη, για την εξωτερική πολιτική της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και την πολιτική της 
γειτονίας· υπενθυμίζει το ρόλο της 
Τουρκίας ως σημαντικού περιφερειακού 
παράγοντα στην Μέση Ανατολή, τα 
Δυτικά Βαλκάνια, το 

36. τονίζει το στρατηγικό ρόλο της 
Τουρκίας, από πολιτική και γεωγραφική 
άποψη, για την εξωτερική πολιτική της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και την πολιτική της 
γειτονίας· υπενθυμίζει τον ρόλο της 
Τουρκίας ως λαϊκής δημοκρατίας με 
πληθυσμό στην πλειονότητα 
μουσουλμανικό και ως σημαντικού 
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Αφγανιστάν/Πακιστάν, το Νότιο Καύκασο 
και το Κέρας της Αφρικής καθώς και τον 
ρόλο της Τουρκίας ως παράδειγμα για τον 
εκδημοκρατισμό των Αραβικών Κρατών· 
στηρίζει την σταθερή στάση και δέσμευση 
της Τουρκίας προς τις δημοκρατικές 
δυνάμεις της Συρίας και υπενθυμίζει το 
σημαντικό ρόλο της για την προστασία των 
Σύριων προσφύγων· καλεί την ΕΕ και την 
Τουρκία να ενισχύσουν τον υφιστάμενο 
πολιτικό τους διάλογο για τις επιλογές 
εξωτερικής πολιτικής και τους στόχους 
κοινού ενδιαφέροντος· ενθαρρύνει την 
Τουρκία να αναπτύξει την εξωτερική της 
πολιτική στο πλαίσιο διαλόγου και 
συντονισμού με την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και να ευθυγραμμίσει προοδευτικά την 
εξωτερική της πολιτική με εκείνη της ΕΕ 
με στόχο τη δημιουργία αξιόλογων 
συνεργιών, και να ενισχύσει τις 
δυνατότητες για θετικό αντίκτυπο,

περιφερειακού παράγοντα στην Μέση 
Ανατολή, τα Δυτικά Βαλκάνια, το 
Αφγανιστάν/Πακιστάν, το Νότιο Καύκασο 
και το Κέρας της Αφρικής καθώς και τον 
ρόλο της Τουρκίας ως παράδειγμα για τον 
εκδημοκρατισμό των Αραβικών Κρατών· 
στηρίζει την σταθερή στάση και δέσμευση 
της Τουρκίας προς τις δημοκρατικές 
δυνάμεις της Συρίας και υπενθυμίζει το 
σημαντικό ρόλο της για την προστασία των 
Σύριων προσφύγων· καλεί την ΕΕ και την 
Τουρκία να ενισχύσουν τον υφιστάμενο 
πολιτικό τους διάλογο για τις επιλογές 
εξωτερικής πολιτικής και τους στόχους 
κοινού ενδιαφέροντος· ενθαρρύνει την 
Τουρκία να αναπτύξει την εξωτερική της 
πολιτική στο πλαίσιο διαλόγου και 
συντονισμού με την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και να ευθυγραμμίσει προοδευτικά την 
εξωτερική της πολιτική με εκείνη της ΕΕ 
με στόχο τη δημιουργία αξιόλογων 
συνεργιών, και να ενισχύσει τις 
δυνατότητες για θετικό αντίκτυπο,

Or. lt

Τροπολογία 434
Norica Nicolai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. τονίζει το στρατηγικό ρόλο της 
Τουρκίας, από πολιτική και γεωγραφική 
άποψη, για την εξωτερική πολιτική της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και την πολιτική της 
γειτονίας· υπενθυμίζει το ρόλο της 
Τουρκίας ως σημαντικού περιφερειακού 
παράγοντα στην Μέση Ανατολή, τα 
Δυτικά Βαλκάνια, το 
Αφγανιστάν/Πακιστάν, το Νότιο Καύκασο 
και το Κέρας της Αφρικής καθώς και τον 
ρόλο της Τουρκίας ως παράδειγμα για τον 
εκδημοκρατισμό των Αραβικών Κρατών· 

36. τονίζει το στρατηγικό ρόλο της 
Τουρκίας, από πολιτική και γεωγραφική 
άποψη, για την εξωτερική πολιτική της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και την πολιτική της 
γειτονίας· τονίζει το ρόλο της Τουρκίας ως 
σημαντικού περιφερειακού παράγοντα
ειδικότερα στο πλαίσιο της πολιτικής 
ασφάλειας και άμυνας, στην Μέση 
Ανατολή, τα Δυτικά Βαλκάνια, το 
Αφγανιστάν/Πακιστάν, το Νότιο Καύκασο 
και το Κέρας της Αφρικής καθώς και τον 
ρόλο της Τουρκίας ως παράδειγμα για τον 
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στηρίζει την σταθερή στάση και δέσμευση 
της Τουρκίας προς τις δημοκρατικές 
δυνάμεις της Συρίας και υπενθυμίζει το 
σημαντικό ρόλο της για την προστασία των 
Σύριων προσφύγων· καλεί την ΕΕ και την 
Τουρκία να ενισχύσουν τον υφιστάμενο 
πολιτικό τους διάλογο για τις επιλογές 
εξωτερικής πολιτικής και τους στόχους 
κοινού ενδιαφέροντος· ενθαρρύνει την 
Τουρκία να αναπτύξει την εξωτερική της 
πολιτική στο πλαίσιο διαλόγου και 
συντονισμού με την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και να ευθυγραμμίσει προοδευτικά την 
εξωτερική της πολιτική με εκείνη της ΕΕ 
με στόχο τη δημιουργία αξιόλογων 
συνεργιών, και να ενισχύσει τις 
δυνατότητες για θετικό αντίκτυπο,

εκδημοκρατισμό των Αραβικών Κρατών 
στηρίζει την σταθερή στάση και δέσμευση 
της Τουρκίας προς τις δημοκρατικές 
δυνάμεις της Συρίας και υπενθυμίζει το 
σημαντικό ρόλο της για την προστασία των 
Σύριων προσφύγων· καλεί την ΕΕ και την 
Τουρκία να ενισχύσουν τον υφιστάμενο 
πολιτικό τους διάλογο για τις επιλογές 
εξωτερικής πολιτικής και τους στόχους 
κοινού ενδιαφέροντος· ενθαρρύνει την 
Τουρκία να αναπτύξει την εξωτερική της 
πολιτική στο πλαίσιο διαλόγου και 
συντονισμού με την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και να ευθυγραμμίσει προοδευτικά την 
εξωτερική της πολιτική με εκείνη της ΕΕ 
με στόχο τη δημιουργία αξιόλογων 
συνεργιών, και να ενισχύσει τις 
δυνατότητες για θετικό αντίκτυπο,

Or. en

Τροπολογία 435
Τάκης Χατζηγεωργίου, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Νικόλαος Χουντής, Willy Meyer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. τονίζει το στρατηγικό ρόλο της 
Τουρκίας, από πολιτική και γεωγραφική 
άποψη, για την εξωτερική πολιτική της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και την πολιτική της 
γειτονίας· υπενθυμίζει το ρόλο της 
Τουρκίας ως σημαντικού περιφερειακού
παράγοντα στην Μέση Ανατολή, τα 
Δυτικά Βαλκάνια, το 
Αφγανιστάν/Πακιστάν, το Νότιο Καύκασο 
και το Κέρας της Αφρικής καθώς και τον 
ρόλο της Τουρκίας ως παράδειγμα για 
τον εκδημοκρατισμό των Αραβικών 
Κρατών· στηρίζει την σταθερή στάση και 
δέσμευση της Τουρκίας προς τις 
δημοκρατικές δυνάμεις της Συρίας και 
υπενθυμίζει το σημαντικό ρόλο της για 
την προστασία των Σύριων προσφύγων· 

36. τονίζει το στρατηγικό ρόλο της 
Τουρκίας, από πολιτική και γεωγραφική 
άποψη, για την εξωτερική πολιτική της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και την πολιτική της 
γειτονίας· υπενθυμίζει το ρόλο της 
Τουρκίας ως σημαντικού περιφερειακού 
παράγοντα στην Μέση Ανατολή, τα 
Δυτικά Βαλκάνια, το 
Αφγανιστάν/Πακιστάν, το Νότιο Καύκασο 
και το Κέρας της Αφρικής·
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καλεί την ΕΕ και την Τουρκία να 
ενισχύσουν τον υφιστάμενο πολιτικό τους 
διάλογο για τις επιλογές εξωτερικής 
πολιτικής και τους στόχους κοινού 
ενδιαφέροντος· ενθαρρύνει την Τουρκία 
να αναπτύξει την εξωτερική της πολιτική 
στο πλαίσιο διαλόγου και συντονισμού με 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και να 
ευθυγραμμίσει προοδευτικά την 
εξωτερική της πολιτική με εκείνη της ΕΕ 
με στόχο τη δημιουργία αξιόλογων
συνεργιών, και να ενισχύσει τις 
δυνατότητες για θετικό αντίκτυπο,

Or. en

Τροπολογία 436
Metin Kazak, Andrew Duff, Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. τονίζει το στρατηγικό ρόλο της 
Τουρκίας, από πολιτική και γεωγραφική 
άποψη, για την εξωτερική πολιτική της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και την πολιτική της 
γειτονίας· υπενθυμίζει το ρόλο της 
Τουρκίας ως σημαντικού περιφερειακού 
παράγοντα στην Μέση Ανατολή, τα 
Δυτικά Βαλκάνια, το 
Αφγανιστάν/Πακιστάν, το Νότιο Καύκασο 
και το Κέρας της Αφρικής καθώς και τον 
ρόλο της Τουρκίας ως παράδειγμα για τον 
εκδημοκρατισμό των Αραβικών Κρατών· 
στηρίζει την σταθερή στάση και δέσμευση 
της Τουρκίας προς τις δημοκρατικές 
δυνάμεις της Συρίας και υπενθυμίζει το 
σημαντικό ρόλο της για την προστασία των 
Σύριων προσφύγων· καλεί την ΕΕ και την 
Τουρκία να ενισχύσουν τον υφιστάμενο 
πολιτικό τους διάλογο για τις επιλογές 
εξωτερικής πολιτικής και τους στόχους 
κοινού ενδιαφέροντος· ενθαρρύνει την 
Τουρκία να αναπτύξει την εξωτερική της 

36. τονίζει το στρατηγικό ρόλο της 
Τουρκίας, από πολιτική και γεωγραφική 
άποψη, για την εξωτερική πολιτική της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και την πολιτική της 
γειτονίας· υπενθυμίζει το ρόλο της 
Τουρκίας ως σημαντικού περιφερειακού 
παράγοντα στην Μέση Ανατολή, τα 
Δυτικά Βαλκάνια, το 
Αφγανιστάν/Πακιστάν, το Νότιο Καύκασο, 
την Κεντρική Ασία και το Κέρας της 
Αφρικής καθώς και τον ρόλο της Τουρκίας
στη διαδικασία της μετάβασης των 
Αραβικών Κρατών προς τη δημοκρατία 
σε σημαντικούς τομείς της πολιτικής που 
καλύπτουν τις πολιτικές και οικονομικές 
μεταρρυθμίσεις και την θεσμική 
οικοδόμηση· στηρίζει την σταθερή στάση 
και δέσμευση της Τουρκίας προς τις 
δημοκρατικές δυνάμεις της Συρίας και 
υπενθυμίζει το σημαντικό ρόλο της για την 
προστασία των Σύριων προσφύγων· καλεί 
την ΕΕ και την Τουρκία να ενισχύσουν τον 
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πολιτική στο πλαίσιο διαλόγου και
συντονισμού με την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και να ευθυγραμμίσει προοδευτικά την 
εξωτερική της πολιτική με εκείνη της ΕΕ 
με στόχο τη δημιουργία αξιόλογων 
συνεργιών, και να ενισχύσει τις 
δυνατότητες για θετικό αντίκτυπο,

υφιστάμενο πολιτικό τους διάλογο για τις 
επιλογές εξωτερικής πολιτικής και τους 
στόχους κοινού ενδιαφέροντος· ενθαρρύνει 
την Τουρκία να αναπτύξει την εξωτερική 
της πολιτική στο πλαίσιο διαλόγου και 
συντονισμού με την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και να ευθυγραμμίσει προοδευτικά την
εξωτερική της πολιτική με εκείνη της ΕΕ 
με στόχο τη δημιουργία αξιόλογων 
συνεργιών, και να ενισχύσει τις 
δυνατότητες για θετικό αντίκτυπο,

Or. en

Τροπολογία 437
Ivo Vajgl, Sarah Ludford

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. τονίζει το στρατηγικό ρόλο της 
Τουρκίας, από πολιτική και γεωγραφική 
άποψη, για την εξωτερική πολιτική της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και την πολιτική της 
γειτονίας· υπενθυμίζει το ρόλο της 
Τουρκίας ως σημαντικού περιφερειακού 
παράγοντα στην Μέση Ανατολή, τα 
Δυτικά Βαλκάνια, το 
Αφγανιστάν/Πακιστάν, το Νότιο Καύκασο 
και το Κέρας της Αφρικής καθώς και τον 
ρόλο της Τουρκίας ως παράδειγμα για τον 
εκδημοκρατισμό των Αραβικών Κρατών· 
στηρίζει την σταθερή στάση και δέσμευση 
της Τουρκίας προς τις δημοκρατικές 
δυνάμεις της Συρίας και υπενθυμίζει το 
σημαντικό ρόλο της για την προστασία των 
Σύριων προσφύγων· καλεί την ΕΕ και την
Τουρκία να ενισχύσουν τον υφιστάμενο 
πολιτικό τους διάλογο για τις επιλογές 
εξωτερικής πολιτικής και τους στόχους 
κοινού ενδιαφέροντος· ενθαρρύνει την 
Τουρκία να αναπτύξει την εξωτερική της 
πολιτική στο πλαίσιο διαλόγου και 
συντονισμού με την Ευρωπαϊκή Ένωση 

36. τονίζει το στρατηγικό ρόλο της 
Τουρκίας, από πολιτική και γεωγραφική 
άποψη, για την εξωτερική πολιτική της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και την πολιτική της 
γειτονίας· υπενθυμίζει το ρόλο της 
Τουρκίας ως σημαντικού περιφερειακού 
παράγοντα στην Μέση Ανατολή, τα 
Δυτικά Βαλκάνια, το 
Αφγανιστάν/Πακιστάν, το Νότιο Καύκασο 
και το Κέρας της Αφρικής καθώς και τον 
ρόλο της Τουρκίας ως ηγετικού κράτους 
στην περιοχή με αποτελεσματική 
οικονομία και ανεπτυγμένους 
δημοκρατικούς θεσμούς· στηρίζει την 
σταθερή στάση και δέσμευση της 
Τουρκίας προς τις δημοκρατικές δυνάμεις 
της Συρίας και υπενθυμίζει το σημαντικό 
ρόλο της για την προστασία των Σύριων 
προσφύγων· καλεί την ΕΕ και την Τουρκία 
να ενισχύσουν τον υφιστάμενο πολιτικό 
τους διάλογο για τις επιλογές εξωτερικής 
πολιτικής και τους στόχους κοινού 
ενδιαφέροντος· ενθαρρύνει την Τουρκία να 
αναπτύξει την εξωτερική της πολιτική στο 
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και να ευθυγραμμίσει προοδευτικά την 
εξωτερική της πολιτική με εκείνη της ΕΕ 
με στόχο τη δημιουργία αξιόλογων 
συνεργιών, και να ενισχύσει τις 
δυνατότητες για θετικό αντίκτυπο,

πλαίσιο διαλόγου και συντονισμού με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και να ευθυγραμμίσει 
προοδευτικά την εξωτερική της πολιτική 
με εκείνη της ΕΕ με στόχο τη δημιουργία 
αξιόλογων συνεργιών, και να ενισχύσει τις 
δυνατότητες για θετικό αντίκτυπο,

Or. en

Τροπολογία 438
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. τονίζει το στρατηγικό ρόλο της 
Τουρκίας, από πολιτική και γεωγραφική 
άποψη, για την εξωτερική πολιτική της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και την πολιτική της 
γειτονίας· υπενθυμίζει το ρόλο της 
Τουρκίας ως σημαντικού περιφερειακού 
παράγοντα στην Μέση Ανατολή, τα 
Δυτικά Βαλκάνια, το 
Αφγανιστάν/Πακιστάν, το Νότιο Καύκασο 
και το Κέρας της Αφρικής καθώς και τον 
ρόλο της Τουρκίας ως παράδειγμα για τον 
εκδημοκρατισμό των Αραβικών Κρατών·
στηρίζει την σταθερή στάση και 
δέσμευση της Τουρκίας προς τις 
δημοκρατικές δυνάμεις της Συρίας και 
υπενθυμίζει το σημαντικό ρόλο της για 
την προστασία των Σύριων προσφύγων·
καλεί την ΕΕ και την Τουρκία να 
ενισχύσουν τον υφιστάμενο πολιτικό τους 
διάλογο για τις επιλογές εξωτερικής 
πολιτικής και τους στόχους κοινού 
ενδιαφέροντος· ενθαρρύνει την Τουρκία να 
αναπτύξει την εξωτερική της πολιτική στο 
πλαίσιο διαλόγου και συντονισμού με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και να ευθυγραμμίσει 
προοδευτικά την εξωτερική της πολιτική 
με εκείνη της ΕΕ με στόχο τη δημιουργία 
αξιόλογων συνεργιών, και να ενισχύσει τις 

36. τονίζει το στρατηγικό ρόλο της 
Τουρκίας, από πολιτική και γεωγραφική 
άποψη, για την εξωτερική πολιτική της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και την πολιτική της 
γειτονίας· υπενθυμίζει το ρόλο της 
Τουρκίας ως σημαντικού περιφερειακού 
παράγοντα στην Μέση Ανατολή, τα 
Δυτικά Βαλκάνια, το 
Αφγανιστάν/Πακιστάν, το Νότιο Καύκασο 
και το Κέρας της Αφρικής καθώς και τον 
ρόλο της Τουρκίας ως παράδειγμα για τον 
εκδημοκρατισμό των Αραβικών Κρατών· 
καλεί την ΕΕ και την Τουρκία να 
ενισχύσουν τον υφιστάμενο πολιτικό τους 
διάλογο για τις επιλογές εξωτερικής 
πολιτικής και τους στόχους κοινού 
ενδιαφέροντος· ενθαρρύνει την Τουρκία να 
αναπτύξει την εξωτερική της πολιτική στο 
πλαίσιο διαλόγου και συντονισμού με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και να ευθυγραμμίσει 
προοδευτικά την εξωτερική της πολιτική 
με εκείνη της ΕΕ με στόχο τη δημιουργία 
αξιόλογων συνεργιών, και να ενισχύσει τις 
δυνατότητες για θετικό αντίκτυπο,
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δυνατότητες για θετικό αντίκτυπο,

Or. nl

Τροπολογία 439
Richard Howitt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. τονίζει το στρατηγικό ρόλο της 
Τουρκίας, από πολιτική και γεωγραφική 
άποψη, για την εξωτερική πολιτική της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και την πολιτική της 
γειτονίας· υπενθυμίζει το ρόλο της 
Τουρκίας ως σημαντικού περιφερειακού 
παράγοντα στην Μέση Ανατολή, τα 
Δυτικά Βαλκάνια, το 
Αφγανιστάν/Πακιστάν, το Νότιο Καύκασο 
και το Κέρας της Αφρικής καθώς και τον 
ρόλο της Τουρκίας ως παράδειγμα για τον 
εκδημοκρατισμό των Αραβικών Κρατών· 
στηρίζει την σταθερή στάση και δέσμευση 
της Τουρκίας προς τις δημοκρατικές 
δυνάμεις της Συρίας και υπενθυμίζει το 
σημαντικό ρόλο της για την προστασία 
των Σύριων προσφύγων· καλεί την ΕΕ και 
την Τουρκία να ενισχύσουν τον 
υφιστάμενο πολιτικό τους διάλογο για τις 
επιλογές εξωτερικής πολιτικής και τους 
στόχους κοινού ενδιαφέροντος· ενθαρρύνει 
την Τουρκία να αναπτύξει την εξωτερική 
της πολιτική στο πλαίσιο διαλόγου και 
συντονισμού με την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και να ευθυγραμμίσει προοδευτικά την 
εξωτερική της πολιτική με εκείνη της ΕΕ 
με στόχο τη δημιουργία αξιόλογων 
συνεργιών, και να ενισχύσει τις 
δυνατότητες για θετικό αντίκτυπο,

36. τονίζει το στρατηγικό ρόλο της 
Τουρκίας, από πολιτική και γεωγραφική 
άποψη, για την εξωτερική πολιτική της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και την πολιτική της 
γειτονίας· υπενθυμίζει το ρόλο της 
Τουρκίας ως σημαντικού περιφερειακού 
παράγοντα στην Μέση Ανατολή, τα 
Δυτικά Βαλκάνια, το 
Αφγανιστάν/Πακιστάν, το Νότιο Καύκασο 
και το Κέρας της Αφρικής καθώς και τον 
ρόλο της Τουρκίας ως παράδειγμα για τον 
εκδημοκρατισμό των Αραβικών Κρατών· 
εκφράζει την υποστήριξή του για τις 
προσπάθειες της Τουρκίας να συμβάλει 
στην προώθηση διαλόγου και 
συνεργασίας υψηλού επιπέδου μεταξύ του 
Αφγανιστάν και του Πακιστάν και 
χαιρετίζει τη διαδικασία της 
Κωνσταντινούπολης που ξεκίνησε με 
σκοπό την προώθηση της περιφερειακής 
συνεργασίας μεταξύ του Αφγανιστάν και 
των γειτόνων του· στηρίζει την σταθερή 
στάση και δέσμευση της Τουρκίας προς τις 
δημοκρατικές δυνάμεις της Συρίας και 
υπενθυμίζει το σημαντικό ρόλο της για την 
προστασία Σύριων πολιτών· καλεί την ΕΕ 
και την Τουρκία να ενισχύσουν τον 
υφιστάμενο πολιτικό τους διάλογο για τις 
επιλογές εξωτερικής πολιτικής και τους 
στόχους κοινού ενδιαφέροντος· ενθαρρύνει 
την Τουρκία να αναπτύξει την εξωτερική 
της πολιτική στο πλαίσιο διαλόγου και 
συντονισμού με την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και να ευθυγραμμίσει προοδευτικά την 
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εξωτερική της πολιτική με εκείνη της ΕΕ 
με στόχο τη δημιουργία αξιόλογων 
συνεργιών, και να ενισχύσει τις 
δυνατότητες για θετικό αντίκτυπο,

Or. en

Τροπολογία 440
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. τονίζει το στρατηγικό ρόλο της 
Τουρκίας, από πολιτική και γεωγραφική 
άποψη, για την εξωτερική πολιτική της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και την πολιτική της 
γειτονίας· υπενθυμίζει το ρόλο της 
Τουρκίας ως σημαντικού περιφερειακού 
παράγοντα στην Μέση Ανατολή, τα 
Δυτικά Βαλκάνια, το 
Αφγανιστάν/Πακιστάν, το Νότιο Καύκασο 
και το Κέρας της Αφρικής καθώς και τον 
ρόλο της Τουρκίας ως παράδειγμα για τον 
εκδημοκρατισμό των Αραβικών Κρατών· 
στηρίζει την σταθερή στάση και δέσμευση 
της Τουρκίας προς τις δημοκρατικές 
δυνάμεις της Συρίας και υπενθυμίζει το 
σημαντικό ρόλο της για την προστασία των 
Σύριων προσφύγων· καλεί την ΕΕ και την 
Τουρκία να ενισχύσουν τον υφιστάμενο 
πολιτικό τους διάλογο για τις επιλογές 
εξωτερικής πολιτικής και τους στόχους 
κοινού ενδιαφέροντος· ενθαρρύνει την 
Τουρκία να αναπτύξει την εξωτερική της 
πολιτική στο πλαίσιο διαλόγου και 
συντονισμού με την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και να ευθυγραμμίσει προοδευτικά την 
εξωτερική της πολιτική με εκείνη της ΕΕ 
με στόχο τη δημιουργία αξιόλογων 
συνεργιών, και να ενισχύσει τις 
δυνατότητες για θετικό αντίκτυπο,

36. τονίζει το στρατηγικό ρόλο της 
Τουρκίας, από πολιτική και γεωγραφική 
άποψη, για την εξωτερική πολιτική της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και την πολιτική της 
γειτονίας· υπενθυμίζει το ρόλο της 
Τουρκίας ως σημαντικού περιφερειακού 
παράγοντα στην Μέση Ανατολή, τα 
Δυτικά Βαλκάνια, το 
Αφγανιστάν/Πακιστάν, το Νότιο Καύκασο 
και το Κέρας της Αφρικής καθώς και τον 
ρόλο της Τουρκίας ως παράδειγμα για τον 
εκδημοκρατισμό των Αραβικών Κρατών· 
στηρίζει την σταθερή στάση και δέσμευση 
της Τουρκίας προς τις δημοκρατικές 
δυνάμεις της Συρίας και υπενθυμίζει το 
σημαντικό ρόλο της για την προστασία των 
Σύριων προσφύγων, επισημαίνοντας ότι η 
τρέχουσα πολιτική της Τουρκίας 
απέναντι στη Συρία διαφέρει από την 
πολιτική που ακολουθεί η ΕΕ· καλεί την 
ΕΕ και την Τουρκία να ενισχύσουν τον 
υφιστάμενο πολιτικό τους διάλογο για τις 
επιλογές εξωτερικής πολιτικής και τους 
στόχους κοινού ενδιαφέροντος· ενθαρρύνει 
την Τουρκία να αναπτύξει την εξωτερική 
της πολιτική στο πλαίσιο διαλόγου και 
συντονισμού με την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και να ευθυγραμμίσει προοδευτικά την 
εξωτερική της πολιτική με εκείνη της ΕΕ 
με στόχο τη δημιουργία αξιόλογων 
συνεργιών, και να ενισχύσει τις 
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δυνατότητες για θετικό αντίκτυπο·

Or. it

Τροπολογία 441
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. τονίζει το στρατηγικό ρόλο της 
Τουρκίας, από πολιτική και γεωγραφική 
άποψη, για την εξωτερική πολιτική της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και την πολιτική της 
γειτονίας· υπενθυμίζει το ρόλο της 
Τουρκίας ως σημαντικού περιφερειακού 
παράγοντα στην Μέση Ανατολή, τα 
Δυτικά Βαλκάνια, το
Αφγανιστάν/Πακιστάν, το Νότιο Καύκασο 
και το Κέρας της Αφρικής καθώς και τον 
ρόλο της Τουρκίας ως παράδειγμα για 
τον εκδημοκρατισμό των Αραβικών 
Κρατών· στηρίζει την σταθερή στάση και 
δέσμευση της Τουρκίας προς τις 
δημοκρατικές δυνάμεις της Συρίας και 
υπενθυμίζει το σημαντικό ρόλο της για την 
προστασία των Σύριων προσφύγων· καλεί 
την ΕΕ και την Τουρκία να ενισχύσουν τον 
υφιστάμενο πολιτικό τους διάλογο για τις 
επιλογές εξωτερικής πολιτικής και τους 
στόχους κοινού ενδιαφέροντος· ενθαρρύνει 
την Τουρκία να αναπτύξει την εξωτερική 
της πολιτική στο πλαίσιο διαλόγου και 
συντονισμού με την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και να ευθυγραμμίσει προοδευτικά την 
εξωτερική της πολιτική με εκείνη της ΕΕ 
με στόχο τη δημιουργία αξιόλογων 
συνεργιών, και να ενισχύσει τις 
δυνατότητες για θετικό αντίκτυπο,

36. τονίζει το στρατηγικό ρόλο της 
Τουρκίας, από πολιτική και γεωγραφική 
άποψη, για την εξωτερική πολιτική της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και την πολιτική της 
γειτονίας· υπενθυμίζει το ρόλο της 
Τουρκίας ως σημαντικού περιφερειακού 
παράγοντα στην Μέση Ανατολή, τα 
Δυτικά Βαλκάνια, το 
Αφγανιστάν/Πακιστάν, το Νότιο Καύκασο 
και το Κέρας της Αφρικής· στηρίζει την 
σταθερή στάση και δέσμευση της 
Τουρκίας προς τις δημοκρατικές δυνάμεις 
της Συρίας και υπενθυμίζει το σημαντικό 
ρόλο της για την προστασία των Σύριων 
προσφύγων· καλεί την ΕΕ και την Τουρκία 
να ενισχύσουν τον υφιστάμενο πολιτικό 
τους διάλογο για τις επιλογές εξωτερικής 
πολιτικής και τους στόχους κοινού 
ενδιαφέροντος· ενθαρρύνει την Τουρκία να 
αναπτύξει την εξωτερική της πολιτική στο 
πλαίσιο διαλόγου και συντονισμού με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και να ευθυγραμμίσει 
προοδευτικά την εξωτερική της πολιτική 
με εκείνη της ΕΕ με στόχο τη δημιουργία 
αξιόλογων συνεργιών, και να ενισχύσει τις 
δυνατότητες για θετικό αντίκτυπο,

Or. en
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Τροπολογία 442
Geoffrey Van Orden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. τονίζει το στρατηγικό ρόλο της 
Τουρκίας, από πολιτική και γεωγραφική 
άποψη, για την εξωτερική πολιτική της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και την πολιτική της 
γειτονίας· υπενθυμίζει το ρόλο της 
Τουρκίας ως σημαντικού περιφερειακού 
παράγοντα στην Μέση Ανατολή, τα 
Δυτικά Βαλκάνια, το 
Αφγανιστάν/Πακιστάν, το Νότιο Καύκασο 
και το Κέρας της Αφρικής καθώς και τον 
ρόλο της Τουρκίας ως παράδειγμα για τον 
εκδημοκρατισμό των Αραβικών Κρατών· 
στηρίζει την σταθερή στάση και δέσμευση 
της Τουρκίας προς τις δημοκρατικές 
δυνάμεις της Συρίας και υπενθυμίζει το 
σημαντικό ρόλο της για την προστασία των 
Σύριων προσφύγων· καλεί την ΕΕ και την 
Τουρκία να ενισχύσουν τον υφιστάμενο 
πολιτικό τους διάλογο για τις επιλογές 
εξωτερικής πολιτικής και τους στόχους 
κοινού ενδιαφέροντος· ενθαρρύνει την 
Τουρκία να αναπτύξει την εξωτερική της 
πολιτική στο πλαίσιο διαλόγου και 
συντονισμού με την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και να ευθυγραμμίσει προοδευτικά την 
εξωτερική της πολιτική με εκείνη της ΕΕ 
με στόχο τη δημιουργία αξιόλογων 
συνεργιών, και να ενισχύσει τις 
δυνατότητες για θετικό αντίκτυπο·

36. τονίζει το στρατηγικό ρόλο της 
Τουρκίας, από πολιτική και γεωγραφική 
άποψη, για την εξωτερική πολιτική της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και την πολιτική της 
γειτονίας· υπενθυμίζει το ρόλο της 
Τουρκίας ως σημαντικού περιφερειακού 
παράγοντα στην Μέση Ανατολή, τα 
Δυτικά Βαλκάνια, το 
Αφγανιστάν/Πακιστάν, το Νότιο Καύκασο 
και το Κέρας της Αφρικής καθώς και τον 
ρόλο της Τουρκίας ως παράδειγμα για τον 
εκδημοκρατισμό των Αραβικών Κρατών· 
στηρίζει την σταθερή στάση και δέσμευση 
της Τουρκίας προς τις δημοκρατικές 
δυνάμεις της Συρίας και υπενθυμίζει το 
σημαντικό ρόλο της για την προστασία των 
Σύριων προσφύγων· καλεί την ΕΕ και την 
Τουρκία να ενισχύσουν τον υφιστάμενο 
πολιτικό τους διάλογο για τις επιλογές 
εξωτερικής πολιτικής και τους στόχους 
κοινού ενδιαφέροντος·

Or. en

Τροπολογία 443
Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Ana Gomes, Antonyia Parvanova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. τονίζει το στρατηγικό ρόλο της 
Τουρκίας, από πολιτική και γεωγραφική 
άποψη, για την εξωτερική πολιτική της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και την πολιτική της 
γειτονίας· υπενθυμίζει το ρόλο της 
Τουρκίας ως σημαντικού περιφερειακού 
παράγοντα στην Μέση Ανατολή, τα 
Δυτικά Βαλκάνια, το 
Αφγανιστάν/Πακιστάν, το Νότιο Καύκασο 
και το Κέρας της Αφρικής καθώς και τον 
ρόλο της Τουρκίας ως παράδειγμα για τον 
εκδημοκρατισμό των Αραβικών Κρατών· 
στηρίζει την σταθερή στάση και δέσμευση 
της Τουρκίας προς τις δημοκρατικές 
δυνάμεις της Συρίας και υπενθυμίζει το 
σημαντικό ρόλο της για την προστασία των 
Σύριων προσφύγων· καλεί την ΕΕ και την 
Τουρκία να ενισχύσουν τον υφιστάμενο 
πολιτικό τους διάλογο για τις επιλογές 
εξωτερικής πολιτικής και τους στόχους 
κοινού ενδιαφέροντος· ενθαρρύνει την 
Τουρκία να αναπτύξει την εξωτερική της 
πολιτική στο πλαίσιο διαλόγου και 
συντονισμού με την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και να ευθυγραμμίσει προοδευτικά την 
εξωτερική της πολιτική με εκείνη της ΕΕ 
με στόχο τη δημιουργία αξιόλογων 
συνεργιών, και να ενισχύσει τις 
δυνατότητες για θετικό αντίκτυπο,

36. τονίζει το στρατηγικό ρόλο της 
Τουρκίας, από πολιτική και γεωγραφική 
άποψη, για την εξωτερική πολιτική της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και την πολιτική της 
γειτονίας· υπενθυμίζει το ρόλο της 
Τουρκίας ως σημαντικού περιφερειακού 
παράγοντα στην Μέση Ανατολή, τα 
Δυτικά Βαλκάνια, το 
Αφγανιστάν/Πακιστάν, το Νότιο Καύκασο 
και το Κέρας της Αφρικής καθώς και τον 
ρόλο της Τουρκίας ως παράδειγμα για τον 
εκδημοκρατισμό των Αραβικών Κρατών· 
στηρίζει την σταθερή στάση και δέσμευση 
της Τουρκίας προς τις δημοκρατικές 
δυνάμεις της Συρίας και υπενθυμίζει το 
σημαντικό ρόλο της για την προστασία των 
Σύριων προσφύγων· καλεί την ΕΕ και την 
Τουρκία να ενισχύσουν τον υφιστάμενο 
πολιτικό τους διάλογο για τις επιλογές 
εξωτερικής πολιτικής και τους στόχους 
κοινού ενδιαφέροντος· ενθαρρύνει την 
Τουρκία να αναπτύξει την εξωτερική της 
πολιτική στο πλαίσιο διαλόγου με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και να αναπτύξει το 
συντονισμό της εξωτερικής της πολιτικής 
σύμφωνα με εκείνη της ΕΕ με στόχο τη 
δημιουργία αξιόλογων συνεργιών, και να 
ενισχύσει τις δυνατότητες για θετικό 
αντίκτυπο,

Or. en

Τροπολογία 444
Hélène Flautre, Franziska Keller

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Παράγραφος 36

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

36. τονίζει το στρατηγικό ρόλο της 
Τουρκίας, από πολιτική και γεωγραφική 
άποψη, για την εξωτερική πολιτική της 

36. τονίζει το στρατηγικό ρόλο της 
Τουρκίας, από πολιτική και γεωγραφική 
άποψη, για την εξωτερική πολιτική της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης και την πολιτική της 
γειτονίας· υπενθυμίζει το ρόλο της 
Τουρκίας ως σημαντικού περιφερειακού 
παράγοντα στην Μέση Ανατολή, τα 
Δυτικά Βαλκάνια, το 
Αφγανιστάν/Πακιστάν, το Νότιο Καύκασο 
και το Κέρας της Αφρικής καθώς και τον 
ρόλο της Τουρκίας ως παράδειγμα για τον 
εκδημοκρατισμό των Αραβικών Κρατών· 
στηρίζει την σταθερή στάση και δέσμευση 
της Τουρκίας προς τις δημοκρατικές 
δυνάμεις της Συρίας και υπενθυμίζει το 
σημαντικό ρόλο της για την προστασία των 
Σύριων προσφύγων· καλεί την ΕΕ και την 
Τουρκία να ενισχύσουν τον υφιστάμενο 
πολιτικό τους διάλογο για τις επιλογές 
εξωτερικής πολιτικής και τους στόχους 
κοινού ενδιαφέροντος· ενθαρρύνει την 
Τουρκία να αναπτύξει την εξωτερική της 
πολιτική στο πλαίσιο διαλόγου και 
συντονισμού με την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και να ευθυγραμμίσει προοδευτικά την 
εξωτερική της πολιτική με εκείνη της ΕΕ
με στόχο τη δημιουργία αξιόλογων 
συνεργιών, και να ενισχύσει τις 
δυνατότητες για θετικό αντίκτυπο,

Ευρωπαϊκής Ένωσης και την πολιτική της 
γειτονίας· υπενθυμίζει το ρόλο της 
Τουρκίας ως σημαντικού περιφερειακού 
παράγοντα στην Μέση Ανατολή, τα 
Δυτικά Βαλκάνια, το 
Αφγανιστάν/Πακιστάν, το Νότιο Καύκασο 
και το Κέρας της Αφρικής καθώς και τον 
ρόλο της Τουρκίας ως πηγή έμπνευσης για 
τον εκδημοκρατισμό των Αραβικών 
Κρατών· στηρίζει την σταθερή στάση και 
δέσμευση της Τουρκίας προς τις 
δημοκρατικές δυνάμεις της Συρίας και 
υπενθυμίζει το σημαντικό ρόλο της για την 
προστασία των Σύριων προσφύγων· καλεί 
την ΕΕ και την Τουρκία να ενισχύσουν τον 
υφιστάμενο πολιτικό τους διάλογο για τις 
επιλογές εξωτερικής πολιτικής και τους 
στόχους κοινού ενδιαφέροντος· ενθαρρύνει 
την Τουρκία να αναπτύξει την εξωτερική 
της πολιτική στο πλαίσιο διαλόγου και 
συντονισμού με την Ευρωπαϊκή Ένωση με 
στόχο τη δημιουργία αξιόλογων 
συνεργιών, και να ενισχύσει τις 
δυνατότητες για θετικό αντίκτυπο,

Or. en

Τροπολογία 445
Andrew Duff, Anna Maria Corazza Bildt, Graham Watson, Sarah Ludford

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. τονίζει το στρατηγικό ρόλο της 
Τουρκίας, από πολιτική και γεωγραφική 
άποψη, για την εξωτερική πολιτική της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και την πολιτική της 
γειτονίας· υπενθυμίζει το ρόλο της 
Τουρκίας ως σημαντικού περιφερειακού 
παράγοντα στην Μέση Ανατολή, τα 
Δυτικά Βαλκάνια, το 
Αφγανιστάν/Πακιστάν, το Νότιο Καύκασο 

36. τονίζει το στρατηγικό ρόλο της 
Τουρκίας, από πολιτική και γεωγραφική 
άποψη, για την κοινή εξωτερική πολιτική 
και την πολιτική ασφαλείας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και την πολιτική της 
γειτονίας· υπενθυμίζει το ρόλο της 
Τουρκίας ως σημαντικού περιφερειακού 
παράγοντα στην Μέση Ανατολή, τα 
Δυτικά Βαλκάνια, το 
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και το Κέρας της Αφρικής καθώς και τον 
ρόλο της Τουρκίας ως παράδειγμα για τον 
εκδημοκρατισμό των Αραβικών Κρατών· 
στηρίζει την σταθερή στάση και δέσμευση 
της Τουρκίας προς τις δημοκρατικές 
δυνάμεις της Συρίας και υπενθυμίζει το 
σημαντικό ρόλο της για την προστασία των 
Σύριων προσφύγων· καλεί την ΕΕ και την 
Τουρκία να ενισχύσουν τον υφιστάμενο 
πολιτικό τους διάλογο για τις επιλογές 
εξωτερικής πολιτικής και τους στόχους 
κοινού ενδιαφέροντος· ενθαρρύνει την 
Τουρκία να αναπτύξει την εξωτερική της 
πολιτική στο πλαίσιο διαλόγου και 
συντονισμού με την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και να ευθυγραμμίσει προοδευτικά την 
εξωτερική της πολιτική με εκείνη της ΕΕ
με στόχο τη δημιουργία αξιόλογων 
συνεργιών, και να ενισχύσει τις 
δυνατότητες για θετικό αντίκτυπο,

Αφγανιστάν/Πακιστάν, το Νότιο Καύκασο 
και το Κέρας της Αφρικής καθώς και τον 
δυνητικό ρόλο της Τουρκίας ως 
παράδειγμα για τον εκδημοκρατισμό των 
Αραβικών Κρατών· στηρίζει την σταθερή 
στάση και δέσμευση της Τουρκίας προς τις 
δημοκρατικές δυνάμεις της Συρίας και 
υπενθυμίζει το σημαντικό ρόλο της για την 
προστασία των Σύριων προσφύγων· καλεί 
την ΕΕ και την Τουρκία να ενισχύσουν τον 
υφιστάμενο πολιτικό τους διάλογο για τις 
αξίες και επιλογές εξωτερικής πολιτικής 
και τους στόχους κοινού ενδιαφέροντος· 
ενθαρρύνει την Τουρκία να αναπτύξει την 
εξωτερική της πολιτική και την πολιτική 
ασφαλείας της στο πλαίσιο της 
αλληλεξάρτησης με την Ευρωπαϊκή 
Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 446
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. τονίζει το στρατηγικό ρόλο της 
Τουρκίας, από πολιτική και γεωγραφική 
άποψη, για την εξωτερική πολιτική της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και την πολιτική της 
γειτονίας· υπενθυμίζει το ρόλο της 
Τουρκίας ως σημαντικού περιφερειακού 
παράγοντα στην Μέση Ανατολή, τα 
Δυτικά Βαλκάνια, το 
Αφγανιστάν/Πακιστάν, το Νότιο Καύκασο 
και το Κέρας της Αφρικής καθώς και τον 
ρόλο της Τουρκίας ως παράδειγμα για τον 
εκδημοκρατισμό των Αραβικών Κρατών· 
στηρίζει την σταθερή στάση και δέσμευση 
της Τουρκίας προς τις δημοκρατικές 
δυνάμεις της Συρίας και υπενθυμίζει το 

36. τονίζει το στρατηγικό ρόλο της 
Τουρκίας, από πολιτική και γεωγραφική 
άποψη, για την εξωτερική πολιτική της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και την πολιτική της 
γειτονίας· υπενθυμίζει το ρόλο της 
Τουρκίας ως σημαντικού περιφερειακού 
παράγοντα στην Μέση Ανατολή, τα 
Δυτικά Βαλκάνια, το 
Αφγανιστάν/Πακιστάν, το Νότιο Καύκασο 
και το Κέρας της Αφρικής καθώς και τον 
ρόλο της Τουρκίας ως εταίρου για τον 
εκδημοκρατισμό των Αραβικών Κρατών· 
στηρίζει την σταθερή στάση και δέσμευση 
της Τουρκίας προς τις δημοκρατικές 
δυνάμεις της Συρίας και υπενθυμίζει το 
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σημαντικό ρόλο της για την προστασία των 
Σύριων προσφύγων· καλεί την ΕΕ και την 
Τουρκία να ενισχύσουν τον υφιστάμενο 
πολιτικό τους διάλογο για τις επιλογές 
εξωτερικής πολιτικής και τους στόχους 
κοινού ενδιαφέροντος· ενθαρρύνει την 
Τουρκία να αναπτύξει την εξωτερική της 
πολιτική στο πλαίσιο διαλόγου και 
συντονισμού με την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και να ευθυγραμμίσει προοδευτικά την 
εξωτερική της πολιτική με εκείνη της ΕΕ 
με στόχο τη δημιουργία αξιόλογων 
συνεργιών, και να ενισχύσει τις 
δυνατότητες για θετικό αντίκτυπο,

σημαντικό ρόλο της για την προστασία των 
Σύριων προσφύγων· καλεί την ΕΕ και την 
Τουρκία να ενισχύσουν τον υφιστάμενο 
πολιτικό τους διάλογο για τις επιλογές 
εξωτερικής πολιτικής και τους στόχους 
κοινού ενδιαφέροντος· ενθαρρύνει την 
Τουρκία να αναπτύξει την εξωτερική της 
πολιτική στο πλαίσιο διαλόγου και 
συντονισμού με την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και να ευθυγραμμίσει προοδευτικά την 
εξωτερική της πολιτική με εκείνη της ΕΕ 
με στόχο τη δημιουργία αξιόλογων 
συνεργιών, και να ενισχύσει τις 
δυνατότητες για θετικό αντίκτυπο,

Or. en

Τροπολογία 447
Barry Madlener

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. τονίζει το στρατηγικό ρόλο της 
Τουρκίας, από πολιτική και γεωγραφική 
άποψη, για την εξωτερική πολιτική της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και την πολιτική της 
γειτονίας· υπενθυμίζει το ρόλο της 
Τουρκίας ως σημαντικού περιφερειακού 
παράγοντα στην Μέση Ανατολή, τα 
Δυτικά Βαλκάνια, το 
Αφγανιστάν/Πακιστάν, το Νότιο Καύκασο 
και το Κέρας της Αφρικής καθώς και τον 
ρόλο της Τουρκίας ως παράδειγμα για τον 
εκδημοκρατισμό των Αραβικών Κρατών· 
στηρίζει την σταθερή στάση και δέσμευση 
της Τουρκίας προς τις δημοκρατικές 
δυνάμεις της Συρίας και υπενθυμίζει το 
σημαντικό ρόλο της για την προστασία των 
Σύριων προσφύγων· καλεί την ΕΕ και την 
Τουρκία να ενισχύσουν τον υφιστάμενο 
πολιτικό τους διάλογο για τις επιλογές 
εξωτερικής πολιτικής και τους στόχους 
κοινού ενδιαφέροντος· ενθαρρύνει την 

36. τονίζει το στρατηγικό ρόλο της 
Τουρκίας, από πολιτική και γεωγραφική 
άποψη, για την εξωτερική πολιτική της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και την πολιτική της 
γειτονίας· υπενθυμίζει το ρόλο της 
Τουρκίας ως σημαντικού περιφερειακού 
παράγοντα στην Μέση Ανατολή, τα 
Δυτικά Βαλκάνια, το 
Αφγανιστάν/Πακιστάν, το Νότιο Καύκασο 
και το Κέρας της Αφρικής καθώς και τον 
ρόλο της Τουρκίας ως παράδειγμα για τον 
εκδημοκρατισμό των Αραβικών Κρατών· 
στηρίζει την σταθερή στάση και δέσμευση 
της Τουρκίας προς τις δημοκρατικές 
δυνάμεις της Συρίας και υπενθυμίζει το 
σημαντικό ρόλο της για την προστασία των 
Σύριων προσφύγων· καλεί την ΕΕ και την 
Τουρκία να ενισχύσουν τον υφιστάμενο 
πολιτικό τους διάλογο για τις επιλογές 
εξωτερικής πολιτικής και τους στόχους 
κοινού ενδιαφέροντος· ενθαρρύνει την 
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Τουρκία να αναπτύξει την εξωτερική της 
πολιτική στο πλαίσιο διαλόγου και 
συντονισμού με την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και να ευθυγραμμίσει προοδευτικά την 
εξωτερική της πολιτική με εκείνη της ΕΕ 
με στόχο τη δημιουργία αξιόλογων 
συνεργιών, και να ενισχύσει τις 
δυνατότητες για θετικό αντίκτυπο·

Τουρκία να αναπτύξει την εξωτερική της 
πολιτική στο πλαίσιο διαλόγου και 
συντονισμού με την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και να ευθυγραμμίσει προοδευτικά την 
εξωτερική της πολιτική με εκείνη της ΕΕ 
με στόχο τη δημιουργία αξιόλογων 
συνεργιών, και να ενισχύσει τις 
δυνατότητες για θετικό αντίκτυπο,
διαπιστώνει στο πλαίσιο αυτό ότι η 
Τουρκία εξακολουθεί ακόμα σήμερα να 
υπονομεύει τις κυρώσεις της ΕΕ κατά 
του Ιράν·

Or. nl

Τροπολογία 448
Geoffrey Van Orden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36α. παροτρύνει την Τουρκία, ως κύριου 
προορισμού ιρανικού πετρελαίου, να 
ευθυγραμμιστεί προς το πετρελαϊκό 
εμπάργκο κατά του Ιράν το οποίο 
επιβλήθηκε από την ΕΕ ως απάντηση στο 
πρόγραμμα πυρηνικών όπλων του Ιράν, 
και καλεί τις δημοκρατίες και τους 
συμμάχους τους να συμβάλουν στη 
διασφάλιση εναλλακτικών πηγών 
πετρελαίου για την Τουρκία· 

Or. en

Τροπολογία 449
Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36α. υπενθυμίζει τη σημασία της στενής 
συνεργασίας μεταξύ της Τουρκίας και 
της ΕΕ όσον αφορά το θέμα της 
διάδοσης των πυρηνικών όπλων στο Ιράν 
και πιστεύει ότι η Τουρκία μπορεί να 
διαδραματίσει σημαντικό και 
εποικοδομητικό ρόλο στη διευκόλυνση 
και προώθηση του διαλόγου με το Ιράν 
για την άμεση εξεύρεση λύσης και τη 
διασφάλιση πλήρους υποστήριξης των 
κυρώσεων κατά του Ιράν·

Or. en

Τροπολογία 450
Eduard Kukan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37. υπενθυμίζει την φιλοδοξία της 
Άγκυρας να εμπνεύσει και να συνδράμει 
στην δημοκρατική μετάβαση και τις 
κοινωνικοοικονομικές μεταρρυθμίσεις 
στους Νότιους Γείτονές της· επισημαίνει 
ότι η συμμετοχή τουρκικών θεσμών και μη 
κυβερνητικών οργανώσεων στα μέσα της 
ΕΠΓ θα έχουν μοναδικά συνεργικά 
αποτελέσματα, ιδίως σε τομείς όπως 
οικοδόμηση θεσμών και ανάπτυξη της 
κοινωνίας των πολιτών· θεωρεί ότι η 
πρακτική συνεργασία πρέπει να 
συμπληρωθεί με δομημένο διάλογο μεταξύ 
της ΕΕ και της Τουρκίας προκειμένου να 
συντονισθούν οι αντίστοιχες πολιτικές 
τους γειτονίας·

37. υπενθυμίζει την φιλοδοξία της 
Άγκυρας να εμπνεύσει και να συνδράμει 
στην δημοκρατική μετάβαση και τις 
κοινωνικοοικονομικές μεταρρυθμίσεις 
στους Νότιους Γείτονές της· επισημαίνει 
ότι η συμμετοχή τουρκικών θεσμών και μη 
κυβερνητικών οργανώσεων στα μέσα της 
ΕΠΓ θα έχουν μοναδικά συνεργικά 
αποτελέσματα, ιδίως σε τομείς όπως 
οικοδόμηση θεσμών, 
κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης και 
ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών· 
θεωρεί ότι η πρακτική συνεργασία πρέπει 
να συμπληρωθεί με δομημένο διάλογο 
μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας 
προκειμένου να συντονισθούν οι 
αντίστοιχες πολιτικές τους γειτονίας·

Or. en
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Τροπολογία 451
Emine Bozkurt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37α. τονίζει τη σημασία της καθιέρωσης 
επαφών μεταξύ των λαών και καλεί ως εκ 
τούτου την Επιτροπή να σχεδιάσει 
προγράμματα που να διευκολύνουν 
αμοιβαίες και κοινές δραστηριότητες σε 
διάφορους τομείς μεταξύ πολιτών της 
Τουρκίας και της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 452
Barry Madlener

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37α. διαπιστώνει ότι η Τουρκία από το 
2007 έχει ήδη λάβει σχεδόν 4 δισ. ευρώ 
ως χρηματοδοτική ενίσχυση από την ΕΕ· 
λαμβάνει γνώση του γεγονότος ότι για την 
περίοδο 2011-2013 η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή έχει θέσει 2,5 δισ. ευρώ στη 
διάθεση της Τουρκίας· προτείνει ως εκ 
τούτου να τεθεί χωρίς αναβολή τέρμα 
στην παροχή αναπτυξιακών 
χρηματοδοτικών πόρων στην Τουρκία·

Or. nl

Τροπολογία 453
Rolandas Paksas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37α. τονίζει ότι η Τουρκία είναι 
στρατηγικός παράγοντας για την ΕΕ στην 
περιοχή της Μαύρης Θάλασσας· καλεί 
την Τουρκία να στηρίξει και να λάβει 
ενεργό μέρος στην εφαρμογή των 
πολιτικών και των δράσεων της Ένωσης 
στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας·

Or. lt

Τροπολογία 454
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38. επιδοκιμάζει την κύρωση από την 
Τουρκία του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου 
της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών 
κατά των βασανιστηρίων (OPCAT),

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 455
Richard Howitt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38. επιδοκιμάζει την κύρωση από την 
Τουρκία του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου 
της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά 
των βασανιστηρίων (OPCAT)·

38. επιδοκιμάζει την κύρωση από την 
Τουρκία του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου 
της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά 
των βασανιστηρίων (OPCAT), και ζητεί 
επιτακτικά την άμεση έγκριση εγχώριου 
μηχανισμού εφαρμογής·

Or. en
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Τροπολογία 456
Emine Bozkurt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38. επιδοκιμάζει την κύρωση από την 
Τουρκία του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου 
της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά 
των βασανιστηρίων (OPCAT)·

38. επιδοκιμάζει την κύρωση από την 
Τουρκία του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου 
της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά 
των βασανιστηρίων (OPCAT), καλεί την 
τουρκική κυβέρνηση να προετοιμάσει την 
απαραίτητη πράξη για την ενσωμάτωση 
της OPCAT στο εθνικό δίκαιο· 
παροτρύνει την Τουρκία να επιτρέψει την 
πρόσβαση στις φυλακές σε παρατηρητές
εθνικών και διεθνών οργανισμών·

Or. en

Τροπολογία 457
Jürgen Klute, Helmut Scholz, Τάκης Χατζηγεωργίου, Katarína Neveďalová, Marie-
Christine Vergiat, Νικόλαος Χουντής

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38. επιδοκιμάζει την κύρωση από την 
Τουρκία του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου 
της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά 
των βασανιστηρίων (OPCAT)·

38. επιδοκιμάζει την κύρωση από την 
Τουρκία του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου 
της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά 
των βασανιστηρίων (OPCAT) και καλεί 
την Τουρκία να προβεί σύντομα στην 
ενσωμάτωση των απαιτήσεων που 
περιλαμβάνει στην εθνική της νομοθεσία. 
Ζητεί από την Τουρκία να επιτρέψει την 
πρόσβαση διεθνών παρατηρητών στις 
φυλακές της·

Or. en
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Τροπολογία 458
Wolfgang Kreissl-Dörfler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 39

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

39. καλεί και πάλι την τουρκική 
κυβέρνηση να υπογράψει και να υποβάλει 
προς κύρωση το καταστατικό του 
Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου,
αυξάνοντας έτσι περαιτέρω τη συμβολή 
και τη δέσμευσή της Τουρκίας στο 
παγκόσμιο πολυμερές σύστημα,

39. αναμένει από την τουρκική κυβέρνηση 
να υπογράψει και να κυρώσει χωρίς 
περαιτέρω καθυστέρηση το καταστατικό 
του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου,
προκειμένου να αυξήσει τη δέσμευσή της 
στο παγκόσμιο πολυμερές σύστημα και να 
συμβάλει στην ενίσχυσή του 
λειτουργώντας ως πρότυπο στην περιοχή·

Or. de

Τροπολογία 459
Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Renate Sommer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 39 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

39α. υπογραμμίζει τη σημασία μιας 
συνολικής παρακολούθησης της 
εφαρμογής του μέσου προενταξιακής 
βοήθειας (ΜΠΒ), με σκοπό να δοθεί 
προτεραιότητα σε στόχους και σχέδια 
στην Τουρκία που συνάδουν προς τα 
κριτήρια προσχώρησης·

Or. en

Τροπολογία 460
Barry Madlener

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 39 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

39α. καλεί την Επιτροπή, το Συμβούλιο 
και την Τουρκία να θέσουν αμέσως τέρμα 
στις προενταξιακές διαπραγματεύσεις·

Or. nl

Τροπολογία 461
Dimitar Stoyanov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 40

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

40. αναθέτει στον Πρόεδρό του να 
διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο 
Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Ύπατη 
Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα 
εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 
ασφαλείας/Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, 
τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των 
κρατών μελών και την κυβέρνηση και το 
κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της 
Τουρκίας.

40. αναθέτει στον Πρόεδρό του να 
διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο 
Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Ύπατη 
Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα 
εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 
ασφαλείας/Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, 
τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων 
Εθνών, τις κυβερνήσεις και τα 
κοινοβούλια των κρατών μελών και την 
κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της 
Δημοκρατίας της Τουρκίας·

Or. bg


