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Τροπολογία 1
Geoffrey Van Orden

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 1α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τα άρθρα 10 
παράγραφος 2 και 14 παράγραφος 2 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

Or. en

Τροπολογία 2
Lorenzo Fontana

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα 
ψηφίσματά του, και συγκεκριμένα εκείνα 
της 9ης Μαρτίου 2011 σχετικά με την 
έκθεση προόδου της Τουρκίας για το 
2010¹, της 29ης Μαρτίου 2012 σχετικά με 
την έκθεση προόδου της Τουρκίας για το 
2011², και της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά 
με μια προοπτική για τις γυναίκες στην 
Τουρκία το 2020³,

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα 
ψηφίσματά του, ιδίως δε το ψήφισμά του
της 18ης Ιουνίου 1987, και τα ψηφίσματά 
του της 9ης Μαρτίου 2011 σχετικά με την 
έκθεση προόδου της Τουρκίας για το 
2010¹, της 29ης Μαρτίου 2012 σχετικά με 
την έκθεση προόδου της Τουρκίας για το 
2011², και της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά 
με μια προοπτική για τις γυναίκες στην 
Τουρκία το 2020³,

Or. it

Τροπολογία 3
Μαρία-Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 3
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα 
ψηφίσματά του, και συγκεκριμένα εκείνα 
της 9ης Μαρτίου 2011 σχετικά με την 
έκθεση προόδου της Τουρκίας για το 
2010¹, της 29ης Μαρτίου 2012 σχετικά με 
την έκθεση προόδου της Τουρκίας για το 
2011², και της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά 
με μια προοπτική για τις γυναίκες στην 
Τουρκία το 2020³,

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα 
ψηφίσματά του, και συγκεκριμένα εκείνα 
της 9ης Μαρτίου 2011 σχετικά με την 
έκθεση προόδου της Τουρκίας για το 
2010¹, της 29ης Μαρτίου 2012 σχετικά με 
την έκθεση προόδου της Τουρκίας για το 
2011², της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με 
μια προοπτική για τις γυναίκες στην 
Τουρκία το 2020³, καθώς και το ψήφισμά 
του, της 22ας Νοεμβρίου 2012, με τίτλο 
«Διεύρυνση: πολιτικές, κριτήρια και 
στρατηγικά συμφέροντα της ΕΕ»4·
__________________
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P7_TA(2012)0453

Or. en

Τροπολογία 4
Τάκης Χατζηγεωργίου, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 5
Σοφοκλής Σοφοκλέους

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 4α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την αντιδήλωση της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών 
μελών της, της 21ης Σεπτεμβρίου 2005,

Or. en

Τροπολογία 6
Ελένη Θεοχάρους, Νικόλαος Σαλαβράκος, Νίκη Τζαβέλα, Michèle Rivasi, Κυριάκος
Τριανταφυλλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 4α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το ψήφισμά του σχετικά 
με τις αρμενοτουρκικές σχέσεις, της 18ης 
Ιουνίου 1987, καθώς και εκείνο σχετικά 
με την έναρξη διαπραγματεύσεων με την 
Τουρκία, της 28ης Σεπτεμβρίου 2005,

Or. en

Τροπολογία 7
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 6α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 8
Laurence J.A.J. Stassen
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το γεγονός 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 
δίκαιη και αυστηρή εκπλήρωση 
προϋποθέσεων και στην δέσμευση για 
πραγματοποίηση μεταρρυθμίσεων,

– 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 ατελείωτης διαδικασίας,

Or. nl

Τροπολογία 9
Adrian Severin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το γεγονός 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 δίκαιη 
και αυστηρή εκπλήρωση προϋποθέσεων 
και στην δέσμευση για πραγματοποίηση 
μεταρρυθμίσεων,

– έχοντας υπόψη το γεγονός 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 
βασίζεται στην δίκαιη και αυστηρή 
εκπλήρωση προϋποθέσεων και στην 
δέσμευση για πραγματοποίηση 
μεταρρυθμίσεων,

Or. en

Τροπολογία 10
Salvador Sedó i Alabart
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το γεγονός 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 δίκαιη 
και αυστηρή εκπλήρωση προϋποθέσεων 
και στην δέσμευση για πραγματοποίηση 
μεταρρυθμίσεων,

– έχοντας υπόψη το γεγονός 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 
βασίζεται στην δίκαιη και αυστηρή 
εκπλήρωση προϋποθέσεων και στην 
δέσμευση για πραγματοποίηση 
μεταρρυθμίσεων,

Or. en

Τροπολογία 11
Göran Färm, Tanja Fajon, Ismail Ertug, Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Anna Hedh, 
Jens Nilsson, Olle Ludvigsson

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το γεγονός 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 δίκαιη 
και αυστηρή εκπλήρωση προϋποθέσεων 
και στην δέσμευση για πραγματοποίηση 
μεταρρυθμίσεων,

– έχοντας υπόψη το γεγονός 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 δίκαιη 
και αυστηρή εκπλήρωση προϋποθέσεων 
και στην δέσμευση για πραγματοποίηση 
μεταρρυθμίσεων, με κοινό στόχο την 
πλήρη ένταξη στην ΕΕ, μόλις 
εκπληρωθούν τα κριτήρια για την ένταξή 
της,

Or. en
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Τροπολογία 12
Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Cecilia Wikström

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το γεγονός 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 για να συνεχίσει να 
εκσυγχρονίζεται, και να εδραιώσει και να 
βελτιώσει περαιτέρω τους δημοκρατικούς 
της θεσμούς, το κράτος δικαίου, και τον 
σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων 
και των θεμελιωδών ελευθεριών,

– έχοντας υπόψη το γεγονός 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 
για να συνεχίσει να εκσυγχρονίζεται, 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

Τροπολογία 13
Ελένη Θεοχάρους

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το γεγονός 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 για να συνεχίσει να 
εκσυγχρονίζεται, και να εδραιώσει και να 
βελτιώσει περαιτέρω τους δημοκρατικούς 
της θεσμούς, το κράτος δικαίου, και τον 
σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων 
και των θεμελιωδών ελευθεριών,

– έχοντας υπόψη το γεγονός ότι η Τουρκία 
έχει αναλάβει δέσμευση για 
μεταρρυθμίσεις και, συνεπώς, πρέπει να 
μη διατυπώνει απειλές εναντίον κρατών 
μελών της ΕΕ ώστε να διατηρεί σχέσεις
καλής γειτονίας, και για βαθμιαία 
ευθυγράμμιση με την ΕΕ, καθώς και ότι οι 
προσπάθειες αυτές πρέπει να θεωρούνται 
ως μια ευκαιρία για την ίδια την Τουρκία 
για να συνεχίσει να εκσυγχρονίζεται, και 
να εδραιώσει και να βελτιώσει περαιτέρω 
τους δημοκρατικούς της θεσμούς, το 
κράτος δικαίου, και τον σεβασμό των 
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ανθρώπινων δικαιωμάτων και των 
θεμελιωδών ελευθεριών,

Or. en

Τροπολογία 14
Laurence J.A.J. Stassen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το γεγονός 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 για να συνεχίσει να 
εκσυγχρονίζεται, και να εδραιώσει και να 
βελτιώσει περαιτέρω τους δημοκρατικούς 
της θεσμούς, το κράτος δικαίου, και τον 
σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων 
και των θεμελιωδών ελευθεριών,

– έχοντας υπόψη το γεγονός 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 για να συνεχίσει να 
εκσυγχρονίζεται, και να εδραιώσει και να 
βελτιώσει περαιτέρω τους δημοκρατικούς 
της θεσμούς, το κράτος δικαίου, και τον 
σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων 
και των θεμελιωδών ελευθεριών· και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία δεν 
επιτυγχάνει καθόλου το στόχο αυτό, 
αποδεικνύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο ότι 
δεν επιθυμεί και δεν θα μπορέσει ποτέ να 
προσχωρήσει την ΕΕ.

Or. nl

Τροπολογία 15
Tunne Kelam

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 9α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τις αυξανόμενες 
παραβιάσεις της ελευθερίας έκφρασης·
έχοντας επίσης υπόψη το γεγονός ότι η 
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κατάσταση των θρησκευτικών και 
πολιτιστικών μειονοτήτων συνεχίζει να 
μην είναι ικανοποιητική,

Or. en

Τροπολογία 16
Laurence J.A.J. Stassen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 17
Lorenzo Fontana

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

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

– έχοντας υπόψη το γεγονός ότι η ΕΕ 
πρέπει να παραμείνει ένα από τα 
κυριότερα σημεία αναφοράς για τις 
μεταρρυθμίσεις στην Τουρκία,

Or. it

Τροπολογία 18
Laurence J.A.J. Stassen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 11
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

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

– έχοντας υπόψη το γεγονός ότι η πλήρης 
τήρηση των κριτηρίων της Κοπεγχάγης και 
η ικανότητα ενσωμάτωσης στην ΕΕ, 
σύμφωνα με τα συμπεράσματα του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 
2006, αποτελούν τη βάση για την 
προσχώρηση στην ΕΕ· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η Τουρκία δεν θα 
ανταποκριθεί ποτέ και δεν θα μπορέσει 
ούτε θα επιθυμήσει ποτέ να ανταποκριθεί 
πλήρως στα κριτήρια και ότι, επομένως, 
δεν θα πρέπει ποτέ να προσχωρήσει στην 
ΕΕ,

Or. nl

Τροπολογία 19
Göran Färm, Tanja Fajon, Ismail Ertug, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Anna Hedh, 
Jens Nilsson, Olle Ludvigsson

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

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

– έχοντας υπόψη το γεγονός ότι η πλήρης 
τήρηση 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,

Or. en

Τροπολογία 20
Renate Sommer
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 11α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη ότι η Τουρκία έχει τον 
μεγαλύτερο αριθμό φυλακισμένων 
δημοσιογράφων στον κόσμο και ότι ο εν 
λόγω περιορισμός της ελευθερίας της 
γνώμης και του Τύπου παραβιάζει μια 
από τις βασικές αρχές των κριτηρίων της 
Κοπεγχάγης,

Or. de

Τροπολογία 21
Renate Sommer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 11β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη ότι περίπου 3000 
φοιτητές χαρακτηρίζονται επί του 
παρόντος από την τουρκική δικαιοσύνη 
ως «τρομοκράτες»,

Or. de

Τροπολογία 22
Adrian Severin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το γεγονός ότι το θετικό 
πρόγραμμα δρομολογήθηκε τον Μάιο του 
2012 προκειμένου να στηρίξει και να
συμπληρώσει τις διαπραγματεύσεις μέσω 
ενισχυμένης συνεργασίας σε αριθμό 

– έχοντας υπόψη το γεγονός ότι το θετικό 
πρόγραμμα δρομολογήθηκε τον Μάιο του 
2012 προκειμένου να συμπληρώσει και να 
ενδυναμώσει τις διαπραγματεύσεις, μέσω 
ενισχυμένης συνεργασίας σε αριθμό 
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τομέων κοινού ενδιαφέροντος, τομέων κοινού ενδιαφέροντος,

Or. en

Τροπολογία 23
Raimon Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το γεγονός ότι το θετικό 
πρόγραμμα δρομολογήθηκε τον Μάιο του 
2012 προκειμένου να στηρίξει και να 
συμπληρώσει τις διαπραγματεύσεις μέσω 
ενισχυμένης συνεργασίας σε αριθμό 
τομέων κοινού ενδιαφέροντος,

– έχοντας υπόψη το γεγονός ότι το θετικό 
πρόγραμμα δρομολογήθηκε τον Μάιο του 
2012 προκειμένου να στηρίξει και να 
συμπληρώσει τις διαπραγματεύσεις μέσω 
ενισχυμένης συνεργασίας σε αριθμό 
τομέων κοινού ενδιαφέροντος, έχοντας 
ακόμη υπόψη το γεγονός ότι η 
πρωτοβουλία αυτή δεν υποκαθιστά τις 
ενταξιακές διαπραγματεύσεις, αλλά τις 
συμπληρώνει,

Or. en

Τροπολογία 24
Laurence J.A.J. Stassen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το γεγονός ότι το θετικό
πρόγραμμα δρομολογήθηκε τον Μάιο του 
2012 προκειμένου να στηρίξει και να 
συμπληρώσει τις διαπραγματεύσεις μέσω 
ενισχυμένης συνεργασίας σε αριθμό 
τομέων κοινού ενδιαφέροντος,

– έχοντας υπόψη το γεγονός ότι το αφελές
πρόγραμμα δρομολογήθηκε τον Μάιο του 
2012 προκειμένου να στηρίξει και να 
συμπληρώσει τις διαπραγματεύσεις μέσω 
ενισχυμένης συνεργασίας σε αριθμό 
τομέων κοινού ενδιαφέροντος,

Or. nl
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Τροπολογία 25
Renate Sommer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το γεγονός ότι το 
Συμβούλιο στα συμπεράσματά του στις 11 
Δεκεμβρίου 2012 ενέκρινε την νέα 
προσέγγιση της Επιτροπής να τεθεί το 
κράτος δικαίου στο επίκεντρο της 
πολιτικής διεύρυνσης και επιβεβαίωσε τον 
κεντρικό ρόλο στη διαδικασία 
διαπραγματεύσεων του κεφαλαίου 23 για 
τον δικαστικό τομέα και τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και του κεφαλαίου 24 
σχετικά με τη δικαιοσύνη, την ελευθερία 
και την ασφάλεια, τα οποία πρέπει να 
εξετασθούν σε αρχική φάση των 
διαπραγματεύσεων προκειμένου να 
δοθούν σαφή σημεία αναφοράς και ο 
μεγαλύτερος δυνατός χρόνος για την 
θέσπιση της απαραίτητης νομοθεσίας και 
θεσμών καθώς και ικανοποιητικές 
επιδόσεις εφαρμογής,

– έχοντας υπόψη το γεγονός ότι το 
Συμβούλιο στα συμπεράσματά του στις 11 
Δεκεμβρίου 2012 ενέκρινε την νέα 
προσέγγιση της Επιτροπής να τεθεί το 
κράτος δικαίου στο επίκεντρο της 
πολιτικής διεύρυνσης,

Or. de

Τροπολογία 26
Ελένη Θεοχάρους

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το γεγονός ότι το 
Συμβούλιο στα συμπεράσματά του στις 11 
Δεκεμβρίου 2012 ενέκρινε την νέα 
προσέγγιση της Επιτροπής να τεθεί το 
κράτος δικαίου στο επίκεντρο της 
πολιτικής διεύρυνσης και επιβεβαίωσε τον 
κεντρικό ρόλο στη διαδικασία 
διαπραγματεύσεων του κεφαλαίου 23 για 

– έχοντας υπόψη το γεγονός ότι το 
Συμβούλιο στα συμπεράσματά του στις 11 
Δεκεμβρίου 2012 ενέκρινε την νέα 
προσέγγιση της Επιτροπής, σε σχέση με το 
διαπραγματευτικό πλαίσιο για τα νέα 
υποψήφια κράτη μέλη, να τεθεί το κράτος 
δικαίου στο επίκεντρο της πολιτικής για τη 
διεύρυνση και επιβεβαίωσε τον κεντρικό 
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τον δικαστικό τομέα και τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και του κεφαλαίου 24 σχετικά 
με τη δικαιοσύνη, την ελευθερία και την 
ασφάλεια, τα οποία πρέπει να εξετασθούν 
σε αρχική φάση των διαπραγματεύσεων 
προκειμένου να δοθούν σαφή σημεία 
αναφοράς και ο μεγαλύτερος δυνατός 
χρόνος για την θέσπιση της απαραίτητης 
νομοθεσίας και θεσμών καθώς και 
ικανοποιητικές επιδόσεις εφαρμογής,

ρόλο στη διαδικασία διαπραγματεύσεων 
του κεφαλαίου 23 για τον δικαστικό τομέα 
και τα θεμελιώδη δικαιώματα και του 
κεφαλαίου 24 σχετικά με τη δικαιοσύνη, 
την ελευθερία και την ασφάλεια, τα οποία 
πρέπει να εξετασθούν σε αρχική φάση των 
διαπραγματεύσεων προκειμένου να δοθούν 
σαφή σημεία αναφοράς και ο μεγαλύτερος 
δυνατός χρόνος για την θέσπιση της 
απαραίτητης νομοθεσίας και θεσμών 
καθώς και ικανοποιητικές επιδόσεις 
εφαρμογής,

Or. en

Τροπολογία 27
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το γεγονός ότι το 
Συμβούλιο στα συμπεράσματά του στις 11 
Δεκεμβρίου 2012 ενέκρινε την νέα 
προσέγγιση της Επιτροπής να τεθεί το 
κράτος δικαίου στο επίκεντρο της 
πολιτικής διεύρυνσης και επιβεβαίωσε τον 
κεντρικό ρόλο στη διαδικασία 
διαπραγματεύσεων του κεφαλαίου 23 για 
τον δικαστικό τομέα και τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και του κεφαλαίου 24 σχετικά 
με τη δικαιοσύνη, την ελευθερία και την 
ασφάλεια, τα οποία πρέπει να εξετασθούν 
σε αρχική φάση των διαπραγματεύσεων 
προκειμένου να δοθούν σαφή σημεία 
αναφοράς και ο μεγαλύτερος δυνατός 
χρόνος για την θέσπιση της απαραίτητης 
νομοθεσίας και θεσμών καθώς και 
ικανοποιητικές επιδόσεις εφαρμογής,

έχοντας υπόψη το γεγονός ότι το 
Συμβούλιο στα συμπεράσματά του στις 11 
Δεκεμβρίου 2012 ενέκρινε την νέα 
προσέγγιση της Επιτροπής να τεθεί το 
κράτος δικαίου στο επίκεντρο της 
πολιτικής για τη διεύρυνση η οποία, 
ωστόσο, δεν ισχύει για την Τουρκία, και 
επιβεβαίωσε τον κεντρικό ρόλο στη 
διαδικασία διαπραγματεύσεων του 
κεφαλαίου 23 για τον δικαστικό τομέα και
τα θεμελιώδη δικαιώματα και του 
κεφαλαίου 24 σχετικά με τη δικαιοσύνη, 
την ελευθερία και την ασφάλεια, τα οποία 
πρέπει να εξετασθούν σε αρχική φάση των 
διαπραγματεύσεων προκειμένου να δοθούν 
σαφή σημεία αναφοράς και ο μεγαλύτερος 
δυνατός χρόνος για την θέσπιση της 
απαραίτητης νομοθεσίας και θεσμών 
καθώς και ικανοποιητικές επιδόσεις 
εφαρμογής,

Or. en
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Τροπολογία 28
Adrian Severin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το γεγονός ότι το 
Συμβούλιο στα συμπεράσματά του στις 11 
Δεκεμβρίου 2012 ενέκρινε την νέα 
προσέγγιση της Επιτροπής να τεθεί το 
κράτος δικαίου στο επίκεντρο της 
πολιτικής διεύρυνσης και επιβεβαίωσε τον 
κεντρικό ρόλο στη διαδικασία 
διαπραγματεύσεων του κεφαλαίου 23 για 
τον δικαστικό τομέα και τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και του κεφαλαίου 24 σχετικά 
με τη δικαιοσύνη, την ελευθερία και την 
ασφάλεια, τα οποία πρέπει να εξετασθούν
σε αρχική φάση των διαπραγματεύσεων 
προκειμένου να δοθούν σαφή σημεία 
αναφοράς και ο μεγαλύτερος δυνατός 
χρόνος για την θέσπιση της απαραίτητης 
νομοθεσίας και θεσμών καθώς και 
ικανοποιητικές επιδόσεις εφαρμογής,

– έχοντας υπόψη το γεγονός ότι το 
Συμβούλιο στα συμπεράσματά του στις 11 
Δεκεμβρίου 2012 ενέκρινε την νέα 
προσέγγιση της Επιτροπής να τεθεί το 
κράτος δικαίου στο επίκεντρο της 
πολιτικής για τη διεύρυνση και επιβεβαίωσε 
τον κεντρικό ρόλο στη διαδικασία 
διαπραγματεύσεων του κεφαλαίου 23 για 
τον δικαστικό τομέα και τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και του κεφαλαίου 24 σχετικά 
με τη δικαιοσύνη, την ελευθερία και την 
ασφάλεια, τα οποία πρέπει να ανοίξουν σε 
αρχική φάση των διαπραγματεύσεων 
προκειμένου να δοθούν σαφή σημεία 
αναφοράς και ο μεγαλύτερος δυνατός 
χρόνος για την θέσπιση της απαραίτητης 
νομοθεσίας και θεσμών καθώς και 
ικανοποιητικές επιδόσεις εφαρμογής,

Or. en

Τροπολογία 29
Laurence J.A.J. Stassen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το γεγονός ότι το 
Συμβούλιο στα συμπεράσματά του στις 11 
Δεκεμβρίου 2012 ενέκρινε την νέα 
προσέγγιση της Επιτροπής να τεθεί το 
κράτος δικαίου στο επίκεντρο της 
πολιτικής διεύρυνσης και επιβεβαίωσε τον 
κεντρικό ρόλο στη διαδικασία 

– έχοντας υπόψη το γεγονός ότι το 
Συμβούλιο στα συμπεράσματά του στις 11 
Δεκεμβρίου 2012 ενέκρινε την νέα 
προσέγγιση της Επιτροπής να τεθεί το 
κράτος δικαίου στο επίκεντρο της 
πολιτικής διεύρυνσης και επιβεβαίωσε τον 
κεντρικό ρόλο στη διαδικασία 
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διαπραγματεύσεων του κεφαλαίου 23 για 
τον δικαστικό τομέα και τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και του κεφαλαίου 24 σχετικά 
με τη δικαιοσύνη, την ελευθερία και την 
ασφάλεια, τα οποία πρέπει να εξετασθούν 
σε αρχική φάση των διαπραγματεύσεων 
προκειμένου να δοθούν σαφή σημεία 
αναφοράς και ο μεγαλύτερος δυνατός 
χρόνος για την θέσπιση της απαραίτητης 
νομοθεσίας και θεσμών καθώς και 
ικανοποιητικές επιδόσεις εφαρμογής,

διαπραγματεύσεων του κεφαλαίου 23 για 
τον δικαστικό τομέα και τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και του κεφαλαίου 24 σχετικά 
με τη δικαιοσύνη, την ελευθερία και την 
ασφάλεια, τα οποία πρέπει να εξετασθούν 
σε αρχική φάση των διαπραγματεύσεων 
προκειμένου να δοθούν σαφή σημεία 
αναφοράς και ο μεγαλύτερος δυνατός 
χρόνος για την θέσπιση της απαραίτητης 
νομοθεσίας και θεσμών καθώς και 
ικανοποιητικές επιδόσεις εφαρμογής,
λαμβάνοντας υπόχη ότι έως σήμερα τα 
αποτελέσματα είναι κάθε άλλο παρά 
ικανοποιητικά,

Or. nl

Τροπολογία 30
Raimon Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 13α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το γεγονός ότι στην 
Τουρκία έχουν πραγματοποιηθεί 
ορισμένες δικαστικές, νομοθετικές, 
θεσμικές και πρακτικές μεταρρυθμίσεις, 
αλλά ότι κάποια μακροχρόνια 
προβλήματα, ιδίως όσον αφορά τη 
διοίκηση της Δικαιοσύνης στην Τουρκία, 
συνεχίζουν να έχουν σοβαρές αρνητικές 
επιπτώσεις στον σεβασμό των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 
ελευθερίας έκφρασης στη χώρα, καθώς 
και στον τρόπο με τον οποίο 
αντιλαμβάνεται η κοινή γνώμη την 
ανεξαρτησία και την αμεροληψία του 
συστήματος απονομής δικαιοσύνης· 
έχοντας επίσης υπόψη το γεγονός ότι, ως 
αποτέλεσμα των προβλημάτων αυτών, 
παρατηρείται μεγάλος αριθμός διώξεων 
εις βάρος δημοσιογράφων, ακτιβιστών 
και διανοουμένων·



PE504.377v01-00 18/135 AM\926673EL.doc

EL

Or. en

Τροπολογία 31
Laurence J.A.J. Stassen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το γεγονός ότι η 
Επιτροπή στη στρατηγική της για τη 
διεύρυνση 2012 καταλήγει στο 
συμπέρασμα ότι η Τουρκία, 
λαμβανομένης υπόψη της οικονομίας της, 
της στρατηγικής της θέσης και του 
σημαντικού περιφερειακού ρόλου της, 
αποτελεί χώρα κλειδί για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και ότι η διαδικασία 
προσχώρησης παραμένει το πλέον 
κατάλληλο πλαίσιο για την προώθηση 
των συνδεόμενων με την ΕΕ 
μεταρρυθμίσεων στην Τουρκία· έχοντας 
υπόψη το γεγονός ότι η Επιτροπή
εξέφρασε ανησυχία για την έλλειψη 
προόδου από μέρους της Τουρκίας όσον 
αφορά την ικανοποίηση των πολιτικών 
κριτηρίων,

– έχοντας υπόψη το γεγονός ότι η 
Επιτροπή εξέφρασε δικαιολογημένως 
ανησυχία για την έλλειψη προόδου από 
μέρους της Τουρκίας όσον αφορά την 
ικανοποίηση των πολιτικών κριτηρίων,

Or. nl

Τροπολογία 32
Adrian Severin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το γεγονός ότι η 
Επιτροπή στη στρατηγική της για τη 
διεύρυνση 2012 καταλήγει στο 
συμπέρασμα ότι η Τουρκία, 
λαμβανομένης υπόψη της οικονομίας της, 

– έχοντας υπόψη το γεγονός ότι η 
Επιτροπή στη στρατηγική της για τη 
διεύρυνση 2012 καταλήγει στο 
συμπέρασμα ότι από την άποψη της 
οικονομίας της, της στρατηγικής της θέσης 
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της στρατηγικής της θέσης και του 
σημαντικού περιφερειακού ρόλου της, 
αποτελεί χώρα κλειδί για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και ότι η διαδικασία προσχώρησης 
παραμένει το πλέον κατάλληλο πλαίσιο για 
την προώθηση των συνδεόμενων με την 
ΕΕ μεταρρυθμίσεων στην Τουρκία· 
έχοντας υπόψη το γεγονός ότι η Επιτροπή 
εξέφρασε ανησυχία για την έλλειψη 
προόδου από μέρους της Τουρκίας όσον 
αφορά την ικανοποίηση των πολιτικών 
κριτηρίων,

και του σημαντικού περιφερειακού ρόλου 
της, η Τουρκία αποτελεί χώρα κλειδί για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι η 
διαδικασία προσχώρησης παραμένει το 
πλέον κατάλληλο πλαίσιο για την 
προώθηση των συνδεόμενων με την ΕΕ 
μεταρρυθμίσεων στην Τουρκία·

Or. en

Τροπολογία 33
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το γεγονός ότι η 
Επιτροπή στη στρατηγική της για τη 
διεύρυνση 2012 καταλήγει στο 
συμπέρασμα ότι η Τουρκία, λαμβανομένης 
υπόψη της οικονομίας της, της 
στρατηγικής της θέσης και του σημαντικού 
περιφερειακού ρόλου της, αποτελεί χώρα 
κλειδί για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι η 
διαδικασία προσχώρησης παραμένει το 
πλέον κατάλληλο πλαίσιο για την 
προώθηση των συνδεόμενων με την ΕΕ 
μεταρρυθμίσεων στην Τουρκία· έχοντας 
υπόψη το γεγονός ότι η Επιτροπή 
εξέφρασε ανησυχία για την έλλειψη 
προόδου από μέρους της Τουρκίας όσον 
αφορά την ικανοποίηση των πολιτικών 
κριτηρίων,

– έχοντας υπόψη το γεγονός ότι η 
Επιτροπή στη στρατηγική της για τη 
διεύρυνση 2012 καταλήγει στο 
συμπέρασμα ότι η Τουρκία, λαμβανομένης 
υπόψη της οικονομίας της, της 
στρατηγικής της θέσης και του σημαντικού 
περιφερειακού ρόλου της, αποτελεί χώρα 
κλειδί για την Ευρωπαϊκή Ένωση· έχοντας 
υπόψη το γεγονός ότι η Επιτροπή 
εξέφρασε ανησυχία για την έλλειψη 
προόδου από μέρους της Τουρκίας όσον 
αφορά την ικανοποίηση των πολιτικών 
κριτηρίων,

Or. nl
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Τροπολογία 34
Lorenzo Fontana

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το γεγονός ότι η 
Επιτροπή στη στρατηγική της για τη 
διεύρυνση 2012 καταλήγει στο 
συμπέρασμα ότι η Τουρκία, λαμβανομένης 
υπόψη της οικονομίας της, της 
στρατηγικής της θέσης και του σημαντικού 
περιφερειακού ρόλου της, αποτελεί χώρα 
κλειδί για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι η 
διαδικασία προσχώρησης παραμένει το 
πλέον κατάλληλο πλαίσιο για την 
προώθηση των συνδεόμενων με την ΕΕ 
μεταρρυθμίσεων στην Τουρκία· έχοντας 
υπόψη το γεγονός ότι η Επιτροπή 
εξέφρασε ανησυχία για την έλλειψη 
προόδου από μέρους της Τουρκίας όσον 
αφορά την ικανοποίηση των πολιτικών 
κριτηρίων,

– έχοντας υπόψη το γεγονός ότι η 
Επιτροπή στη στρατηγική της για τη 
διεύρυνση 2012 καταλήγει στο 
συμπέρασμα ότι η Τουρκία, λαμβανομένης 
υπόψη της οικονομίας της, της 
στρατηγικής της θέσης και του σημαντικού 
περιφερειακού ρόλου της, αποτελεί χώρα 
κλειδί για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι η 
διαδικασία προσχώρησης παραμένει ένα 
από τα πλέον κατάλληλα πλαίσια για την 
προώθηση των συνδεόμενων με την ΕΕ 
μεταρρυθμίσεων στην Τουρκία· έχοντας 
υπόψη το γεγονός ότι η Επιτροπή 
εξέφρασε ανησυχία για την έλλειψη 
προόδου από μέρους της Τουρκίας όσον 
αφορά την ικανοποίηση των πολιτικών 
κριτηρίων,

Or. it

Τροπολογία 35
Richard Howitt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το γεγονός ότι η 
Επιτροπή στη στρατηγική της για τη 
διεύρυνση 2012 καταλήγει στο 
συμπέρασμα ότι η Τουρκία, λαμβανομένης 
υπόψη της οικονομίας της, της 
στρατηγικής της θέσης και του σημαντικού 
περιφερειακού ρόλου της, αποτελεί χώρα 
κλειδί για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι η 
διαδικασία προσχώρησης παραμένει το 
πλέον κατάλληλο πλαίσιο για την 

– έχοντας υπόψη το γεγονός ότι η 
Επιτροπή στη στρατηγική της για τη 
διεύρυνση 2012 καταλήγει στο 
συμπέρασμα ότι η Τουρκία, λαμβανομένης 
υπόψη της οικονομίας της, της 
στρατηγικής της θέσης και του σημαντικού 
περιφερειακού ρόλου της, αποτελεί χώρα 
κλειδί για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι η 
διαδικασία διαπραγμάτευσης με τελικό 
στόχο την προσχώρηση παραμένει το 
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προώθηση των συνδεόμενων με την ΕΕ 
μεταρρυθμίσεων στην Τουρκία· έχοντας 
υπόψη το γεγονός ότι η Επιτροπή 
εξέφρασε ανησυχία για την έλλειψη 
προόδου από μέρους της Τουρκίας όσον 
αφορά την ικανοποίηση των πολιτικών 
κριτηρίων,

μοναδικό πλαίσιο για την προώθηση των 
συνδεόμενων με την ΕΕ μεταρρυθμίσεων 
στην Τουρκία· έχοντας υπόψη το γεγονός 
ότι η Επιτροπή εξέφρασε ανησυχία για την 
έλλειψη προόδου από μέρους της Τουρκίας 
όσον αφορά την ικανοποίηση των 
πολιτικών κριτηρίων,

Or. en

Τροπολογία 36
Adrian Severin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 14α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το γεγονός ότι η 
Επιτροπή εξέφρασε ανησυχία για την 
βραδεία πρόοδο της Τουρκίας όσον 
αφορά την ικανοποίηση των πολιτικών 
κριτηρίων,

Or. en

Τροπολογία 37
Adrian Severin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 14β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τις προόδους που έχει 
επιτύχει η Τουρκία όσον αφορά τη 
συνταγματική μεταρρύθμιση,

Or. en

Τροπολογία 38
Emine Bozkurt
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

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

– έχοντας υπόψη το γεγονός ότι η Τουρκία 
δεν έχει εφαρμόσει ακόμη πλήρως τις 
διατάξεις του πρόσθετου πρωτοκόλλου 
που συνάπτεται στη τη συμφωνία 
σύνδεσης ΕΚ-Τουρκίας και ότι η 
Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη λάβει 
όλα τα αναγκαία μέτρα για την άρση της 
απομόνωσης των Τουρκοκυπρίων, όπως 
ορίζεται στα συμπεράσματα του 
Συμβουλίου της ΕΕ, της 26ης Απριλίου 
2004, παρότι οι Τουρκοκύπριοι έχουν 
εκφράσει επανειλημμένα την επιθυμία 
τους να αποτελέσουν μέρος της Ένωσης,

Or. en

Τροπολογία 39
Sarah Ludford

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

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

– σημειώνοντας ότι η Τουρκία δεν έχει 
εφαρμόσει ακόμη πλήρως τις διατάξεις 
του πρόσθετου πρωτοκόλλου που 
συνάπτεται στη τη συμφωνία σύνδεσης 
ΕΚ-Τουρκίας και ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση δεν έχει ακόμη λάβει όλα τα 
αναγκαία μέτρα για την άρση της 
απομόνωσης των Τουρκοκυπρίων, όπως 
ορίζεται στα συμπεράσματα του 
Συμβουλίου της ΕΕ, της 26ης Απριλίου 
2004, 

Or. en
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Τροπολογία 40
Adrian Severin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

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

– έχοντας υπόψη το γεγονός ότι, τόσο η 
Τουρκία όσο και η ΕΕ δεν έχουν ακόμη 
παρά μόνο εν μέρει εφαρμόσει τις 
διατάξεις που απορρέουν από τη συμφωνία 
σύνδεσης ΕΚ-Τουρκίας και το πρόσθετο 
πρωτόκολλό της,

Or. en

Τροπολογία 41
Laurence J.A.J. Stassen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

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

– έχοντας υπόψη το γεγονός ότι η Τουρκία 
δεν έχει εφαρμόσει ακόμη, για έβδομη 
συνεχή χρονιά, τις διατάξεις που 
απορρέουν από τη συμφωνία σύνδεσης 
ΕΚ-Τουρκίας και το πρόσθετο 
πρωτόκολλό της, αποδεικνύοντας κατ’ 
αυτόν τον τρόπο ότι δεν επιθυμεί και δεν 
θα μπορέσει ποτέ να προσχωρήσει την 
ΕΕ.

Or. nl

Τροπολογία 42
Lorenzo Fontana

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 15
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

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

– έχοντας υπόψη το γεγονός ότι η Τουρκία 
δεν έχει εφαρμόσει ακόμη, για έβδομη 
συνεχή χρονιά, τις διατάξεις που 
απορρέουν από τη συμφωνία σύνδεσης 
ΕΚ-Τουρκίας και το πρόσθετο 
πρωτόκολλό της, ούτε και διαφαίνεται στο 
μέλλον πρόθεσή της να το πράξει·
λαμβάνοντας υπόψη ότι η μη εφαρμογή 
του συμπληρωματικού πρωτοκόλλου 
θέτει αναπόφευκτα τροχοπέδη σε κάθε 
δυνατή εξέλιξη της διαδικασίας για την 
προσχώρηση της Τουρκίας στην ΕΕ,

Or. it

Τροπολογία 43
Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 44
Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Angelika Werthmann

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 15α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη ότι η Τουρκία, προς το 
δικό της συμφέρον, και με στόχο την 
ενίσχυση της σταθερότητας και την 
προώθηση σχέσεων καλής γειτονίας 
καθώς και μιας θετικής πολιτικής και 
οικονομικής εταιρικής σχέσης, πρέπει να 
εντείνει τις προσπάθειές της για την 
επίλυση των ανεπίλυτων διμερών 
προβλημάτων με τους άμεσους γείτονές 
της, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τα 
ψηφίσματα του ΟΗΕ,

Or. en

Τροπολογία 45
Raimon Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 15α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη ότι τα κεφάλαια των 
διαπραγματεύσεων για τα οποία έχουν 
ολοκληρωθεί οι τεχνικές προετοιμασίες 
πρέπει να ανοίξουν χωρίς καθυστέρηση, 
σύμφωνα με τις καθιερωμένες 
διαδικασίες και με το διαπραγματευτικό 
πλαίσιο·

Or. en

Τροπολογία 46
Laurence J.A.J. Stassen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το γεγονός ότι υφίσταται – έχοντας υπόψη το γεγονός ότι το εμπόριο 
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οικονομική αλληλεξάρτηση μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας 
με το εμπόριο μεταξύ της ΕΕ και της 
Τουρκίας να ανέρχεται συνολικά στα 120 
δισεκατομμύρια ευρώ το 2011,

μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας ανήρθε
συνολικά στα 120 δισεκατομμύρια ευρώ το 
2011,

Or. nl

Τροπολογία 47
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το γεγονός ότι υφίσταται 
οικονομική αλληλεξάρτηση μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας με 
το εμπόριο μεταξύ της ΕΕ και της 
Τουρκίας να ανέρχεται συνολικά στα 120 
δισεκατομμύρια ευρώ το 2011,

– έχοντας υπόψη το γεγονός ότι υφίσταται 
οικονομική αλληλεξάρτηση μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας με 
το εμπόριο μεταξύ της ΕΕ και της 
Τουρκίας να ανέρχεται συνολικά στα 120 
δισεκατομμύρια ευρώ το 2011· έχοντας 
επίσης υπόψη τα προβλήματα που 
εμποδίζουν σήμερα την ουσιαστική 
λειτουργία της Τελωνειακής Ένωσης,

Or. en

Τροπολογία 48
Ismail Ertug

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 16α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του 
Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 2004,

Or. en
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Τροπολογία 49
Alexander Graf Lambsdorff

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 18α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την εκτίμηση της 
Επιτροπής ότι, παρά την αξιόλογη 
πρόοδο στο πεδίο της εταιρικής 
νομοθεσίας, μετά την ίδρυση της 
τουρκικής αρχής για τα λογιστικά και τα 
ελεγκτικά πρότυπα, οι νέοι νόμοι για την 
εταιρική διακυβέρνηση και για τις 
σχέσεις μεταξύ των επιχειρήσεων και των 
μετόχων τους δεν συμβαδίζουν με το 
κεκτημένο και αυξάνουν την εμπλοκή του 
κράτους στην εταιρική διακυβέρνηση, 
επιτρέποντας στο συμβούλιο 
κεφαλαιαγοράς να ασκεί μεγαλύτερο 
έλεγχο στις επιχειρήσεις·

Or. en

Τροπολογία 50
Graham Watson, Metin Kazak, Alexander Graf Lambsdorff, Franziska Keller, Hélène 
Flautre

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τις δυνατότητες της 
Τουρκίας να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο 
στην διαφοροποίηση των ενεργειακών 
πόρων και οδών για την διαμετακόμιση 
πετρελαίου και φυσικού αερίου από τις 
γειτονικές χώρες στην ΕΕ,

– έχοντας υπόψη τις δυνατότητες της 
Τουρκίας να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο 
στην διαφοροποίηση των ενεργειακών 
πόρων και οδών για την διαμετακόμιση 
πετρελαίου, φυσικού αερίου και 
ηλεκτρικού ρεύματος από τις γειτονικές
χώρες στην ΕΕ· έχοντας επίσης υπόψη τις 
δυνατότητες, τόσο για την Τουρκία, όσο 
και για την ΕΕ, να επωφεληθούν από τις 
πλούσιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
της Τουρκίας για τη δημιουργία μιας 
βιώσιμης οικονομίας χαμηλών εκπομπών 
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άνθρακα,

Or. en

Τροπολογία 51
Adrian Severin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τις δυνατότητες της 
Τουρκίας να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο 
στην διαφοροποίηση των ενεργειακών 
πόρων και οδών για την διαμετακόμιση 
πετρελαίου και φυσικού αερίου από τις 
γειτονικές χώρες στην ΕΕ,

– έχοντας υπόψη τον κεντρικό ρόλο που 
διαδραματίζει η Τουρκία στην 
διαφοροποίηση των ενεργειακών πόρων 
και οδών για την διαμετακόμιση 
πετρελαίου και φυσικού αερίου από τις 
γειτονικές χώρες στην ΕΕ,

Or. en

Τροπολογία 52
Adrian Severin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 19α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τον καίριο 
γεωστρατηγικό ρόλο της Τουρκίας για τη 
δημιουργία μιας γέφυρας μεταξύ της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της βόρειας 
Αφρικής, του νότιου Καύκασου και της 
Μέσης Ανατολής· έχοντας επίσης υπόψη 
τη στρατιωτική επιρροή της Τουρκίας 
στην περιοχή της βόρειας Αφρικής -
Μέσης Ανατολής,

Or. en
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Τροπολογία 53
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το γεγονός ότι ο διάλογος 
και η συνεργασία της ΕΕ με την Τουρκία 
για την σταθερότητα, τη δημοκρατία και 
την ασφάλεια με ιδιαίτερη αναφορά στην 
ευρύτερη Μέση Ανατολή έχουν 
στρατηγική σημασία, έχοντας υπόψη το 
γεγονός ότι η Τουρκία καταδίκασε 
απερίφραστα και επανειλημμένα την βία 
που ασκεί το συριακό καθεστώς σε βάρος 
αμάχων και προσφέρει ζωτικής σημασίας 
ανθρωπιστική βοήθεια στους Σύριους που 
εγκαταλείπουν την χώρα για να ξεφύγουν 
από τις βιαιότητες που διαπράττονται από 
την άλλη πλευρά των συνόρων,

– έχοντας υπόψη το γεγονός ότι ο διάλογος 
και η συνεργασία της ΕΕ με την Τουρκία 
για την σταθερότητα, τη δημοκρατία και 
την ασφάλεια με ιδιαίτερη αναφορά στην 
ευρύτερη Μέση Ανατολή έχουν 
στρατηγική σημασία, έχοντας υπόψη τον 
καίριο ρόλο της Τουρκίας ως πηγής 
έμπνευσης για τον εκδημοκρατισμό των 
αραβικών χωρών σε βασικούς τομείς 
όπως οι πολιτικές και οικονομικές 
μεταρρυθμίσεις και η διαμόρφωση 
θεσμικών ικανοτήτων· έχοντας υπόψη το 
γεγονός ότι η Τουρκία καταδίκασε 
απερίφραστα και επανειλημμένα την βία 
που ασκεί το συριακό καθεστώς σε βάρος 
αμάχων και προσφέρει ζωτικής σημασίας 
ανθρωπιστική βοήθεια στους Σύριους που 
εγκαταλείπουν την χώρα για να ξεφύγουν 
από τις βιαιότητες που διαπράττονται από 
την άλλη πλευρά των συνόρων,

Or. en

Τροπολογία 54
Laurence J.A.J. Stassen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το γεγονός ότι ο διάλογος 
και η συνεργασία της ΕΕ με την Τουρκία 
για την σταθερότητα, τη δημοκρατία και 
την ασφάλεια με ιδιαίτερη αναφορά στην 
ευρύτερη Μέση Ανατολή έχουν 
στρατηγική σημασία, έχοντας υπόψη το 
γεγονός ότι η Τουρκία καταδίκασε 

– έχοντας υπόψη το γεγονός ότι ο διάλογος 
και η συνεργασία της ΕΕ με την Τουρκία 
για την σταθερότητα, τη δημοκρατία και 
την ασφάλεια με ιδιαίτερη αναφορά στην 
ευρύτερη Μέση Ανατολή δεν έχουν καμία 
προοπτική, έχοντας υπόψη το γεγονός ότι 
η Τουρκία καταδίκασε απερίφραστα και 
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απερίφραστα και επανειλημμένα την βία 
που ασκεί το συριακό καθεστώς σε βάρος 
αμάχων και προσφέρει ζωτικής σημασίας 
ανθρωπιστική βοήθεια στους Σύριους που 
εγκαταλείπουν την χώρα για να ξεφύγουν 
από τις βιαιότητες που διαπράττονται από 
την άλλη πλευρά των συνόρων,

επανειλημμένα την βία που ασκεί το 
συριακό καθεστώς σε βάρος αμάχων και 
προσφέρει ζωτικής σημασίας 
ανθρωπιστική βοήθεια στους Σύριους που 
εγκαταλείπουν την χώρα για να ξεφύγουν 
από τις βιαιότητες που διαπράττονται από 
την άλλη πλευρά των συνόρων,

Or. nl

Τροπολογία 55
Laurence J.A.J. Stassen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη ότι είναι ανάγκη για την
Τουρκία και την Αρμενία να προβούν 
στην εξομάλυνση των σχέσεών τους με 
την κύρωση, χωρίς προϋποθέσεις, των 
πρωτοκόλλων και με το άνοιγμα των 
συνόρων,

– έχοντας υπόψη το γεγονός ότι η Τουρκία 
και η Αρμενία δεν μπορούν να 
εξομαλύνουν τις σχέσεις τους παρά μόνο 
όταν η Τουρκία θα έχει αναγνωρίσει την 
γενοκτονία των Αρμενίων,

Or. nl

Τροπολογία 56
Ismail Ertug

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη ότι είναι ανάγκη για την 
Τουρκία και την Αρμενία να προβούν στην 
εξομάλυνση των σχέσεών τους με την 
κύρωση, χωρίς προϋποθέσεις, των 
πρωτοκόλλων και με το άνοιγμα των 
συνόρων,

– έχοντας υπόψη ότι είναι ανάγκη για την 
Τουρκία και την Αρμενία να προβούν στην 
εξομάλυνση των σχέσεών τους με την 
κύρωση, χωρίς προϋποθέσεις, των 
πρωτοκόλλων και με το άνοιγμα των 
συνόρων και αναγνωρίζοντας το γεγονός 
ότι η κατοχή του Ναγκόρνο Καραμπάχ 
επιδρά αρνητικά στις τουρκοαρμενικές 
σχέσεις,
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Or. en

Τροπολογία 57
Lorenzo Fontana

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη ότι είναι ανάγκη για την
Τουρκία και την Αρμενία να προβούν
στην εξομάλυνση των σχέσεών τους με 
την κύρωση, χωρίς προϋποθέσεις, των 
πρωτοκόλλων και με το άνοιγμα των 
συνόρων,

– έχοντας υπόψη ότι είναι ανάγκη η
Τουρκία να αναλάβει δέσμευση για την 
εξομάλυνση των σχέσεών της με την 
Αρμενία μέσω της κύρωσης των 
πρωτοκόλλων καθώς και με το άνοιγμα 
των συνόρων,

Or. it

Τροπολογία 58
Zbigniew Ziobro

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη ότι είναι ανάγκη για την
Τουρκία και την Αρμενία να προβούν στην 
εξομάλυνση των σχέσεών τους με την 
κύρωση, χωρίς προϋποθέσεις, των 
πρωτοκόλλων και με το άνοιγμα των 
συνόρων,

– έχοντας υπόψη ότι η Τουρκία και η 
Αρμενία θα έπρεπε να προβούν στην 
εξομάλυνση των σχέσεών τους με την 
κύρωση, χωρίς προϋποθέσεις, των 
πρωτοκόλλων και με το άνοιγμα των 
συνόρων,

Or. pl

Τροπολογία 59
Raimon Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 21
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη ότι είναι ανάγκη για την 
Τουρκία και την Αρμενία να προβούν στην 
εξομάλυνση των σχέσεών τους με την 
κύρωση, χωρίς προϋποθέσεις, των 
πρωτοκόλλων και με το άνοιγμα των 
συνόρων,

– έχοντας υπόψη ότι είναι ανάγκη για την 
Τουρκία και την Αρμενία να προβούν στην 
εξομάλυνση των σχέσεών τους με την 
κύρωση των πρωτοκόλλων και με το 
άνοιγμα των συνόρων,

Or. en

Τροπολογία 60
Zbigniew Ziobro

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 21α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- επικροτεί την περάτωση της έρευνας για 
τη δολοφονία του αρμενίου
δημοσιογράφου Χραντ Ντινκ , την 
καταδίκη του εγκλήματος και την 
επιβολή ποινής στους δολοφόνους του,

Or. pl

Τροπολογία 61
Charles Tannock

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 21α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της
18ης Ιουνίου 1987 σχετικά με μία 
πολιτική λύση στο αρμενικό ζήτημα,

Or. en
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Τροπολογία 62
Adrian Severin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την απειλή casus belli 
που απηύθυνε η Μεγάλη Τουρκική 
Εθνοσυνέλευση κατά της Ελλάδας το 
1995, την οποία πρέπει να αποσύρει, 
έχοντας υπόψη τη σημασία ενός νέου 
γύρου συνομιλιών μεταξύ της Τουρκίας 
και της Ελλάδας για την βελτίωση των 
σχέσεών τους,

– έχοντας υπόψη την απειλή casus belli 
που απηύθυνε η Μεγάλη Τουρκική 
Εθνοσυνέλευση κατά της Ελλάδας στις 8 
Ιουνίου 1985, αντιδρώντας στην 
απόφαση που έλαβε η Βουλή των 
Ελλήνων, την 1η Ιουνίου του 1995, να 
υπογράψει τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το 
Δίκαιο της Θάλασσας, έχοντας υπόψη τη
σημασία που έχει η απόσυρση της 
απειλής, ως πρώτο βήμα για την έναρξη
συνομιλιών μεταξύ της Τουρκίας και της 
Ελλάδας για την βελτίωση των σχέσεών 
τους και την επίλυση του προβλήματος 
αυτού,

Or. en

Τροπολογία 63
Zbigniew Ziobro

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 22α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-έχοντας υπόψη ότι η Τουρκία έχει καίρια 
στρατηγική σημασία για την περαιτέρω 
εξέλιξη της σύρραξης στη Συρία και 
διαπιστώνοντας με ανησυχία τη βοήθεια 
που παρέχεται από την κυβέρνηση στην 
Άγκυρα σε ισλαμιστές εξτρεμιστές που 
συμμετέχουν στις συγκρούσεις,

Or. pl

Τροπολογία 64
Νικόλαος Σαλαβράκος, Lorenzo Fontana
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 22α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη ότι η Σύμβαση του ΟΗΕ 
για το Δίκαιο της Θάλασσας αποτελεί 
μέρος του κοινοτικού κεκτημένου και έχει 
υπογραφεί από την ΕΕ, από τα 27 κράτη 
μέλη της και από όλα τα άλλα υποψήφια 
κράτη μέλη,

Or. en

Τροπολογία 65
Bastiaan Belder

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 22α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την παθητική στάση της 
τουρκικής κυβέρνησης και της 
δικαστικής εξουσίας απέναντι σε 
εκφράσεις αντισημιτισμού προερχόμενες 
κυρίως από τα ισλαμιστικά και 
εθνικιστικά μέσα ενημέρωσης της 
Τουρκίας,

Or. en

Τροπολογία 66
Νικόλαος Σαλαβράκος, Lorenzo Fontana

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 22β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη ότι η ελευθερία 
έκφρασης αποτελεί ένα από τα θεμέλια 
των δημοκρατικών κοινωνιών, που 
αναγνωρίζεται στις ευρωπαϊκές Συνθήκες 
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και στον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της ΕΕ, έχοντας υπόψη ότι 
η ελευθερία του Τύπου και των μέσων 
ενημέρωσης αποτελεί κεντρικό στοιχείο 
των πολιτικών κριτηρίων της Κοπεγχάγης 
για την προσχώρηση στην ΕΕ,

Or. en

Τροπολογία 67
Νικόλαος Σαλαβράκος, Lorenzo Fontana

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 22γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την 
Επιτροπή για την Προστασία των 
Δημοσιογράφων, η Τουρκία βρίσκεται 
στην πρώτη θέση παγκοσμίως όσον 
αφορά τη φυλάκιση δημοσιογράφων,

Or. en

Τροπολογία 68
Laurence J.A.J. Stassen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. συγχαίρει την Επιτροπή και την 
Τουρκία για την εφαρμογή του θετικού 
προγράμματος, το οποίο αποδεικνύει το 
πώς, σε ένα πλαίσιο αμοιβαίας δέσμευσης 
και σαφών στόχων, η Τουρκία και η ΕΕ 
θα μπορούσαν να προωθήσουν το διάλογό 
τους, να επιτύχουν αμοιβαία κατανόηση 
και να παραγάγουν θετικές αλλαγές·
πιστεύει ότι είναι αναγκαία η ανανέωση 
της αμοιβαίας δέσμευσης στο πλαίσιο της 
διαδικασίας των διαπραγματεύσεων για 

διαγράφεται
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τη διατήρηση μιας εποικοδομητικής 
σχέσης· τονίζει τη σημασία της 
δημιουργίας των προϋποθέσεων για έναν 
εποικοδομητικό διάλογο και τα θεμέλια 
για αμοιβαία κατανόηση·

Or. nl

Τροπολογία 69
Hélène Flautre, Franziska Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. συγχαίρει την Επιτροπή και την 
Τουρκία για την εφαρμογή του θετικού 
προγράμματος, το οποίο αποδεικνύει το 
πώς, σε ένα πλαίσιο αμοιβαίας δέσμευσης 
και σαφών στόχων, η Τουρκία και η ΕΕ 
θα μπορούσαν να προωθήσουν το διάλογό 
τους, να επιτύχουν αμοιβαία κατανόηση 
και να παραγάγουν θετικές αλλαγές· 
πιστεύει ότι είναι αναγκαία η ανανέωση 
της αμοιβαίας δέσμευσης στο πλαίσιο της 
διαδικασίας των διαπραγματεύσεων για τη 
διατήρηση μιας εποικοδομητικής σχέσης·
τονίζει τη σημασία της δημιουργίας των 
προϋποθέσεων για έναν εποικοδομητικό 
διάλογο και τα θεμέλια για αμοιβαία 
κατανόηση·

1. πιστεύει ότι είναι αναγκαία η ανανέωση 
της αμοιβαίας δέσμευσης στο πλαίσιο της 
διαδικασίας των διαπραγματεύσεων για τη 
διατήρηση μιας εποικοδομητικής σχέσης·
τονίζει τη σημασία της δημιουργίας των 
προϋποθέσεων για έναν εποικοδομητικό 
διάλογο και τα θεμέλια για αμοιβαία 
κατανόηση· συγχαίρει την Επιτροπή και 
την Τουρκία για την εφαρμογή του 
θετικού προγράμματος, το οποίο 
αποδεικνύει το πώς, σε ένα πλαίσιο 
αμοιβαίας δέσμευσης και σαφών στόχων, 
η Τουρκία και η ΕΕ θα μπορούσαν να 
προωθήσουν το διάλογό τους, να 
επιτύχουν αμοιβαία κατανόηση και να 
παραγάγουν θετικές αλλαγές·

Or. en

Τροπολογία 70
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. συγχαίρει την Επιτροπή και την 1. πιστεύει ότι είναι αναγκαία η ανανέωση 
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Τουρκία για την εφαρμογή του θετικού 
προγράμματος, το οποίο αποδεικνύει το 
πώς, σε ένα πλαίσιο αμοιβαίας δέσμευσης 
και σαφών στόχων, η Τουρκία και η ΕΕ 
θα μπορούσαν να προωθήσουν το διάλογό 
τους, να επιτύχουν αμοιβαία κατανόηση 
και να παραγάγουν θετικές αλλαγές·
πιστεύει ότι είναι αναγκαία η ανανέωση 
της αμοιβαίας δέσμευσης στο πλαίσιο της 
διαδικασίας των διαπραγματεύσεων για τη 
διατήρηση μιας εποικοδομητικής σχέσης·
τονίζει τη σημασία της δημιουργίας των 
προϋποθέσεων για έναν εποικοδομητικό 
διάλογο και τα θεμέλια για αμοιβαία 
κατανόηση·

της αμοιβαίας δέσμευσης στο πλαίσιο της 
διαδικασίας των διαπραγματεύσεων για τη 
διατήρηση μιας εποικοδομητικής σχέσης·
τονίζει τη σημασία της δημιουργίας των 
προϋποθέσεων για έναν εποικοδομητικό 
διάλογο και τα θεμέλια για αμοιβαία 
κατανόηση·

Or. nl

Τροπολογία 71
Renate Sommer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. συγχαίρει την Επιτροπή και την 
Τουρκία για την εφαρμογή του θετικού 
προγράμματος, το οποίο αποδεικνύει το 
πώς, σε ένα πλαίσιο αμοιβαίας δέσμευσης 
και σαφών στόχων, η Τουρκία και η ΕΕ θα 
μπορούσαν να προωθήσουν το διάλογό 
τους, να επιτύχουν αμοιβαία κατανόηση 
και να παραγάγουν θετικές αλλαγές·
πιστεύει ότι είναι αναγκαία η ανανέωση 
της αμοιβαίας δέσμευσης στο πλαίσιο της 
διαδικασίας των διαπραγματεύσεων για τη 
διατήρηση μιας εποικοδομητικής σχέσης·
τονίζει τη σημασία της δημιουργίας των 
προϋποθέσεων για έναν εποικοδομητικό 
διάλογο και τα θεμέλια για αμοιβαία 
κατανόηση·

1. λαμβάνει γνώση της εφαρμογής του 
θετικού προγράμματος, το οποίο συνιστά 
ένδειξη για το πώς, σε ένα πλαίσιο 
αμοιβαίας δέσμευσης και σαφών στόχων, η 
Τουρκία και η ΕΕ θα μπορούσαν να 
προωθήσουν το διάλογό τους, να 
επιτύχουν αμοιβαία κατανόηση και να 
παραγάγουν θετικές αλλαγές· τονίζει, 
ωστόσο, ότι είναι αναγκαία η ανανέωση 
της αμοιβαίας δέσμευσης στο πλαίσιο της 
διαδικασίας των διαπραγματεύσεων για τη 
διατήρηση μιας εποικοδομητικής σχέσης·
τονίζει τη σημασία της δημιουργίας των 
προϋποθέσεων για έναν εποικοδομητικό 
διάλογο και τα θεμέλια για αμοιβαία 
κατανόηση·

Or. de
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Τροπολογία 72
Richard Howitt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. συγχαίρει την Επιτροπή και την Τουρκία 
για την εφαρμογή του θετικού 
προγράμματος, το οποίο αποδεικνύει το 
πώς, σε ένα πλαίσιο αμοιβαίας δέσμευσης 
και σαφών στόχων, η Τουρκία και η ΕΕ θα 
μπορούσαν να προωθήσουν το διάλογό 
τους, να επιτύχουν αμοιβαία κατανόηση 
και να παραγάγουν θετικές αλλαγές· 
πιστεύει ότι είναι αναγκαία η ανανέωση 
της αμοιβαίας δέσμευσης στο πλαίσιο της 
διαδικασίας των διαπραγματεύσεων για τη 
διατήρηση μιας εποικοδομητικής σχέσης· 
τονίζει τη σημασία της δημιουργίας των 
προϋποθέσεων για έναν εποικοδομητικό 
διάλογο και τα θεμέλια για αμοιβαία 
κατανόηση·

1. συγχαίρει την Επιτροπή και την Τουρκία 
για την εφαρμογή του θετικού 
προγράμματος, το οποίο αποδεικνύει το 
πώς, σε ένα πλαίσιο αμοιβαίας δέσμευσης 
και σαφών στόχων, η Τουρκία και η ΕΕ θα 
μπορούσαν να δώσουν ώθηση στην 
ενταξιακή διαδικασία, να επιτύχουν 
αμοιβαία κατανόηση και να παραγάγουν 
θετικές αλλαγές· πιστεύει ότι είναι 
αναγκαία η ανανέωση της αμοιβαίας 
δέσμευσης στο πλαίσιο της διαδικασίας 
των διαπραγματεύσεων για τη διατήρηση 
μιας εποικοδομητικής σχέσης· τονίζει τη 
σημασία της δημιουργίας των 
προϋποθέσεων για έναν εποικοδομητικό 
διάλογο και τα θεμέλια για αμοιβαία 
κατανόηση·

Or. en

Τροπολογία 73
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Andrew Duff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. συγχαίρει την Επιτροπή και την Τουρκία 
για την εφαρμογή του θετικού 
προγράμματος, το οποίο αποδεικνύει το 
πώς, σε ένα πλαίσιο αμοιβαίας δέσμευσης 
και σαφών στόχων, η Τουρκία και η ΕΕ θα 
μπορούσαν να προωθήσουν το διάλογό 
τους, να επιτύχουν αμοιβαία κατανόηση 
και να παραγάγουν θετικές αλλαγές· 
πιστεύει ότι είναι αναγκαία η ανανέωση 
της αμοιβαίας δέσμευσης στο πλαίσιο της 

1. συγχαίρει την Επιτροπή και την Τουρκία 
για την εφαρμογή του θετικού 
προγράμματος, το οποίο αποδεικνύει το 
πώς, σε ένα πλαίσιο αμοιβαίας δέσμευσης 
και σαφών στόχων, η Τουρκία και η ΕΕ θα 
μπορούσαν να προωθήσουν το διάλογό 
τους, να επιτύχουν αμοιβαία κατανόηση 
και να παραγάγουν θετικές αλλαγές και τις 
αναγκαίες μεταρρυθμίσεις· πιστεύει ότι 
είναι αναγκαία η ανανέωση της αμοιβαίας 
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διαδικασίας των διαπραγματεύσεων για τη 
διατήρηση μιας εποικοδομητικής σχέσης· 
τονίζει τη σημασία της δημιουργίας των 
προϋποθέσεων για έναν εποικοδομητικό 
διάλογο και τα θεμέλια για αμοιβαία 
κατανόηση·

δέσμευσης στο πλαίσιο της διαδικασίας 
των διαπραγματεύσεων για τη διατήρηση 
μιας εποικοδομητικής σχέσης· τονίζει τη 
σημασία της δημιουργίας των 
προϋποθέσεων για έναν εποικοδομητικό 
διάλογο και τα θεμέλια για αμοιβαία 
κατανόηση·

Or. en

Τροπολογία 74
Raimon Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. συγχαίρει την Επιτροπή και την Τουρκία 
για την εφαρμογή του θετικού 
προγράμματος, το οποίο αποδεικνύει το 
πώς, σε ένα πλαίσιο αμοιβαίας δέσμευσης 
και σαφών στόχων, η Τουρκία και η ΕΕ θα 
μπορούσαν να προωθήσουν το διάλογό 
τους, να επιτύχουν αμοιβαία κατανόηση 
και να παραγάγουν θετικές αλλαγές· 
πιστεύει ότι είναι αναγκαία η ανανέωση 
της αμοιβαίας δέσμευσης στο πλαίσιο της 
διαδικασίας των διαπραγματεύσεων για τη 
διατήρηση μιας εποικοδομητικής σχέσης· 
τονίζει τη σημασία της δημιουργίας των 
προϋποθέσεων για έναν εποικοδομητικό 
διάλογο και τα θεμέλια για αμοιβαία 
κατανόηση·

1. συγχαίρει την Επιτροπή και την Τουρκία 
για την εφαρμογή του θετικού 
προγράμματος, το οποίο αποδεικνύει το 
πώς, σε ένα πλαίσιο αμοιβαίας δέσμευσης 
και σαφών στόχων, η Τουρκία και η ΕΕ θα 
μπορούσαν να προωθήσουν το διάλογό 
τους, να επιτύχουν αμοιβαία κατανόηση 
και να παραγάγουν θετικές αλλαγές· 
πιστεύει ότι είναι αναγκαία η ανανέωση 
της αμοιβαίας δέσμευσης στο πλαίσιο της 
διαδικασίας των ενταξιακών 
διαπραγματεύσεων για τη διατήρηση μιας 
εποικοδομητικής σχέσης· τονίζει τη 
σημασία της δημιουργίας των 
προϋποθέσεων για έναν εποικοδομητικό 
διάλογο και τα θεμέλια για αμοιβαία 
κατανόηση·

Or. en

Τροπολογία 75
Adrian Severin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. συγχαίρει την Επιτροπή και την Τουρκία 
για την εφαρμογή του θετικού 
προγράμματος, το οποίο αποδεικνύει το 
πώς, σε ένα πλαίσιο αμοιβαίας δέσμευσης 
και σαφών στόχων, η Τουρκία και η ΕΕ θα 
μπορούσαν να προωθήσουν το διάλογό 
τους, να επιτύχουν αμοιβαία κατανόηση 
και να παραγάγουν θετικές αλλαγές· 
πιστεύει ότι είναι αναγκαία η ανανέωση 
της αμοιβαίας δέσμευσης στο πλαίσιο της 
διαδικασίας των διαπραγματεύσεων για τη 
διατήρηση μιας εποικοδομητικής σχέσης· 
τονίζει τη σημασία της δημιουργίας των 
προϋποθέσεων για έναν εποικοδομητικό 
διάλογο και τα θεμέλια για αμοιβαία 
κατανόηση·

1. συγχαίρει την Επιτροπή και την Τουρκία 
για την εφαρμογή του θετικού 
προγράμματος, το οποίο αποδεικνύει το 
πώς, σε ένα πλαίσιο αμοιβαίας δέσμευσης 
και σαφών στόχων, η Τουρκία και η ΕΕ θα 
μπορούσαν να προωθήσουν το διάλογό 
τους, να επιτύχουν αμοιβαία κατανόηση 
και να παραγάγουν θετικές αλλαγές· 
πιστεύει ότι είναι αναγκαία η ανανέωση 
της αμοιβαίας δέσμευσης στο πλαίσιο της 
διαδικασίας των ενταξιακών 
διαπραγματεύσεων για τη διατήρηση μιας 
εποικοδομητικής σχέσης· τονίζει τη 
σημασία της δημιουργίας των 
προϋποθέσεων για έναν εποικοδομητικό 
διάλογο και τα θεμέλια για αμοιβαία 
κατανόηση·

Or. en

Τροπολογία 76
Nadezhda Neynsky

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. συγχαίρει την Επιτροπή και την Τουρκία 
για την εφαρμογή του θετικού 
προγράμματος, το οποίο αποδεικνύει το 
πώς, σε ένα πλαίσιο αμοιβαίας δέσμευσης 
και σαφών στόχων, η Τουρκία και η ΕΕ θα 
μπορούσαν να προωθήσουν το διάλογό 
τους, να επιτύχουν αμοιβαία κατανόηση 
και να παραγάγουν θετικές αλλαγές· 
πιστεύει ότι είναι αναγκαία η ανανέωση 
της αμοιβαίας δέσμευσης στο πλαίσιο της 
διαδικασίας των διαπραγματεύσεων για τη 
διατήρηση μιας εποικοδομητικής σχέσης· 
τονίζει τη σημασία της δημιουργίας των 
προϋποθέσεων για έναν εποικοδομητικό 
διάλογο και τα θεμέλια για αμοιβαία 

1. συγχαίρει την Επιτροπή και την Τουρκία 
για την εφαρμογή του θετικού 
προγράμματος, το οποίο αποδεικνύει το 
πώς, σε ένα πλαίσιο αμοιβαίας δέσμευσης 
και σαφών στόχων, η Τουρκία και η ΕΕ θα 
μπορούσαν να προωθήσουν το διάλογό 
τους, να επιτύχουν αμοιβαία κατανόηση 
και να παραγάγουν θετικές αλλαγές· 
πιστεύει ότι είναι αναγκαία η ανανέωση 
της αμοιβαίας δέσμευσης στο πλαίσιο της 
διαδικασίας των διαπραγματεύσεων για τη 
διατήρηση μιας εποικοδομητικής σχέσης 
και, στο πλαίσιο αυτό, εκφράζει την 
υποστήριξή του στην πρόθεση της 
ιρλανδικής Προεδρίας να ανοίξει νέα 
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κατανόηση· διαπραγματευτικά κεφάλαια· τονίζει τη 
σημασία της δημιουργίας των 
προϋποθέσεων για έναν εποικοδομητικό 
διάλογο και τα θεμέλια για αμοιβαία 
κατανόηση· εκφράζει ανησυχία για τις 
δημόσιες τοποθετήσεις στην Τουρκία ότι 
η χώρα θα μπορούσε να εγκαταλείψει τον 
δρόμο προς την ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 77
Tunne Kelam

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. συγχαίρει την Επιτροπή και την Τουρκία 
για την εφαρμογή του θετικού 
προγράμματος, το οποίο αποδεικνύει το 
πώς, σε ένα πλαίσιο αμοιβαίας δέσμευσης 
και σαφών στόχων, η Τουρκία και η ΕΕ θα 
μπορούσαν να προωθήσουν το διάλογό 
τους, να επιτύχουν αμοιβαία κατανόηση 
και να παραγάγουν θετικές αλλαγές· 
πιστεύει ότι είναι αναγκαία η ανανέωση 
της αμοιβαίας δέσμευσης στο πλαίσιο της 
διαδικασίας των διαπραγματεύσεων για τη 
διατήρηση μιας εποικοδομητικής σχέσης· 
τονίζει τη σημασία της δημιουργίας των 
προϋποθέσεων για έναν εποικοδομητικό 
διάλογο και τα θεμέλια για αμοιβαία 
κατανόηση·

1. συγχαίρει την Επιτροπή και την Τουρκία 
για την εφαρμογή του θετικού 
προγράμματος, το οποίο αποδεικνύει το 
πώς, σε ένα πλαίσιο αμοιβαίας δέσμευσης 
και σαφών στόχων, η Τουρκία και η ΕΕ θα 
μπορούσαν να προωθήσουν το διάλογό 
τους, να επιτύχουν αμοιβαία κατανόηση 
και να παραγάγουν θετικές αλλαγές· 
πιστεύει ότι είναι αναγκαία η ανανέωση 
της αμοιβαίας δέσμευσης στο πλαίσιο της 
διαδικασίας των διαπραγματεύσεων για τη 
διατήρηση μιας εποικοδομητικής σχέσης· 
τονίζει τη σημασία της δημιουργίας των 
προϋποθέσεων για έναν εποικοδομητικό 
διάλογο και τα θεμέλια για αμοιβαία 
κατανόηση· τονίζει ότι κάτι τέτοιο θα 
πρέπει να βασίζεται στις κοινές αξίες της 
δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και 
του σεβασμού των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 78
Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Angelika Werthmann
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. συγχαίρει την Επιτροπή και την Τουρκία 
για την εφαρμογή του θετικού 
προγράμματος, το οποίο αποδεικνύει το 
πώς, σε ένα πλαίσιο αμοιβαίας δέσμευσης 
και σαφών στόχων, η Τουρκία και η ΕΕ θα 
μπορούσαν να προωθήσουν το διάλογό 
τους, να επιτύχουν αμοιβαία κατανόηση 
και να παραγάγουν θετικές αλλαγές· 
πιστεύει ότι είναι αναγκαία η ανανέωση 
της αμοιβαίας δέσμευσης στο πλαίσιο της 
διαδικασίας των διαπραγματεύσεων για τη 
διατήρηση μιας εποικοδομητικής σχέσης· 
τονίζει τη σημασία της δημιουργίας των 
προϋποθέσεων για έναν εποικοδομητικό 
διάλογο και τα θεμέλια για αμοιβαία 
κατανόηση·

1. συγχαίρει την Επιτροπή και την Τουρκία 
για την εφαρμογή του θετικού 
προγράμματος, το οποίο αποδεικνύει το 
πώς, σε ένα πλαίσιο αμοιβαίας δέσμευσης 
και σαφών στόχων, η Τουρκία και η ΕΕ θα 
μπορούσαν να προωθήσουν το διάλογό 
τους, να επιτύχουν αμοιβαία κατανόηση 
και να παραγάγουν θετικές αλλαγές· 
πιστεύει ότι είναι αναγκαία η ανανέωση 
της αμοιβαίας δέσμευσης στο πλαίσιο της 
διαδικασίας των διαπραγματεύσεων για τη 
διατήρηση μιας εποικοδομητικής σχέσης· 
τονίζει τη σημασία της δημιουργίας των 
προϋποθέσεων για έναν εποικοδομητικό 
διάλογο και τα θεμέλια για αμοιβαία 
κατανόηση· πιστεύει ότι η επιτάχυνση του 
ρυθμού των διαπραγματεύσεων 
εξαρτάται αποκλειστικά από την πολιτική 
βούληση της Τουρκίας να εκπληρώσει τα 
κριτήρια και τις προϋποθέσεις του 
διαπραγματευτικού πλαισίου και να 
σεβαστεί τις συμβατικές υποχρεώσεις της 
απέναντι στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 79
Ελένη Θεοχάρους

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. συγχαίρει την Επιτροπή και την Τουρκία 
για την εφαρμογή του θετικού 
προγράμματος, το οποίο αποδεικνύει το 
πώς, σε ένα πλαίσιο αμοιβαίας δέσμευσης 
και σαφών στόχων, η Τουρκία και η ΕΕ θα
μπορούσαν να προωθήσουν το διάλογό 

1. συγχαίρει την Επιτροπή και την Τουρκία 
για την εφαρμογή του θετικού 
προγράμματος, το οποίο αποδεικνύει το 
πώς, σε ένα πλαίσιο αμοιβαίας δέσμευσης 
και σαφών στόχων, η Τουρκία και η ΕΕ θα 
μπορούσαν να προωθήσουν το διάλογό 
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τους, να επιτύχουν αμοιβαία κατανόηση 
και να παραγάγουν θετικές αλλαγές· 
πιστεύει ότι είναι αναγκαία η ανανέωση 
της αμοιβαίας δέσμευσης στο πλαίσιο της 
διαδικασίας των διαπραγματεύσεων για τη 
διατήρηση μιας εποικοδομητικής σχέσης· 
τονίζει τη σημασία της δημιουργίας των 
προϋποθέσεων για έναν εποικοδομητικό 
διάλογο και τα θεμέλια για αμοιβαία 
κατανόηση·

τους, να επιτύχουν αμοιβαία κατανόηση 
και να παραγάγουν θετικές αλλαγές· 
πιστεύει ότι είναι αναγκαία η ανανέωση 
της αμοιβαίας δέσμευσης στο πλαίσιο της 
διαδικασίας των διαπραγματεύσεων για τη 
διατήρηση μιας εποικοδομητικής σχέσης· 
τονίζει τη σημασία της δημιουργίας των 
κατάλληλων προϋποθέσεων για έναν 
εποικοδομητικό διάλογο και τα θεμέλια για 
αμοιβαία κατανόηση· τονίζει επίσης ότι η 
όλη διαδικασία εντάσσεται στο 
διαπραγματευτικό πλαίσιο·

Or. en

Τροπολογία 80
Philip Claeys

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1 α. τονίζει ότι η επιδίωξη προνομιακής 
εταιρικής σχέσης μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας 
είναι περισσότερο ρεαλιστική και ευκταία 
απ’ ό, τι η επιδίωξη της προσχώρησης 
της Τουρκίας στην ΕΕ·

Or. nl

Τροπολογία 81
Laurence J.A.J. Stassen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. τονίζει το στρατηγικό ρόλο της 
Τουρκίας, από πολιτική και γεωγραφική 
άποψη, για την εξωτερική πολιτική της 
ΕΈ και την πολιτική της γειτονίας·

διαγράφεται
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αναγνωρίζει το ρόλο της Τουρκίας ως 
σημαντικού περιφερειακού παράγοντα 
και απευθύνει έκκληση στην ΕΕ και την 
Τουρκία να ενισχύσουν περαιτέρω τον 
υφιστάμενο μεταξύ τους πολιτικό διάλογο 
για επιλογές και στόχους εξωτερικής 
πολιτικής· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η ευθυγράμμιση της Τουρκίας 
με τις δηλώσεις της ΚΕΠΠΑ εξακολουθεί 
να είναι περιορισμένη το 2012·
ενθαρρύνει την Τουρκία να αναπτύξει την 
εξωτερική της πολιτική στο πλαίσιο του 
διαλόγου και του συντονισμού με την ΕΕ·

Or. nl

Τροπολογία 82
Alf Svensson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. τονίζει το στρατηγικό ρόλο της 
Τουρκίας, από πολιτική και γεωγραφική 
άποψη, για την εξωτερική πολιτική της ΕΈ 
και την πολιτική της γειτονίας· 
αναγνωρίζει το ρόλο της Τουρκίας ως 
σημαντικού περιφερειακού παράγοντα και 
απευθύνει έκκληση στην ΕΕ και την 
Τουρκία να ενισχύσουν περαιτέρω τον 
υφιστάμενο μεταξύ τους πολιτικό διάλογο 
για επιλογές και στόχους εξωτερικής 
πολιτικής· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η ευθυγράμμιση της Τουρκίας 
με τις δηλώσεις της ΚΕΠΠΑ εξακολουθεί 
να είναι περιορισμένη το 2012· ενθαρρύνει 
την Τουρκία να αναπτύξει την εξωτερική 
της πολιτική στο πλαίσιο του διαλόγου και 
του συντονισμού με την ΕΕ·

2. τονίζει το μοναδικό στρατηγικό ρόλο 
της Τουρκίας, από πολιτική και 
γεωγραφική άποψη, για την εξωτερική 
πολιτική της ΕΈ και την πολιτική της 
γειτονίας· αναγνωρίζει το ρόλο της 
Τουρκίας ως σημαντικού περιφερειακού 
παράγοντα και απευθύνει έκκληση στην 
ΕΕ και την Τουρκία να ενισχύσουν 
περαιτέρω τον υφιστάμενο μεταξύ τους 
πολιτικό διάλογο για επιλογές και στόχους 
εξωτερικής πολιτικής· εκφράζει τη λύπη 
του για το γεγονός ότι η ευθυγράμμιση της 
Τουρκίας με τις δηλώσεις της ΚΕΠΠΑ 
εξακολουθεί να είναι περιορισμένη το 
2012· ενθαρρύνει την Τουρκία να 
αναπτύξει την εξωτερική της πολιτική στο 
πλαίσιο του διαλόγου και του συντονισμού 
με την ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 83
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. τονίζει το στρατηγικό ρόλο της 
Τουρκίας, από πολιτική και γεωγραφική 
άποψη, για την εξωτερική πολιτική της ΕΈ 
και την πολιτική της γειτονίας· 
αναγνωρίζει το ρόλο της Τουρκίας ως 
σημαντικού περιφερειακού παράγοντα και 
απευθύνει έκκληση στην ΕΕ και την 
Τουρκία να ενισχύσουν περαιτέρω τον 
υφιστάμενο μεταξύ τους πολιτικό διάλογο 
για επιλογές και στόχους εξωτερικής 
πολιτικής· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η ευθυγράμμιση της Τουρκίας 
με τις δηλώσεις της ΚΕΠΠΑ εξακολουθεί 
να είναι περιορισμένη το 2012· ενθαρρύνει 
την Τουρκία να αναπτύξει την εξωτερική 
της πολιτική στο πλαίσιο του διαλόγου και 
του συντονισμού με την ΕΕ·

2. τονίζει το στρατηγικό ρόλο της 
Τουρκίας, από πολιτική και γεωγραφική 
άποψη, για την εξωτερική πολιτική της ΕΈ 
και την πολιτική της γειτονίας· 
αναγνωρίζει τις περιφερειακές φιλοδοξίες 
της κυβέρνησης και το ρόλο της Τουρκίας 
ως σημαντικού περιφερειακού παράγοντα 
και απευθύνει έκκληση στην ΕΕ και την 
Τουρκία να ενισχύσουν περαιτέρω τον 
υφιστάμενο μεταξύ τους πολιτικό διάλογο 
για επιλογές και στόχους εξωτερικής 
πολιτικής· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η ευθυγράμμιση της Τουρκίας 
με τις δηλώσεις της ΚΕΠΠΑ εξακολουθεί 
να είναι περιορισμένη το 2012· ενθαρρύνει 
την Τουρκία να αναπτύξει την εξωτερική 
της πολιτική στο πλαίσιο του διαλόγου και 
του συντονισμού με την ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 84
Richard Howitt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. τονίζει το στρατηγικό ρόλο της 
Τουρκίας, από πολιτική και γεωγραφική 
άποψη, για την εξωτερική πολιτική της ΕΈ 
και την πολιτική της γειτονίας· 
αναγνωρίζει το ρόλο της Τουρκίας ως 
σημαντικού περιφερειακού παράγοντα και 
απευθύνει έκκληση στην ΕΕ και την 
Τουρκία να ενισχύσουν περαιτέρω τον 
υφιστάμενο μεταξύ τους πολιτικό διάλογο 

2. τονίζει το στρατηγικό ρόλο της 
Τουρκίας, από πολιτική και γεωγραφική 
άποψη, για την εξωτερική πολιτική της ΕΈ 
και την πολιτική της γειτονίας· 
αναγνωρίζει το ρόλο της Τουρκίας ως 
γείτονα και σημαντικού περιφερειακού 
παράγοντα και απευθύνει έκκληση στην 
ΕΕ και την Τουρκία να ενισχύσουν 
περαιτέρω τον υφιστάμενο μεταξύ τους 
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για επιλογές και στόχους εξωτερικής 
πολιτικής· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η ευθυγράμμιση της Τουρκίας 
με τις δηλώσεις της ΚΕΠΠΑ εξακολουθεί 
να είναι περιορισμένη το 2012· ενθαρρύνει 
την Τουρκία να αναπτύξει την εξωτερική 
της πολιτική στο πλαίσιο του διαλόγου και 
του συντονισμού με την ΕΕ·

πολιτικό διάλογο για επιλογές και στόχους 
εξωτερικής πολιτικής· εκφράζει τη λύπη 
του για το γεγονός ότι η ευθυγράμμιση της 
Τουρκίας με τις δηλώσεις της ΚΕΠΠΑ
εξακολουθεί να είναι περιορισμένη το 
2012· ενθαρρύνει την Τουρκία να 
αναπτύξει την εξωτερική της πολιτική στο 
πλαίσιο του διαλόγου και του συντονισμού 
με την ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 85
Pino Arlacchi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. τονίζει το στρατηγικό ρόλο της 
Τουρκίας, από πολιτική και γεωγραφική 
άποψη, για την εξωτερική πολιτική της ΕΈ 
και την πολιτική της γειτονίας· 
αναγνωρίζει το ρόλο της Τουρκίας ως 
σημαντικού περιφερειακού παράγοντα και 
απευθύνει έκκληση στην ΕΕ και την 
Τουρκία να ενισχύσουν περαιτέρω τον 
υφιστάμενο μεταξύ τους πολιτικό διάλογο 
για επιλογές και στόχους εξωτερικής 
πολιτικής· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η ευθυγράμμιση της Τουρκίας 
με τις δηλώσεις της ΚΕΠΠΑ εξακολουθεί 
να είναι περιορισμένη το 2012· ενθαρρύνει 
την Τουρκία να αναπτύξει την εξωτερική 
της πολιτική στο πλαίσιο του διαλόγου και 
του συντονισμού με την ΕΕ·

2. τονίζει το στρατηγικό ρόλο της 
Τουρκίας, από πολιτική και γεωγραφική 
άποψη, για την εξωτερική πολιτική της ΕΈ 
και την πολιτική της γειτονίας· 
αναγνωρίζει το ρόλο της Τουρκίας ως 
σημαντικού περιφερειακού παράγοντα και 
απευθύνει έκκληση στην ΕΕ και την 
Τουρκία να συνεργαστούν στενότερα σε 
θέματα εξωτερικής πολιτικής· ενθαρρύνει 
την Τουρκία να αναπτύξει την εξωτερική 
της πολιτική στο πλαίσιο του διαλόγου και 
του συντονισμού με την ΕΕ· υπογραμμίζει 
ότι η ΕΕ θα μπορούσε να επωφεληθεί από 
τον ενισχυόμενο ρόλο της Τουρκίας στον 
αραβικό κόσμο και καλεί τις δύο πλευρές 
να συνεργαστούν για την ενίσχυση των 
δυνάμεων της ειρήνης και της 
δημοκρατίας στη νότια γειτονική περιοχή 
της ΕΕ, η οποία έχει κρίσιμη σημασία, 
τόσο για την ΕΕ όσο και για την Τουρκία·

Or. en
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Τροπολογία 86
Kristian Vigenin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. τονίζει το στρατηγικό ρόλο της 
Τουρκίας, από πολιτική και γεωγραφική 
άποψη, για την εξωτερική πολιτική της ΕΈ 
και την πολιτική της γειτονίας· 
αναγνωρίζει το ρόλο της Τουρκίας ως 
σημαντικού περιφερειακού παράγοντα και 
απευθύνει έκκληση στην ΕΕ και την 
Τουρκία να ενισχύσουν περαιτέρω τον 
υφιστάμενο μεταξύ τους πολιτικό διάλογο
για επιλογές και στόχους εξωτερικής 
πολιτικής· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η ευθυγράμμιση της Τουρκίας 
με τις δηλώσεις της ΚΕΠΠΑ εξακολουθεί 
να είναι περιορισμένη το 2012· ενθαρρύνει 
την Τουρκία να αναπτύξει την εξωτερική 
της πολιτική στο πλαίσιο του διαλόγου και 
του συντονισμού με την ΕΕ·

2. τονίζει το στρατηγικό ρόλο της 
Τουρκίας, από πολιτική και γεωγραφική 
άποψη, για την εξωτερική πολιτική της ΕΈ 
και την πολιτική της γειτονίας· 
αναγνωρίζει το ρόλο της Τουρκίας ως 
σημαντικού περιφερειακού παράγοντα και 
απευθύνει έκκληση για περαιτέρω 
ενίσχυση του υφιστάμενου πολιτικού 
διαλόγου μεταξύ της ΕΕ και της 
Τουρκίας για επιλογές και στόχους 
εξωτερικής πολιτικής· εκφράζει τη λύπη 
του για το γεγονός ότι η ευθυγράμμιση της 
Τουρκίας με τις δηλώσεις της ΚΕΠΠΑ 
εξακολουθεί να είναι περιορισμένη το 
2012· ενθαρρύνει την Τουρκία να 
αναπτύξει την εξωτερική της πολιτική στο 
πλαίσιο του διαλόγου και του συντονισμού 
με την ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 87
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. τονίζει το στρατηγικό ρόλο της 
Τουρκίας, από πολιτική και γεωγραφική 
άποψη, για την εξωτερική πολιτική της ΕΈ 
και την πολιτική της γειτονίας· 
αναγνωρίζει το ρόλο της Τουρκίας ως 
σημαντικού περιφερειακού παράγοντα και 
απευθύνει έκκληση στην ΕΕ και την 
Τουρκία να ενισχύσουν περαιτέρω τον 
υφιστάμενο μεταξύ τους πολιτικό διάλογο 

2. τονίζει το στρατηγικό ρόλο της 
Τουρκίας, από πολιτική και γεωγραφική 
άποψη, για την εξωτερική πολιτική της ΕΈ 
και την πολιτική της γειτονίας· 
αναγνωρίζει το ρόλο της Τουρκίας ως 
σημαντικού περιφερειακού παράγοντα και 
απευθύνει έκκληση στην ΕΕ και την 
Τουρκία να ενισχύσουν περαιτέρω τον 
υφιστάμενο μεταξύ τους πολιτικό διάλογο 
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για επιλογές και στόχους εξωτερικής 
πολιτικής· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η ευθυγράμμιση της Τουρκίας 
με τις δηλώσεις της ΚΕΠΠΑ εξακολουθεί 
να είναι περιορισμένη το 2012· ενθαρρύνει 
την Τουρκία να αναπτύξει την εξωτερική 
της πολιτική στο πλαίσιο του διαλόγου και 
του συντονισμού με την ΕΕ·

για επιλογές και στόχους εξωτερικής 
πολιτικής· εκφράζει τη λύπη του για τη μη 
συμμόρφωση της Τουρκίας με τις θέσεις 
της ΕΕ στα διεθνή βήματα, καθώς και 
για το γεγονός ότι η ευθυγράμμιση της 
Τουρκίας με τις δηλώσεις της ΚΕΠΠΑ 
εξακολουθεί να είναι περιορισμένη το 
2012· ενθαρρύνει την Τουρκία να 
αναπτύξει την εξωτερική της πολιτική στο 
πλαίσιο του διαλόγου και του συντονισμού 
με την ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 88
Hélène Flautre, Franziska Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. τονίζει το στρατηγικό ρόλο της 
Τουρκίας, από πολιτική και γεωγραφική 
άποψη, για την εξωτερική πολιτική της ΕΈ 
και την πολιτική της γειτονίας· 
αναγνωρίζει το ρόλο της Τουρκίας ως 
σημαντικού περιφερειακού παράγοντα και 
απευθύνει έκκληση στην ΕΕ και την 
Τουρκία να ενισχύσουν περαιτέρω τον 
υφιστάμενο μεταξύ τους πολιτικό διάλογο 
για επιλογές και στόχους εξωτερικής 
πολιτικής· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η ευθυγράμμιση της Τουρκίας 
με τις δηλώσεις της ΚΕΠΠΑ εξακολουθεί 
να είναι περιορισμένη το 2012· ενθαρρύνει 
την Τουρκία να αναπτύξει την εξωτερική 
της πολιτική στο πλαίσιο του διαλόγου και 
του συντονισμού με την ΕΕ·

2. τονίζει το στρατηγικό ρόλο της 
Τουρκίας, από πολιτική και γεωγραφική 
άποψη, για την εξωτερική πολιτική της ΕΈ 
και την πολιτική της γειτονίας· 
αναγνωρίζει το ρόλο της Τουρκίας ως 
σημαντικού περιφερειακού παράγοντα και 
απευθύνει έκκληση στην ΕΕ και την 
Τουρκία να ενισχύσουν περαιτέρω τον 
υφιστάμενο μεταξύ τους πολιτικό διάλογο 
για επιλογές και στόχους εξωτερικής 
πολιτικής· ενθαρρύνει την Τουρκία να 
αναπτύξει την εξωτερική της πολιτική στο 
πλαίσιο του διαλόγου και του συντονισμού 
με την ΕΕ· καλεί τα κράτη μέλη να 
ανοίξουν το κεφάλαιο των εξωτερικών 
σχέσεων (30) για στενότερο συντονισμό 
της Τουρκίας με την ΚΕΠΠΑ·

Or. en

Τροπολογία 89
Andrew Duff, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Graham 
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Watson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. τονίζει το στρατηγικό ρόλο της 
Τουρκίας, από πολιτική και γεωγραφική 
άποψη, για την εξωτερική πολιτική της ΕΈ 
και την πολιτική της γειτονίας· 
αναγνωρίζει το ρόλο της Τουρκίας ως 
σημαντικού περιφερειακού παράγοντα και 
απευθύνει έκκληση στην ΕΕ και την 
Τουρκία να ενισχύσουν περαιτέρω τον 
υφιστάμενο μεταξύ τους πολιτικό διάλογο 
για επιλογές και στόχους εξωτερικής 
πολιτικής· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η ευθυγράμμιση της Τουρκίας 
με τις δηλώσεις της ΚΕΠΠΑ εξακολουθεί 
να είναι περιορισμένη το 2012· ενθαρρύνει 
την Τουρκία να αναπτύξει την εξωτερική 
της πολιτική στο πλαίσιο του διαλόγου και 
του συντονισμού με την ΕΕ·

2. τονίζει το στρατηγικό ρόλο της 
Τουρκίας, από πολιτική και γεωγραφική 
άποψη, για την εξωτερική πολιτική της ΕΈ 
και την πολιτική της γειτονίας· 
αναγνωρίζει το ρόλο της Τουρκίας ως 
σημαντικού περιφερειακού παράγοντα και 
απευθύνει έκκληση στην ΕΕ και την 
Τουρκία να ενισχύσουν περαιτέρω τον 
υφιστάμενο μεταξύ τους πολιτικό διάλογο 
για επιλογές και στόχους εξωτερικής 
πολιτικής· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η ευθυγράμμιση της Τουρκίας 
με τις δηλώσεις της ΚΕΠΠΑ εξακολουθεί 
να είναι περιορισμένη το 2012· ζητεί, 
ιδίως, από την Τουρκία να 
ευθυγραμμιστεί με τη στάση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πεδίο της 
κοινής εξωτερικής πολιτικής και 
πολιτικής ασφάλειας, κατά του 
ισλαμιστικού φονταμενταλισμού·
ενθαρρύνει την Τουρκία να αναπτύξει την 
εξωτερική της πολιτική στο πλαίσιο του 
διαλόγου και του συντονισμού με την ΕΕ· 
στην κατεύθυνση αυτή, προτείνει να 
προσκληθεί η Τουρκία να συμμετάσχει 
στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, 
τον Δεκέμβριο του 2013, η οποία θα είναι 
αφιερωμένη στην κοινή εξωτερική 
πολιτική και την πολιτική ασφάλειας και 
άμυνας·

Or. en

Τροπολογία 90
Alf Svensson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

επιδοκιμάζει τον ρόλο που διαδραματίζει 
η Τουρκία στη συριακή σύγκρουση, 
καθώς και τις προσπάθειες της 
τουρκικής κυβέρνησης να προσφέρει 
προσωρινό καταφύγιο στους Σύρους 
πρόσφυγες μέσα στα σύνορά της·

Or. en

Τροπολογία 91
Alf Svensson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2a. αναγνωρίζει ότι οι σχέσεις της 
Τουρκίας με το Ισραήλ έχουν επιδεινωθεί 
μετά το επεισόδιο του Mavi Marmara και 
δηλώνει ότι υποστηρίζει τον διάλογο και 
την αποκατάσταση των σχέσεων μεταξύ 
των δύο χωρών·

Or. en

Τροπολογία 92
Μαρία-Ελένη Κοππά, Hélène Flautre, Γεώργιος Κουμουτσάκος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2a. εκφράζει την βαθειά λύπη του για την 
απόφαση της Τουρκίας να απόσχει από 
τις συνεδριάσεις και τις επαφές με την 
προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη 
διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου του 
2012· υπενθυμίζει ότι η Προεδρία του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
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προβλέπεται από τη Συνθήκη για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι η Τουρκία, ως 
υποψήφια χώρα, επιβάλλεται να διατηρεί 
ήρεμες σχέσεις με την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και όλα τα κράτη μέλη της· 
σημειώνει με απογοήτευση ότι η 
τουρκική επιμονή στο να μην αποδεχτεί 
εκπρόσωπο της κυπριακής Προεδρίας 
οδήγησε στην ακύρωση της 70ής μικτής 
κοινοβουλευτικής επιτροπής ΕΕ-
Τουρκίας·

Or. en

Τροπολογία 93
Laurence J.A.J. Stassen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επιδοκιμάζει την απόφαση του 
Συμβουλίου να καλέσει την Επιτροπή να 
λάβει μέτρα προς την κατεύθυνση της 
ελευθέρωσης του καθεστώτος των 
θεωρήσεων ως σταδιακή και 
μακροπρόθεσμη προοπτική, παράλληλα 
με την υπογραφή της συμφωνίας 
επανεισδοχής· παροτρύνει την Τουρκία 
να υπογράψει και να εφαρμόσει τη 
συμφωνία για την επανεισδοχή χωρίς 
περαιτέρω καθυστέρηση, και να 
διασφαλίσει ότι, έως ότου τεθεί σε 
εφαρμογή η εν λόγω συμφωνία, θα 
εφαρμόζονται πλήρως οι ισχύουσες 
διμερείς συμφωνίες· υπενθυμίζει ότι η 
Τουρκία είναι μια από τις καίριες χώρες 
διέλευσης για την παράνομη 
μετανάστευση στην ΕΕ και υπογραμμίζει 
την ανάγκη να εντατικοποιηθεί η 
συνεργασία με την ΕΕ για τη διαχείριση 
της μετανάστευσης, την καταπολέμηση 
της εμπορίας ανθρώπων και τους 
συνοριακούς ελέγχους· τονίζει ακόμη μια 
φορά πόσο σημαντικό είναι να 

διαγράφεται
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διευκολυνθεί η πρόσβαση στην ΕΕ 
επιχειρηματιών, ακαδημαϊκών, 
σπουδαστών και εκπροσώπων της 
κοινωνίας των πολιτών από την Τουρκία·
υποστηρίζει τις προσπάθειες της 
Επιτροπής και των κρατών μελών να 
εφαρμόσουν τον κώδικα θεωρήσεων, να 
εναρμονίσουν και να απλουστεύσουν τις 
απαιτήσεις για τη χορήγηση θεώρησης 
και να δημιουργήσουν κέντρα για τη 
διευκόλυνση της χορήγησης θεωρήσεων 
στην Τουρκία· υπενθυμίζει στα κράτη 
μέλη τις δεσμεύσεις τους στα πλαίσια της 
συμφωνίας σύνδεσης σύμφωνα με την 
απόφαση στην υπόθεση Soysal του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 19ης 
Φεβρουαρίου 2009·

Or. nl

Τροπολογία 94
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επιδοκιμάζει την απόφαση του 
Συμβουλίου να καλέσει την Επιτροπή να 
λάβει μέτρα προς την κατεύθυνση της 
ελευθέρωσης του καθεστώτος των 
θεωρήσεων ως σταδιακή και 
μακροπρόθεσμη προοπτική, παράλληλα 
με την υπογραφή της συμφωνίας 
επανεισδοχής· παροτρύνει την Τουρκία να 
υπογράψει και να εφαρμόσει τη συμφωνία 
για την επανεισδοχή χωρίς περαιτέρω 
καθυστέρηση, και να διασφαλίσει ότι, έως 
ότου τεθεί σε εφαρμογή η εν λόγω 
συμφωνία, θα εφαρμόζονται πλήρως οι 
ισχύουσες διμερείς συμφωνίες· υπενθυμίζει 
ότι η Τουρκία είναι μια από τις καίριες 
χώρες διέλευσης για την παράνομη 
μετανάστευση στην ΕΕ και υπογραμμίζει 
την ανάγκη να εντατικοποιηθεί η 

3. παροτρύνει την Τουρκία να υπογράψει 
και να εφαρμόσει τη συμφωνία για την 
επανεισδοχή χωρίς περαιτέρω 
καθυστέρηση, και να διασφαλίσει ότι, έως 
ότου τεθεί σε εφαρμογή η εν λόγω 
συμφωνία, θα εφαρμόζονται πλήρως οι 
ισχύουσες διμερείς συμφωνίες· υπενθυμίζει 
ότι η Τουρκία είναι μια από τις καίριες 
χώρες διέλευσης για την παράνομη 
μετανάστευση στην ΕΕ και υπογραμμίζει 
την ανάγκη να εντατικοποιηθεί η 
συνεργασία με την ΕΕ για τη διαχείριση 
της μετανάστευσης, την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων και τους συνοριακούς 
ελέγχους·
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συνεργασία με την ΕΕ για τη διαχείριση 
της μετανάστευσης, την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων και τους συνοριακούς 
ελέγχους· τονίζει ακόμη μια φορά πόσο 
σημαντικό είναι να διευκολυνθεί η 
πρόσβαση στην ΕΕ επιχειρηματιών, 
ακαδημαϊκών, σπουδαστών και 
εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών 
από την Τουρκία· υποστηρίζει τις 
προσπάθειες της Επιτροπής και των 
κρατών μελών να εφαρμόσουν τον 
κώδικα θεωρήσεων, να εναρμονίσουν και 
να απλουστεύσουν τις απαιτήσεις για τη 
χορήγηση θεώρησης και να 
δημιουργήσουν κέντρα για τη 
διευκόλυνση της χορήγησης θεωρήσεων 
στην Τουρκία· υπενθυμίζει στα κράτη 
μέλη τις δεσμεύσεις τους στα πλαίσια της 
συμφωνίας σύνδεσης σύμφωνα με την 
απόφαση στην υπόθεση Soysal του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 19ης 
Φεβρουαρίου 2009·

Or. nl

Τροπολογία 95
Adrian Severin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επιδοκιμάζει την απόφαση του 
Συμβουλίου να καλέσει την Επιτροπή να 
λάβει μέτρα προς την κατεύθυνση της 
ελευθέρωσης του καθεστώτος των 
θεωρήσεων ως σταδιακή και 
μακροπρόθεσμη προοπτική, παράλληλα 
με την υπογραφή της συμφωνίας 
επανεισδοχής· παροτρύνει την Τουρκία 
να υπογράψει και να εφαρμόσει τη 
συμφωνία για την επανεισδοχή χωρίς 
περαιτέρω καθυστέρηση, και να 
διασφαλίσει ότι, έως ότου τεθεί σε 
εφαρμογή η εν λόγω συμφωνία, θα 

3. καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα προς 
την κατεύθυνση της ελευθέρωσης του 
καθεστώτος των θεωρήσεων· τονίζει την 
ανάγκη να διευκολυνθεί εκ των προτέρων 
η πρόσβαση στην ΕΕ επιχειρηματιών, 
ακαδημαϊκών, σπουδαστών και 
εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών 
από την Τουρκία· υποστηρίζει τις 
προσπάθειες της Επιτροπής και των 
κρατών μελών να εφαρμόσουν τον κώδικα 
θεωρήσεων, να εναρμονίσουν και να 
απλουστεύσουν τις απαιτήσεις για τη 
χορήγηση θεώρησης και να 
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εφαρμόζονται πλήρως οι ισχύουσες 
διμερείς συμφωνίες· υπενθυμίζει ότι η 
Τουρκία είναι μια από τις καίριες χώρες 
διέλευσης για την παράνομη 
μετανάστευση στην ΕΕ και υπογραμμίζει 
την ανάγκη να εντατικοποιηθεί η 
συνεργασία με την ΕΕ για τη διαχείριση 
της μετανάστευσης, την καταπολέμηση 
της εμπορίας ανθρώπων και τους 
συνοριακούς ελέγχους· τονίζει ακόμη μια 
φορά πόσο σημαντικό είναι να 
διευκολυνθεί η πρόσβαση στην ΕΕ 
επιχειρηματιών, ακαδημαϊκών, 
σπουδαστών και εκπροσώπων της 
κοινωνίας των πολιτών από την Τουρκία· 
υποστηρίζει τις προσπάθειες της 
Επιτροπής και των κρατών μελών να 
εφαρμόσουν τον κώδικα θεωρήσεων, να 
εναρμονίσουν και να απλουστεύσουν τις 
απαιτήσεις για τη χορήγηση θεώρησης και 
να δημιουργήσουν κέντρα για τη 
διευκόλυνση της χορήγησης θεωρήσεων 
στην Τουρκία· υπενθυμίζει στα κράτη 
μέλη τις δεσμεύσεις τους στα πλαίσια της 
συμφωνίας σύνδεσης σύμφωνα με την 
απόφαση στην υπόθεση Soysal του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 19ης 
Φεβρουαρίου 2009·

δημιουργήσουν κέντρα για τη διευκόλυνση 
της χορήγησης θεωρήσεων στην Τουρκία· 
παροτρύνει την Τουρκία να υπογράψει 
και να εφαρμόσει τη συμφωνία για την 
επανεισδοχή χωρίς περαιτέρω 
καθυστέρηση· εκφράζει ικανοποίηση για 
την απόφαση του Συμβουλίου Υπουργών 
κοινωνικής πολιτικής να ξεκινήσει 
διάλογο με την Τουρκία για την 
ελευθέρωση του καθεστώτος των 
θεωρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 96
Renate Sommer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επιδοκιμάζει την απόφαση του 
Συμβουλίου να καλέσει την Επιτροπή να 
λάβει μέτρα προς την κατεύθυνση της 
ελευθέρωσης του καθεστώτος των 
θεωρήσεων ως σταδιακή και 
μακροπρόθεσμη προοπτική, παράλληλα με 
την υπογραφή της συμφωνίας 

3. επιδοκιμάζει την απόφαση του 
Συμβουλίου να καλέσει την Επιτροπή να 
λάβει μέτρα προς την κατεύθυνση της 
ελευθέρωσης του καθεστώτος των 
θεωρήσεων ως σταδιακή και 
μακροπρόθεσμη προοπτική, παράλληλα με 
την υπογραφή της συμφωνίας 
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επανεισδοχής· παροτρύνει την Τουρκία να 
υπογράψει και να εφαρμόσει τη συμφωνία 
για την επανεισδοχή χωρίς περαιτέρω 
καθυστέρηση, και να διασφαλίσει ότι, έως 
ότου τεθεί σε εφαρμογή η εν λόγω 
συμφωνία, θα εφαρμόζονται πλήρως οι 
ισχύουσες διμερείς συμφωνίες· υπενθυμίζει 
ότι η Τουρκία είναι μια από τις καίριες 
χώρες διέλευσης για την παράνομη 
μετανάστευση στην ΕΕ και υπογραμμίζει 
την ανάγκη να εντατικοποιηθεί η 
συνεργασία με την ΕΕ για τη διαχείριση 
της μετανάστευσης, την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων και τους συνοριακούς 
ελέγχους· τονίζει ακόμη μια φορά πόσο 
σημαντικό είναι να διευκολυνθεί η 
πρόσβαση στην ΕΕ επιχειρηματιών, 
ακαδημαϊκών, σπουδαστών και 
εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών
από την Τουρκία· υποστηρίζει τις 
προσπάθειες της Επιτροπής και των 
κρατών μελών να εφαρμόσουν τον κώδικα 
θεωρήσεων, να εναρμονίσουν και να 
απλουστεύσουν τις απαιτήσεις για τη 
χορήγηση θεώρησης και να 
δημιουργήσουν κέντρα για τη διευκόλυνση 
της χορήγησης θεωρήσεων στην Τουρκία·
υπενθυμίζει στα κράτη μέλη τις 
δεσμεύσεις τους στα πλαίσια της 
συμφωνίας σύνδεσης σύμφωνα με την 
απόφαση στην υπόθεση Soysal του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 19ης 
Φεβρουαρίου 2009·

επανεισδοχής· παροτρύνει την Τουρκία να 
υπογράψει και να εφαρμόσει τη συμφωνία 
για την επανεισδοχή χωρίς περαιτέρω 
καθυστέρηση, και να διασφαλίσει ότι, έως 
ότου τεθεί σε εφαρμογή η εν λόγω 
συμφωνία, θα εφαρμόζονται πλήρως οι 
ισχύουσες διμερείς συμφωνίες· υπενθυμίζει 
ότι η Τουρκία είναι μια από τις καίριες 
χώρες διέλευσης για την παράνομη 
μετανάστευση στην ΕΕ και υπογραμμίζει 
την ανάγκη να εντατικοποιηθεί η 
συνεργασία με την ΕΕ για τη διαχείριση 
της μετανάστευσης, την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων και τους συνοριακούς 
ελέγχους· τονίζει ακόμη μια φορά πόσο 
σημαντικό είναι να διευκολυνθεί η 
πρόσβαση στην ΕΕ επιχειρηματιών, 
ακαδημαϊκών και σπουδαστών από την 
Τουρκία· υποστηρίζει τις προσπάθειες της 
Επιτροπής και των κρατών μελών να 
εφαρμόσουν τον κώδικα θεωρήσεων, να 
εναρμονίσουν και να απλουστεύσουν τις 
απαιτήσεις για τη χορήγηση θεώρησης και 
να δημιουργήσουν κέντρα για τη 
διευκόλυνση της χορήγησης θεωρήσεων 
στην Τουρκία·

Or. de

Τροπολογία 97
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επιδοκιμάζει την απόφαση του 
Συμβουλίου να καλέσει την Επιτροπή να 

3. καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα προς 
την κατεύθυνση της ελευθέρωσης του 
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λάβει μέτρα προς την κατεύθυνση της 
ελευθέρωσης του καθεστώτος των 
θεωρήσεων ως σταδιακή και 
μακροπρόθεσμη προοπτική, παράλληλα 
με την υπογραφή της συμφωνίας 
επανεισδοχής· παροτρύνει την Τουρκία να 
υπογράψει και να εφαρμόσει τη συμφωνία 
για την επανεισδοχή χωρίς περαιτέρω 
καθυστέρηση, και να διασφαλίσει ότι, έως 
ότου τεθεί σε εφαρμογή η εν λόγω 
συμφωνία, θα εφαρμόζονται πλήρως οι 
ισχύουσες διμερείς συμφωνίες· υπενθυμίζει 
ότι η Τουρκία είναι μια από τις καίριες 
χώρες διέλευσης για την παράνομη 
μετανάστευση στην ΕΕ και υπογραμμίζει 
την ανάγκη να εντατικοποιηθεί η 
συνεργασία με την ΕΕ για τη διαχείριση 
της μετανάστευσης, την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων και τους συνοριακούς 
ελέγχους· τονίζει ακόμη μια φορά πόσο 
σημαντικό είναι να διευκολυνθεί η
πρόσβαση στην ΕΕ επιχειρηματιών, 
ακαδημαϊκών, σπουδαστών και 
εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών 
από την Τουρκία· υποστηρίζει τις 
προσπάθειες της Επιτροπής και των 
κρατών μελών να εφαρμόσουν τον κώδικα 
θεωρήσεων, να εναρμονίσουν και να 
απλουστεύσουν τις απαιτήσεις για τη 
χορήγηση θεώρησης και να 
δημιουργήσουν κέντρα για τη διευκόλυνση 
της χορήγησης θεωρήσεων στην Τουρκία· 
υπενθυμίζει στα κράτη μέλη τις δεσμεύσεις 
τους στα πλαίσια της συμφωνίας σύνδεσης 
σύμφωνα με την απόφαση στην υπόθεση 
Soysal του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 
19ης Φεβρουαρίου 2009·

καθεστώτος των θεωρήσεων ως μια 
διαδικασία προσανατολισμένη στο 
αποτέλεσμα, παράλληλα με την υπογραφή 
της συμφωνίας επανεισδοχής· παροτρύνει 
την Τουρκία να υπογράψει και να 
εφαρμόσει τη συμφωνία για την 
επανεισδοχή χωρίς περαιτέρω 
καθυστέρηση, και να διασφαλίσει ότι, έως 
ότου τεθεί σε εφαρμογή η εν λόγω 
συμφωνία, θα εφαρμόζονται πλήρως οι 
ισχύουσες διμερείς συμφωνίες· υπενθυμίζει 
ότι η Τουρκία καταπολεμά αποφασιστικά 
την παράνομη μετανάστευση και 
υπογραμμίζει την ανάγκη να 
εντατικοποιηθεί η συνεργασία με την ΕΕ 
για τη διαχείριση της μετανάστευσης, την 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και 
τους συνοριακούς ελέγχους· τονίζει ακόμη 
μια φορά πριν από την ελευθέρωση του 
καθεστώτος των θεωρήσεων πόσο 
σημαντικό είναι να διευκολυνθεί η 
πρόσβαση στην ΕΕ επιχειρηματιών, 
ακαδημαϊκών, σπουδαστών και 
εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών 
από την Τουρκία· υποστηρίζει τις 
προσπάθειες της Επιτροπής και των
κρατών μελών να εναρμονίσουν και να 
απλουστεύσουν τις απαιτήσεις για τη 
χορήγηση θεώρησης και να 
δημιουργήσουν κέντρα για τη χορήγηση
θεωρήσεων στην Τουρκία, ως βάση για 
την προσέγγιση μεταξύ των πολιτών των 
δύο πλευρών· υπενθυμίζει στα κράτη μέλη 
τις δεσμεύσεις τους να εφαρμόσουν την 
απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης  
στα πλαίσια της συμφωνίας σύνδεσης 
σύμφωνα με την απόφαση στην υπόθεση 
Soysal και Savatli του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου, της 19ης Φεβρουαρίου 2009·

Or. en

Τροπολογία 98
Lorenzo Fontana
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επιδοκιμάζει την απόφαση του 
Συμβουλίου να καλέσει την Επιτροπή να 
λάβει μέτρα προς την κατεύθυνση της 
ελευθέρωσης του καθεστώτος των 
θεωρήσεων ως σταδιακή και 
μακροπρόθεσμη προοπτική, παράλληλα με 
την υπογραφή της συμφωνίας 
επανεισδοχής· παροτρύνει την Τουρκία να 
υπογράψει και να εφαρμόσει τη συμφωνία 
για την επανεισδοχή χωρίς περαιτέρω 
καθυστέρηση, και να διασφαλίσει ότι, έως 
ότου τεθεί σε εφαρμογή η εν λόγω 
συμφωνία, θα εφαρμόζονται πλήρως οι 
ισχύουσες διμερείς συμφωνίες· υπενθυμίζει 
ότι η Τουρκία είναι μια από τις καίριες 
χώρες διέλευσης για την παράνομη 
μετανάστευση στην ΕΕ και υπογραμμίζει 
την ανάγκη να εντατικοποιηθεί η 
συνεργασία με την ΕΕ για τη διαχείριση 
της μετανάστευσης, την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων και τους συνοριακούς 
ελέγχους· τονίζει ακόμη μια φορά πόσο 
σημαντικό είναι να διευκολυνθεί η 
πρόσβαση στην ΕΕ επιχειρηματιών, 
ακαδημαϊκών, σπουδαστών και 
εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών 
από την Τουρκία· υποστηρίζει τις 
προσπάθειες της Επιτροπής και των 
κρατών μελών να εφαρμόσουν τον κώδικα 
θεωρήσεων, να εναρμονίσουν και να 
απλουστεύσουν τις απαιτήσεις για τη 
χορήγηση θεώρησης και να 
δημιουργήσουν κέντρα για τη διευκόλυνση 
της χορήγησης θεωρήσεων στην Τουρκία·
υπενθυμίζει στα κράτη μέλη τις δεσμεύσεις 
τους στα πλαίσια της συμφωνίας σύνδεσης 
σύμφωνα με την απόφαση στην υπόθεση 
Soysal του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 
19ης Φεβρουαρίου 2009·

3. εκτιμά ότι τυχόν μέτρα προς την 
κατεύθυνση της ελευθέρωσης του 
καθεστώτος των θεωρήσεων είναι 
πρόωρα, έστω και υπό μορφή σταδιακής 
και μακροπρόθεσμης προοπτικής, και
παροτρύνει την Τουρκία να υπογράψει και 
να εφαρμόσει τη συμφωνία για την 
επανεισδοχή χωρίς περαιτέρω 
καθυστέρηση, και να διασφαλίσει ότι, έως 
ότου τεθεί σε εφαρμογή η εν λόγω 
συμφωνία, θα εφαρμόζονται πλήρως οι 
ισχύουσες διμερείς συμφωνίες· υπενθυμίζει 
ότι η Τουρκία είναι μια από τις καίριες 
χώρες διέλευσης για την παράνομη 
μετανάστευση στην ΕΕ και υπογραμμίζει 
την ανάγκη να εντατικοποιηθεί η 
συνεργασία με την ΕΕ για τη διαχείριση 
της μετανάστευσης, την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων και τους συνοριακούς 
ελέγχους· τονίζει ακόμη μια φορά πόσο 
σημαντικό είναι να διευκολυνθεί η 
πρόσβαση στην ΕΕ επιχειρηματιών, 
ακαδημαϊκών, σπουδαστών και 
εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών 
από την Τουρκία· υποστηρίζει τις 
προσπάθειες της Επιτροπής και των 
κρατών μελών να εφαρμόσουν τον κώδικα 
θεωρήσεων, να εναρμονίσουν και να 
απλουστεύσουν τις απαιτήσεις για τη 
χορήγηση θεώρησης και να 
δημιουργήσουν κέντρα για τη διευκόλυνση 
της χορήγησης θεωρήσεων στην Τουρκία·
υπενθυμίζει στα κράτη μέλη τις δεσμεύσεις 
τους στα πλαίσια της συμφωνίας σύνδεσης 
σύμφωνα με την απόφαση στην υπόθεση 
Soysal του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 
19ης Φεβρουαρίου 2009·

Or. it
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Τροπολογία 99
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επιδοκιμάζει την απόφαση του 
Συμβουλίου να καλέσει την Επιτροπή να 
λάβει μέτρα προς την κατεύθυνση της 
ελευθέρωσης του καθεστώτος των 
θεωρήσεων ως σταδιακή και 
μακροπρόθεσμη προοπτική, παράλληλα με 
την υπογραφή της συμφωνίας 
επανεισδοχής· παροτρύνει την Τουρκία να 
υπογράψει και να εφαρμόσει τη συμφωνία 
για την επανεισδοχή χωρίς περαιτέρω 
καθυστέρηση, και να διασφαλίσει ότι, έως 
ότου τεθεί σε εφαρμογή η εν λόγω 
συμφωνία, θα εφαρμόζονται πλήρως οι 
ισχύουσες διμερείς συμφωνίες· υπενθυμίζει 
ότι η Τουρκία είναι μια από τις καίριες 
χώρες διέλευσης για την παράνομη 
μετανάστευση στην ΕΕ και υπογραμμίζει 
την ανάγκη να εντατικοποιηθεί η 
συνεργασία με την ΕΕ για τη διαχείριση 
της μετανάστευσης, την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων και τους συνοριακούς 
ελέγχους· τονίζει ακόμη μια φορά πόσο 
σημαντικό είναι να διευκολυνθεί η 
πρόσβαση στην ΕΕ επιχειρηματιών, 
ακαδημαϊκών, σπουδαστών και 
εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών 
από την Τουρκία· υποστηρίζει τις 
προσπάθειες της Επιτροπής και των 
κρατών μελών να εφαρμόσουν τον κώδικα 
θεωρήσεων, να εναρμονίσουν και να 
απλουστεύσουν τις απαιτήσεις για τη 
χορήγηση θεώρησης και να 
δημιουργήσουν κέντρα για τη διευκόλυνση 
της χορήγησης θεωρήσεων στην Τουρκία· 
υπενθυμίζει στα κράτη μέλη τις δεσμεύσεις 
τους στα πλαίσια της συμφωνίας σύνδεσης 
σύμφωνα με την απόφαση στην υπόθεση 
Soysal του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 
19ης Φεβρουαρίου 2009·

3. επιδοκιμάζει την απόφαση του 
Συμβουλίου να καλέσει την Επιτροπή να 
λάβει μέτρα προς την κατεύθυνση της 
ελευθέρωσης του καθεστώτος των 
θεωρήσεων ως σταδιακή και 
μακροπρόθεσμη προοπτική, παράλληλα με 
την υπογραφή της συμφωνίας 
επανεισδοχής· παροτρύνει την Τουρκία να 
υπογράψει και να εφαρμόσει τη συμφωνία 
για την επανεισδοχή χωρίς περαιτέρω 
καθυστέρηση, και να διασφαλίσει ότι, έως 
ότου τεθεί σε εφαρμογή η εν λόγω 
συμφωνία και υλοποιηθεί πλήρως και 
αποτελεσματικά σε σχέση με όλα τα 
κράτη μέλη, θα εφαρμόζονται πλήρως οι 
ισχύουσες διμερείς συμφωνίες· υπενθυμίζει 
ότι η Τουρκία είναι μια από τις καίριες 
χώρες διέλευσης για την παράνομη 
μετανάστευση στην ΕΕ και υπογραμμίζει 
την ανάγκη να εντατικοποιηθεί η 
συνεργασία με την ΕΕ για τη διαχείριση 
της μετανάστευσης, την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων, για τους συνοριακούς 
ελέγχους και για να εξασφαλιστεί η 
ουσιαστική συνεργασία της Τουρκίας με 
όλα τα κράτη μέλη σε θέματα 
δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων· 
τονίζει ακόμη μια φορά πόσο σημαντικό 
είναι να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην ΕΕ 
επιχειρηματιών, ακαδημαϊκών, 
σπουδαστών και εκπροσώπων της 
κοινωνίας των πολιτών από την Τουρκία· 
υποστηρίζει τις προσπάθειες της 
Επιτροπής και των κρατών μελών να 
εφαρμόσουν τον κώδικα θεωρήσεων, να 
εναρμονίσουν και να απλουστεύσουν τις 
απαιτήσεις για τη χορήγηση θεώρησης και 
να δημιουργήσουν κέντρα για τη 
διευκόλυνση της χορήγησης θεωρήσεων 
στην Τουρκία· υπενθυμίζει στα κράτη μέλη 
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τις δεσμεύσεις τους στα πλαίσια της 
συμφωνίας σύνδεσης σύμφωνα με την 
απόφαση στην υπόθεση Soysal του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 19ης 
Φεβρουαρίου 2009·

Or. en

Τροπολογία 100
Ελένη Θεοχάρους

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επιδοκιμάζει την απόφαση του 
Συμβουλίου να καλέσει την Επιτροπή να 
λάβει μέτρα προς την κατεύθυνση της 
ελευθέρωσης του καθεστώτος των 
θεωρήσεων ως σταδιακή και 
μακροπρόθεσμη προοπτική, παράλληλα με 
την υπογραφή της συμφωνίας 
επανεισδοχής· παροτρύνει την Τουρκία να 
υπογράψει και να εφαρμόσει τη συμφωνία 
για την επανεισδοχή χωρίς περαιτέρω 
καθυστέρηση, και να διασφαλίσει ότι, έως 
ότου τεθεί σε εφαρμογή η εν λόγω 
συμφωνία, θα εφαρμόζονται πλήρως οι 
ισχύουσες διμερείς συμφωνίες· υπενθυμίζει 
ότι η Τουρκία είναι μια από τις καίριες 
χώρες διέλευσης για την παράνομη 
μετανάστευση στην ΕΕ και υπογραμμίζει 
την ανάγκη να εντατικοποιηθεί η 
συνεργασία με την ΕΕ για τη διαχείριση 
της μετανάστευσης, την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων και τους συνοριακούς 
ελέγχους· τονίζει ακόμη μια φορά πόσο 
σημαντικό είναι να διευκολυνθεί η 
πρόσβαση στην ΕΕ επιχειρηματιών, 
ακαδημαϊκών, σπουδαστών και 
εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών 
από την Τουρκία· υποστηρίζει τις 
προσπάθειες της Επιτροπής και των 
κρατών μελών να εφαρμόσουν τον κώδικα 
θεωρήσεων, να εναρμονίσουν και να 

3. επιδοκιμάζει την απόφαση του 
Συμβουλίου να καλέσει την Επιτροπή να 
λάβει μέτρα προς την κατεύθυνση της 
ελευθέρωσης του καθεστώτος των 
θεωρήσεων ως σταδιακή και 
μακροπρόθεσμη προοπτική, παράλληλα με 
την υπογραφή της συμφωνίας 
επανεισδοχής· παροτρύνει την Τουρκία να 
υπογράψει και να εφαρμόσει τη συμφωνία 
για την επανεισδοχή χωρίς περαιτέρω 
καθυστέρηση, και να διασφαλίσει ότι, έως 
ότου τεθεί σε εφαρμογή η εν λόγω 
συμφωνία και υλοποιηθεί πλήρως και 
αποτελεσματικά σε σχέση με όλα τα 
κράτη μέλη, θα εφαρμόζονται πλήρως οι 
ισχύουσες διμερείς συμφωνίες· υπενθυμίζει 
ότι η Τουρκία είναι μια από τις καίριες 
χώρες διέλευσης για την παράνομη 
μετανάστευση στην ΕΕ και υπογραμμίζει 
την ανάγκη να εντατικοποιηθεί η 
συνεργασία με την ΕΕ για τη διαχείριση 
της μετανάστευσης, την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων, για τους συνοριακούς 
ελέγχους και για να εξασφαλιστεί η 
ουσιαστική συνεργασία της Τουρκίας με 
όλα τα κράτη μέλη σε θέματα 
δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων· 
τονίζει ακόμη μια φορά πόσο σημαντικό 
είναι να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην ΕΕ 
επιχειρηματιών, ακαδημαϊκών, 
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απλουστεύσουν τις απαιτήσεις για τη 
χορήγηση θεώρησης και να 
δημιουργήσουν κέντρα για τη διευκόλυνση 
της χορήγησης θεωρήσεων στην Τουρκία· 
υπενθυμίζει στα κράτη μέλη τις δεσμεύσεις 
τους στα πλαίσια της συμφωνίας σύνδεσης 
σύμφωνα με την απόφαση στην υπόθεση 
Soysal του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 
19ης Φεβρουαρίου 2009·

σπουδαστών και εκπροσώπων της 
κοινωνίας των πολιτών από την Τουρκία· 
υποστηρίζει τις προσπάθειες της 
Επιτροπής και των κρατών μελών να 
εφαρμόσουν τον κώδικα θεωρήσεων, να 
εναρμονίσουν και να απλουστεύσουν τις 
απαιτήσεις για τη χορήγηση θεώρησης και 
να δημιουργήσουν κέντρα για τη 
διευκόλυνση της χορήγησης θεωρήσεων 
στην Τουρκία· υπενθυμίζει στα κράτη μέλη 
τις δεσμεύσεις τους στα πλαίσια της 
συμφωνίας σύνδεσης σύμφωνα με την 
απόφαση στην υπόθεση Soysal του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 19ης 
Φεβρουαρίου 2009·

Or. en

Τροπολογία 101
Alojz Peterle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επιδοκιμάζει την απόφαση του 
Συμβουλίου να καλέσει την Επιτροπή να 
λάβει μέτρα προς την κατεύθυνση της 
ελευθέρωσης του καθεστώτος των 
θεωρήσεων ως σταδιακή και 
μακροπρόθεσμη προοπτική, παράλληλα 
με την υπογραφή της συμφωνίας 
επανεισδοχής· παροτρύνει την Τουρκία να 
υπογράψει και να εφαρμόσει τη συμφωνία 
για την επανεισδοχή χωρίς περαιτέρω 
καθυστέρηση, και να διασφαλίσει ότι, έως 
ότου τεθεί σε εφαρμογή η εν λόγω 
συμφωνία, θα εφαρμόζονται πλήρως οι 
ισχύουσες διμερείς συμφωνίες· υπενθυμίζει 
ότι η Τουρκία είναι μια από τις καίριες 
χώρες διέλευσης για την παράνομη 
μετανάστευση στην ΕΕ και υπογραμμίζει 
την ανάγκη να εντατικοποιηθεί η 
συνεργασία με την ΕΕ για τη διαχείριση 
της μετανάστευσης, την καταπολέμηση της 

3. επιδοκιμάζει την απόφαση του 
Συμβουλίου να καλέσει την Επιτροπή να 
λάβει μέτρα προς την κατεύθυνση της 
ελευθέρωσης του καθεστώτος των 
θεωρήσεων, παράλληλα με την υπογραφή 
της συμφωνίας επανεισδοχής· παροτρύνει 
την Τουρκία να υπογράψει και να 
εφαρμόσει τη συμφωνία για την 
επανεισδοχή χωρίς περαιτέρω 
καθυστέρηση, και να διασφαλίσει ότι, έως 
ότου τεθεί σε εφαρμογή η εν λόγω 
συμφωνία, θα εφαρμόζονται πλήρως οι 
ισχύουσες διμερείς συμφωνίες· υπενθυμίζει 
ότι η Τουρκία είναι μια από τις καίριες 
χώρες διέλευσης για την παράνομη 
μετανάστευση στην ΕΕ και υπογραμμίζει 
την ανάγκη να εντατικοποιηθεί η 
συνεργασία με την ΕΕ για τη διαχείριση 
της μετανάστευσης, την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων και τους συνοριακούς 
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εμπορίας ανθρώπων και τους συνοριακούς 
ελέγχους· τονίζει ακόμη μια φορά πόσο 
σημαντικό είναι να διευκολυνθεί η 
πρόσβαση στην ΕΕ επιχειρηματιών, 
ακαδημαϊκών, σπουδαστών και 
εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών 
από την Τουρκία· υποστηρίζει τις 
προσπάθειες της Επιτροπής και των 
κρατών μελών να εφαρμόσουν τον κώδικα 
θεωρήσεων, να εναρμονίσουν και να 
απλουστεύσουν τις απαιτήσεις για τη 
χορήγηση θεώρησης και να 
δημιουργήσουν κέντρα για τη διευκόλυνση 
της χορήγησης θεωρήσεων στην Τουρκία· 
υπενθυμίζει στα κράτη μέλη τις δεσμεύσεις 
τους στα πλαίσια της συμφωνίας σύνδεσης 
σύμφωνα με την απόφαση στην υπόθεση 
Soysal του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 
19ης Φεβρουαρίου 2009·

ελέγχους· τονίζει ακόμη μια φορά πόσο 
σημαντικό είναι να διευκολυνθεί η 
διαδικασία για την πρόσβαση στην ΕΕ 
επιχειρηματιών, ακαδημαϊκών, 
σπουδαστών και εκπροσώπων της 
κοινωνίας των πολιτών από την Τουρκία· 
υποστηρίζει τις προσπάθειες της 
Επιτροπής και των κρατών μελών να 
εφαρμόσουν τον κώδικα θεωρήσεων, να 
εναρμονίσουν και να απλουστεύσουν τις 
απαιτήσεις για τη χορήγηση θεώρησης και 
να δημιουργήσουν κέντρα για τη 
διευκόλυνση της χορήγησης θεωρήσεων 
στην Τουρκία· υπενθυμίζει στα κράτη μέλη 
τις δεσμεύσεις τους στα πλαίσια της 
συμφωνίας σύνδεσης σύμφωνα με την 
απόφαση στην υπόθεση Soysal του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 19ης 
Φεβρουαρίου 2009·

Or. en

Τροπολογία 102
Anna Maria Corazza Bildt, Alf Svensson, Salvador Sedó i Alabart

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επιδοκιμάζει την απόφαση του 
Συμβουλίου να καλέσει την Επιτροπή να 
λάβει μέτρα προς την κατεύθυνση της 
ελευθέρωσης του καθεστώτος των 
θεωρήσεων ως σταδιακή και 
μακροπρόθεσμη προοπτική, παράλληλα 
με την υπογραφή της συμφωνίας 
επανεισδοχής· παροτρύνει την Τουρκία να 
υπογράψει και να εφαρμόσει τη συμφωνία 
για την επανεισδοχή χωρίς περαιτέρω 
καθυστέρηση, και να διασφαλίσει ότι, έως 
ότου τεθεί σε εφαρμογή η εν λόγω 
συμφωνία, θα εφαρμόζονται πλήρως οι 
ισχύουσες διμερείς συμφωνίες· υπενθυμίζει 
ότι η Τουρκία είναι μια από τις καίριες 
χώρες διέλευσης για την παράνομη 

3. επιδοκιμάζει την απόφαση του 
Συμβουλίου να καλέσει την Επιτροπή να 
λάβει μέτρα προς την κατεύθυνση της 
ελευθέρωσης του καθεστώτος των 
θεωρήσεων, παράλληλα με την υπογραφή 
της συμφωνίας επανεισδοχής· παροτρύνει 
την Τουρκία να υπογράψει και να 
εφαρμόσει τη συμφωνία για την 
επανεισδοχή χωρίς περαιτέρω 
καθυστέρηση, και να διασφαλίσει ότι, έως 
ότου τεθεί σε εφαρμογή η εν λόγω 
συμφωνία, θα εφαρμόζονται πλήρως οι 
ισχύουσες διμερείς συμφωνίες· υπενθυμίζει 
ότι η Τουρκία είναι μια από τις καίριες 
χώρες διέλευσης για την παράνομη 
μετανάστευση στην ΕΕ και υπογραμμίζει 
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μετανάστευση στην ΕΕ και υπογραμμίζει 
την ανάγκη να εντατικοποιηθεί η 
συνεργασία με την ΕΕ για τη διαχείριση 
της μετανάστευσης, την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων και τους συνοριακούς 
ελέγχους· τονίζει ακόμη μια φορά πόσο 
σημαντικό είναι να διευκολυνθεί η 
πρόσβαση στην ΕΕ επιχειρηματιών, 
ακαδημαϊκών, σπουδαστών και 
εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών 
από την Τουρκία· υποστηρίζει τις 
προσπάθειες της Επιτροπής και των 
κρατών μελών να εφαρμόσουν τον κώδικα 
θεωρήσεων, να εναρμονίσουν και να 
απλουστεύσουν τις απαιτήσεις για τη 
χορήγηση θεώρησης και να 
δημιουργήσουν κέντρα για τη διευκόλυνση 
της χορήγησης θεωρήσεων στην Τουρκία· 
υπενθυμίζει στα κράτη μέλη τις δεσμεύσεις 
τους στα πλαίσια της συμφωνίας σύνδεσης 
σύμφωνα με την απόφαση στην υπόθεση 
Soysal του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 
19ης Φεβρουαρίου 2009·

την ανάγκη να εντατικοποιηθεί η 
συνεργασία με την ΕΕ για τη διαχείριση 
της μετανάστευσης, την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων και τους συνοριακούς 
ελέγχους· τονίζει ακόμη μια φορά πόσο 
σημαντικό είναι να διευκολυνθεί η 
πρόσβαση στην ΕΕ επιχειρηματιών, 
ακαδημαϊκών, σπουδαστών και 
εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών 
από την Τουρκία· υποστηρίζει τις 
προσπάθειες της Επιτροπής και των 
κρατών μελών να εφαρμόσουν τον κώδικα 
θεωρήσεων, να εναρμονίσουν και να 
απλουστεύσουν τις απαιτήσεις για τη 
χορήγηση θεώρησης και να 
δημιουργήσουν κέντρα για τη διευκόλυνση 
της χορήγησης θεωρήσεων στην Τουρκία· 
υπενθυμίζει στα κράτη μέλη τις δεσμεύσεις 
τους στα πλαίσια της συμφωνίας σύνδεσης 
σύμφωνα με την απόφαση στην υπόθεση 
Soysal του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 
19ης Φεβρουαρίου 2009·

Or. en

Τροπολογία 103
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επιδοκιμάζει την απόφαση του 
Συμβουλίου να καλέσει την Επιτροπή να 
λάβει μέτρα προς την κατεύθυνση της 
ελευθέρωσης του καθεστώτος των 
θεωρήσεων ως σταδιακή και 
μακροπρόθεσμη προοπτική, παράλληλα 
με την υπογραφή της συμφωνίας 
επανεισδοχής· παροτρύνει την Τουρκία να 
υπογράψει και να εφαρμόσει τη συμφωνία 
για την επανεισδοχή χωρίς περαιτέρω 
καθυστέρηση, και να διασφαλίσει ότι, έως 
ότου τεθεί σε εφαρμογή η εν λόγω 

3. επιδοκιμάζει την απόφαση του 
Συμβουλίου να καλέσει την Επιτροπή να 
λάβει μέτρα προς την κατεύθυνση της 
ελευθέρωσης του καθεστώτος των 
θεωρήσεων, παράλληλα με την υπογραφή 
της συμφωνίας επανεισδοχής· παροτρύνει 
την Τουρκία να υπογράψει και να 
εφαρμόσει τη συμφωνία για την 
επανεισδοχή χωρίς περαιτέρω 
καθυστέρηση, και να διασφαλίσει ότι, έως 
ότου τεθεί σε εφαρμογή η εν λόγω 
συμφωνία, θα εφαρμόζονται πλήρως οι 
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συμφωνία, θα εφαρμόζονται πλήρως οι 
ισχύουσες διμερείς συμφωνίες· υπενθυμίζει 
ότι η Τουρκία είναι μια από τις καίριες 
χώρες διέλευσης για την παράνομη 
μετανάστευση στην ΕΕ και υπογραμμίζει 
την ανάγκη να εντατικοποιηθεί η 
συνεργασία με την ΕΕ για τη διαχείριση 
της μετανάστευσης, την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων και τους συνοριακούς 
ελέγχους· τονίζει ακόμη μια φορά πόσο 
σημαντικό είναι να διευκολυνθεί η 
πρόσβαση στην ΕΕ επιχειρηματιών, 
ακαδημαϊκών, σπουδαστών και 
εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών 
από την Τουρκία· υποστηρίζει τις 
προσπάθειες της Επιτροπής και των 
κρατών μελών να εφαρμόσουν τον κώδικα 
θεωρήσεων, να εναρμονίσουν και να 
απλουστεύσουν τις απαιτήσεις για τη 
χορήγηση θεώρησης και να 
δημιουργήσουν κέντρα για τη διευκόλυνση 
της χορήγησης θεωρήσεων στην Τουρκία· 
υπενθυμίζει στα κράτη μέλη τις δεσμεύσεις 
τους στα πλαίσια της συμφωνίας σύνδεσης 
σύμφωνα με την απόφαση στην υπόθεση 
Soysal του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 
19ης Φεβρουαρίου 2009·

ισχύουσες διμερείς συμφωνίες· υπενθυμίζει 
ότι η Τουρκία είναι μια από τις καίριες 
χώρες διέλευσης για την παράνομη 
μετανάστευση στην ΕΕ και υπογραμμίζει 
την ανάγκη να εντατικοποιηθεί η 
συνεργασία με την ΕΕ για τη διαχείριση 
της μετανάστευσης, την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων και τους συνοριακούς 
ελέγχους· τονίζει ακόμη μια φορά πόσο 
σημαντικό είναι να διευκολυνθεί η 
πρόσβαση στην ΕΕ επιχειρηματιών, 
ακαδημαϊκών, σπουδαστών και 
εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών 
από την Τουρκία· υποστηρίζει τις 
προσπάθειες της Επιτροπής και των 
κρατών μελών να εφαρμόσουν τον κώδικα 
θεωρήσεων, να εναρμονίσουν και να 
απλουστεύσουν τις απαιτήσεις για τη 
χορήγηση θεώρησης και να 
δημιουργήσουν κέντρα για τη διευκόλυνση 
της χορήγησης θεωρήσεων στην Τουρκία· 
υπενθυμίζει στα κράτη μέλη τις δεσμεύσεις 
τους στα πλαίσια της συμφωνίας σύνδεσης 
σύμφωνα με την απόφαση στην υπόθεση 
Soysal του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 
19ης Φεβρουαρίου 2009·

Or. en

Τροπολογία 104
Μαριέττα Γιαννάκου, Μαρία-Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επιδοκιμάζει την απόφαση του 
Συμβουλίου να καλέσει την Επιτροπή να 
λάβει μέτρα προς την κατεύθυνση της 
ελευθέρωσης του καθεστώτος των 
θεωρήσεων ως σταδιακή και 
μακροπρόθεσμη προοπτική, παράλληλα με 
την υπογραφή της συμφωνίας 
επανεισδοχής· παροτρύνει την Τουρκία να 

3. επιδοκιμάζει την απόφαση του 
Συμβουλίου να καλέσει την Επιτροπή να 
λάβει μέτρα προς την κατεύθυνση της 
ελευθέρωσης του καθεστώτος των 
θεωρήσεων ως σταδιακή και 
μακροπρόθεσμη προοπτική, παράλληλα με 
την υπογραφή της συμφωνίας 
επανεισδοχής· παροτρύνει την Τουρκία να 
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υπογράψει και να εφαρμόσει τη συμφωνία 
για την επανεισδοχή χωρίς περαιτέρω 
καθυστέρηση, και να διασφαλίσει ότι, έως 
ότου τεθεί σε εφαρμογή η εν λόγω 
συμφωνία, θα εφαρμόζονται πλήρως οι 
ισχύουσες διμερείς συμφωνίες· υπενθυμίζει 
ότι η Τουρκία είναι μια από τις καίριες 
χώρες διέλευσης για την παράνομη 
μετανάστευση στην ΕΕ και υπογραμμίζει 
την ανάγκη να εντατικοποιηθεί η 
συνεργασία με την ΕΕ για τη διαχείριση 
της μετανάστευσης, την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων και τους συνοριακούς 
ελέγχους· τονίζει ακόμη μια φορά πόσο 
σημαντικό είναι να διευκολυνθεί η 
πρόσβαση στην ΕΕ επιχειρηματιών, 
ακαδημαϊκών, σπουδαστών και 
εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών 
από την Τουρκία· υποστηρίζει τις 
προσπάθειες της Επιτροπής και των 
κρατών μελών να εφαρμόσουν τον κώδικα 
θεωρήσεων, να εναρμονίσουν και να 
απλουστεύσουν τις απαιτήσεις για τη 
χορήγηση θεώρησης και να 
δημιουργήσουν κέντρα για τη διευκόλυνση 
της χορήγησης θεωρήσεων στην Τουρκία· 
υπενθυμίζει στα κράτη μέλη τις δεσμεύσεις 
τους στα πλαίσια της συμφωνίας σύνδεσης 
σύμφωνα με την απόφαση στην υπόθεση 
Soysal του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 
19ης Φεβρουαρίου 2009·

υπογράψει και να εφαρμόσει τη συμφωνία 
για την επανεισδοχή χωρίς περαιτέρω 
καθυστέρηση, και να διασφαλίσει ότι, έως 
ότου τεθούν σε εφαρμογή όλες οι 
διατάξεις της εν λόγω συμφωνίας, θα 
εφαρμόζονται πλήρως οι ισχύουσες 
διμερείς συμφωνίες· υπενθυμίζει ότι η 
Τουρκία είναι μια από τις καίριες χώρες 
διέλευσης για την παράνομη μετανάστευση 
στην ΕΕ και υπογραμμίζει την ανάγκη να 
εντατικοποιηθεί η συνεργασία με την ΕΕ 
για τη διαχείριση της μετανάστευσης, την 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και 
τους συνοριακούς ελέγχους· τονίζει ακόμη 
μια φορά πόσο σημαντικό είναι να 
διευκολυνθεί η πρόσβαση στην ΕΕ 
επιχειρηματιών, ακαδημαϊκών, 
σπουδαστών και εκπροσώπων της 
κοινωνίας των πολιτών από την Τουρκία· 
υποστηρίζει τις προσπάθειες της 
Επιτροπής και των κρατών μελών να 
εφαρμόσουν τον κώδικα θεωρήσεων, να 
εναρμονίσουν και να απλουστεύσουν τις 
απαιτήσεις για τη χορήγηση θεώρησης και 
να δημιουργήσουν κέντρα για τη 
διευκόλυνση της χορήγησης θεωρήσεων 
στην Τουρκία· υπενθυμίζει στα κράτη μέλη 
τις δεσμεύσεις τους στα πλαίσια της 
συμφωνίας σύνδεσης σύμφωνα με την 
απόφαση στην υπόθεση Soysal του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 19ης 
Φεβρουαρίου 2009·

Or. en

Τροπολογία 105
Hélène Flautre, Franziska Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επιδοκιμάζει την απόφαση του 
Συμβουλίου να καλέσει την Επιτροπή να 
λάβει μέτρα προς την κατεύθυνση της 

3. επιδοκιμάζει την απόφαση του 
Συμβουλίου να καλέσει την Επιτροπή να 
λάβει μέτρα προς την κατεύθυνση της 
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ελευθέρωσης του καθεστώτος των 
θεωρήσεων ως σταδιακή και 
μακροπρόθεσμη προοπτική, παράλληλα με 
την υπογραφή της συμφωνίας 
επανεισδοχής· παροτρύνει την Τουρκία να 
υπογράψει και να εφαρμόσει τη συμφωνία 
για την επανεισδοχή χωρίς περαιτέρω 
καθυστέρηση, και να διασφαλίσει ότι, έως 
ότου τεθεί σε εφαρμογή η εν λόγω 
συμφωνία, θα εφαρμόζονται πλήρως οι 
ισχύουσες διμερείς συμφωνίες· υπενθυμίζει 
ότι η Τουρκία είναι μια από τις καίριες 
χώρες διέλευσης για την παράνομη
μετανάστευση στην ΕΕ και υπογραμμίζει 
την ανάγκη να εντατικοποιηθεί η 
συνεργασία με την ΕΕ για τη διαχείριση 
της μετανάστευσης, την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων και τους συνοριακούς 
ελέγχους· τονίζει ακόμη μια φορά πόσο 
σημαντικό είναι να διευκολυνθεί η 
πρόσβαση στην ΕΕ επιχειρηματιών, 
ακαδημαϊκών, σπουδαστών και 
εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών 
από την Τουρκία· υποστηρίζει τις 
προσπάθειες της Επιτροπής και των 
κρατών μελών να εφαρμόσουν τον κώδικα 
θεωρήσεων, να εναρμονίσουν και να 
απλουστεύσουν τις απαιτήσεις για τη 
χορήγηση θεώρησης και να 
δημιουργήσουν κέντρα για τη διευκόλυνση 
της χορήγησης θεωρήσεων στην Τουρκία· 
υπενθυμίζει στα κράτη μέλη τις 
δεσμεύσεις τους στα πλαίσια της 
συμφωνίας σύνδεσης σύμφωνα με την 
απόφαση στην υπόθεση Soysal του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 19ης 
Φεβρουαρίου 2009·

ελευθέρωσης του καθεστώτος των 
θεωρήσεων ως σταδιακή και 
μακροπρόθεσμη προοπτική, παράλληλα με 
την υπογραφή της συμφωνίας 
επανεισδοχής· παροτρύνει την Τουρκία να 
υπογράψει και να εφαρμόσει τη συμφωνία 
για την επανεισδοχή χωρίς περαιτέρω 
καθυστέρηση, και να διασφαλίσει ότι, έως 
ότου τεθεί σε εφαρμογή η εν λόγω 
συμφωνία, θα εφαρμόζονται πλήρως οι 
ισχύουσες διμερείς συμφωνίες· υπενθυμίζει 
ότι η Τουρκία είναι μια από τις καίριες 
χώρες διέλευσης για την παράτυπη
μετανάστευση στην ΕΕ και υπογραμμίζει 
την ανάγκη να εντατικοποιηθεί η 
συνεργασία με την ΕΕ για τη διαχείριση 
της μετανάστευσης, την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων και τους συνοριακούς 
ελέγχους· τονίζει ακόμη μια φορά πόσο 
σημαντικό είναι να διευκολυνθεί η 
πρόσβαση στην ΕΕ επιχειρηματιών, 
ακαδημαϊκών, σπουδαστών και 
εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών 
από την Τουρκία· υποστηρίζει τις 
προσπάθειες της Επιτροπής και των 
κρατών μελών να εφαρμόσουν τον κώδικα 
θεωρήσεων, να εναρμονίσουν και να 
απλουστεύσουν τις απαιτήσεις για τη 
χορήγηση θεώρησης και να 
δημιουργήσουν κέντρα για τη διευκόλυνση 
της χορήγησης θεωρήσεων στην Τουρκία· 
υπενθυμίζει στα κράτη μέλη τις 
υποχρεώσεις τους στα πλαίσια της 
συμφωνίας σύνδεσης σύμφωνα με την 
απόφαση στην υπόθεση Soysal του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 19ης 
Φεβρουαρίου 2009·

Or. en

Τροπολογία 106
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3 α. εκφράζει την έκπληξή του για την 
«έκθεση προόδου» που η τουρκική 
κυβέρνηση δημοσίευσε και στην οποία 
αξιολογεί τον εαυτό της·

Or. nl

Τροπολογία 107
Emine Bozkurt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3a. τονίζει ότι είναι επείγουσα ανάγκη να 
εγκριθεί το νομοσχέδιο για τους ξένους 
και τη διεθνή προστασία, η έγκριση του 
οποίου καθυστερεί, και εκφράζει 
ανησυχία για την κατάσταση όσον αφορά 
την πρόσβαση στη διεθνή προστασία στα 
χερσαία σύνορα και στους χώρους 
διέλευσης των αερολιμένων·

Or. en

Τροπολογία 108
Hélène Flautre, Franziska Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3a. εκφράζει την ανησυχία του για τη 
συνεχιζόμενη αυθαίρετη άρνηση 
πρόσβασης στη διαδικασία χορήγησης 
ασύλου και την πρακτική 
επαναπροώθησης των προσφύγων, των 
αιτούντων άσυλο και άλλων προσώπων 
που ενδέχεται να έχουν ανάγκη 
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προστασίας· παροτρύνει την κυβέρνηση 
να ευθυγραμμίσει προς τα διεθνή 
πρότυπα τους κανόνες κράτησης τους 
οποίους το ΕΔΑΔ έκρινε παράνομους 
στην υπόθεση Abdolkhani και Karimina 
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 προσώπων που ενδέχεται να έχουν 
ανάγκη προστασίας, χωρίς διακρίσεις στο 
πλαίσιο της τουρκικής δικαιοδοσίας·

Or. en

Τροπολογία 109
Adrian Severin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3a. υπενθυμίζει στα κράτη μέλη τη 
δέσμευσή τους να εφαρμόσουν την 
απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης  
στα πλαίσια της συμφωνίας σύνδεσης, 
σύμφωνα με την απόφαση στην υπόθεση
Soysal και Savatli του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου, της 19ης Φεβρουαρίου
2009·

Or. en

Τροπολογία 110
Emine Bozkurt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3β. καλεί την Επιτροπή να λάβει όλα τα 
αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει ότι τα 
δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης των 
τούρκων εργαζομένων στην ΕΕ δεν θα 
παρεμποδιστούν περισσότερο από τα 
κράτη μέλη στη βάση της απόφασης του 
Συμβουλίου, της 6ης Δεκεμβρίου 2012, 
μέχρις ότου ολοκληρωθούν οι 
διαπραγματεύσεις με την Τουρκία για ένα 
νέο κείμενο που θα αντικαταστήσει την 
απόφαση αριθ. 3/80 του Συμβουλίου 
Σύνδεσης ΕΕ-Τουρκίας, εφόσον η ΕΕ και 
η Τουρκία θα πρέπει να συμφωνήσουν σε 
ένα κοινό κείμενο ώστε αυτό να γίνει 
νομικά δεσμευτικό·

Or. en

Τροπολογία 111
Adrian Severin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3β. υπενθυμίζει ότι τα παράνομα 
μεταναστευτικά ρεύματα που φθάνουν 
στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ από την 
Τουρκία αποτελούν πηγή ανησυχίας·
λαμβάνει υπόψη τα μέτρα που έχει λάβει 
η Τουρκία για να αποτρέψει και να 
καταπολεμήσει αποφασιστικά τα ρεύματα 
αυτά· υπογραμμίζει την ανάγκη για 
εντατικότερη συνεργασία με την ΕΕ, όσον 
αφορά τη διαχείριση της μετανάστευσης, 
τον αγώνα κατά της εμπορίας ανθρώπων 
και τους συνοριακούς ελέγχους·

Or. en
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Τροπολογία 112
Laurence J.A.J. Stassen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. συγχαίρει την Επιτροπή 
Συνταγματικής Συνδιαλλαγής για τη 
δέσμευση που ανέλαβε σε σχέση με ένα 
νέο Σύνταγμα και για τη διαδικασία 
διαβούλευσης χωρίς αποκλεισμούς που 
ξεκίνησε με την κοινωνία των πολιτών, η 
οποία αντανακλά την ποικιλομορφία της 
τουρκικής κοινωνίας· ενθαρρύνει την εν 
λόγω επιτροπή να συνεχίσει το έργο της 
και να αντιμετωπίσει συλλογικά, και 
σύμφωνα με τις αξίες της ΕΕ, καίρια 
θέματα όπως (i) ο διαχωρισμός εξουσιών 
και ένα κατάλληλο σύστημα ελέγχων και 
ισορροπιών, (ii) οι σχέσεις μεταξύ του 
κράτους, της κοινωνίας και της 
θρησκείας, (iii) ένα σύστημα 
διακυβέρνησης χωρίς αποκλεισμούς που 
θα διασφαλίζει τα βασικά δικαιώματα 
όλων των πολιτών και (iv) μια αντίληψη 
της ιθαγένειας χωρίς αποκλεισμούς·

διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 113
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. συγχαίρει την Επιτροπή Συνταγματικής 
Συνδιαλλαγής για τη δέσμευση που 
ανέλαβε σε σχέση με ένα νέο Σύνταγμα και 
για τη διαδικασία διαβούλευσης χωρίς 
αποκλεισμούς που ξεκίνησε με την 
κοινωνία των πολιτών, η οποία αντανακλά 
την ποικιλομορφία της τουρκικής 

4. αναγνωρίζει τη δέσμευση της
Επιτροπής Συνταγματικής Συνδιαλλαγής 
σε σχέση με ένα νέο Σύνταγμα και τονίζει 
την ανάγκη για μια διαδικασία 
διαβούλευσης χωρίς αποκλεισμούς που 
ξεκίνησε με την κοινωνία των πολιτών, η 
οποία αντανακλά την ποικιλομορφία της 
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κοινωνίας· ενθαρρύνει την εν λόγω 
επιτροπή να συνεχίσει το έργο της και να 
αντιμετωπίσει συλλογικά, και σύμφωνα με 
τις αξίες της ΕΕ, καίρια θέματα όπως (i) ο 
διαχωρισμός εξουσιών και ένα κατάλληλο 
σύστημα ελέγχων και ισορροπιών, (ii) οι 
σχέσεις μεταξύ του κράτους, της κοινωνίας 
και της θρησκείας, (iii) ένα σύστημα 
διακυβέρνησης χωρίς αποκλεισμούς που 
θα διασφαλίζει τα βασικά δικαιώματα 
όλων των πολιτών και (iv) μια αντίληψη 
της ιθαγένειας χωρίς αποκλεισμούς·

τουρκικής κοινωνίας· ενθαρρύνει την εν 
λόγω επιτροπή να συνεχίσει το έργο της 
και, με αντιπροσωπευτικότητα και χωρίς 
αποκλεισμούς, να αντιμετωπίσει, σύμφωνα 
με τα κριτήρια και τις αξίες της ΕΕ, καίρια 
θέματα όπως (i) ο διαχωρισμός εξουσιών 
και ένα κατάλληλο σύστημα ελέγχων και 
ισορροπιών, (ii) οι σχέσεις μεταξύ του 
κράτους, της κοινωνίας και της θρησκείας, 
(iii) ένα σύστημα διακυβέρνησης χωρίς 
αποκλεισμούς που θα διασφαλίζει τα 
βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και τις 
θεμελιώδεις ελευθερίες όλων των πολιτών 
και (iv) μια αντίληψη της ιθαγένειας χωρίς 
αποκλεισμούς·

Or. en

Τροπολογία 114
Jelko Kacin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. συγχαίρει την Επιτροπή Συνταγματικής 
Συνδιαλλαγής για τη δέσμευση που 
ανέλαβε σε σχέση με ένα νέο Σύνταγμα
και για τη διαδικασία διαβούλευσης χωρίς 
αποκλεισμούς που ξεκίνησε με την 
κοινωνία των πολιτών, η οποία αντανακλά 
την ποικιλομορφία της τουρκικής 
κοινωνίας· ενθαρρύνει την εν λόγω 
επιτροπή να συνεχίσει το έργο της και να 
αντιμετωπίσει συλλογικά, και σύμφωνα με 
τις αξίες της ΕΕ, καίρια θέματα όπως (i) ο 
διαχωρισμός εξουσιών και ένα κατάλληλο 
σύστημα ελέγχων και ισορροπιών, (ii) οι 
σχέσεις μεταξύ του κράτους, της κοινωνίας 
και της θρησκείας, (iii) ένα σύστημα 
διακυβέρνησης χωρίς αποκλεισμούς που 
θα διασφαλίζει τα βασικά δικαιώματα 
όλων των πολιτών και (iv) μια αντίληψη 
της ιθαγένειας χωρίς αποκλεισμούς·

4. σημειώνει τη δέσμευση της Επιτροπής
Συνταγματικής Συνδιαλλαγής σε σχέση με 
την κατάρτιση ενός νέου Συντάγματος
και για τη διαδικασία διαβούλευσης χωρίς 
αποκλεισμούς που ξεκίνησε με την 
κοινωνία των πολιτών, η οποία αντανακλά 
την ποικιλομορφία της τουρκικής 
κοινωνίας· ανησυχεί, ωστόσο, για την 
εμφανή έλλειψη προόδου στους κόλπους 
της Επιτροπής μέχρι τώρα· ενθαρρύνει 
την εν λόγω επιτροπή να επανεξετάσει τις 
μεθόδους εργασίας της με στόχο την 
επίτευξη μιας γνήσιας συναίνεσης στη 
βάση συμβιβασμών και να αντιμετωπίσει 
συλλογικά, και σύμφωνα με τις αξίες της 
ΕΕ, καίρια θέματα όπως (i) ο διαχωρισμός 
εξουσιών και ένα κατάλληλο σύστημα 
ελέγχων και ισορροπιών, (ii) οι σχέσεις 
μεταξύ του κράτους, της κοινωνίας και της 
θρησκείας, (iii) ένα σύστημα 
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διακυβέρνησης χωρίς αποκλεισμούς που 
θα διασφαλίζει τα βασικά δικαιώματα 
όλων των πολιτών και (iv) μια αντίληψη 
της ιθαγένειας χωρίς αποκλεισμούς·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. συγχαίρει την Επιτροπή Συνταγματικής 
Συνδιαλλαγής για τη δέσμευση που 
ανέλαβε σε σχέση με ένα νέο Σύνταγμα
και για τη διαδικασία διαβούλευσης χωρίς 
αποκλεισμούς που ξεκίνησε με την 
κοινωνία των πολιτών, η οποία αντανακλά 
την ποικιλομορφία της τουρκικής 
κοινωνίας· ενθαρρύνει την εν λόγω 
επιτροπή να συνεχίσει το έργο της και να 
αντιμετωπίσει συλλογικά, και σύμφωνα με 
τις αξίες της ΕΕ, καίρια θέματα όπως (i) ο 
διαχωρισμός εξουσιών και ένα κατάλληλο 
σύστημα ελέγχων και ισορροπιών, (ii) οι 
σχέσεις μεταξύ του κράτους, της κοινωνίας 
και της θρησκείας, (iii) ένα σύστημα 
διακυβέρνησης χωρίς αποκλεισμούς που 
θα διασφαλίζει τα βασικά δικαιώματα 
όλων των πολιτών και (iv) μια αντίληψη 
της ιθαγένειας χωρίς αποκλεισμούς·

4. σημειώνει τη δέσμευση της Επιτροπής
Συνταγματικής Συνδιαλλαγής σε σχέση με 
την κατάρτιση ενός νέου Συντάγματος
και για τη διαδικασία διαβούλευσης χωρίς 
αποκλεισμούς που ξεκίνησε με την 
κοινωνία των πολιτών, η οποία αντανακλά 
την ποικιλομορφία της τουρκικής 
κοινωνίας· ανησυχεί, ωστόσο, για την 
εμφανή έλλειψη προόδου στους κόλπους 
της Επιτροπής μέχρι τώρα· ενθαρρύνει 
την εν λόγω επιτροπή να επανεξετάσει τις 
μεθόδους εργασίας της με στόχο την 
επίτευξη μιας γνήσιας συναίνεσης στη 
βάση συμβιβασμών και να αντιμετωπίσει 
συλλογικά, και σύμφωνα με τις αξίες της 
ΕΕ, καίρια θέματα όπως (i) ο διαχωρισμός 
εξουσιών και ένα κατάλληλο σύστημα 
ελέγχων και ισορροπιών, (ii) οι σχέσεις 
μεταξύ του κράτους, της κοινωνίας και της 
θρησκείας, (iii) ένα σύστημα 
διακυβέρνησης χωρίς αποκλεισμούς που 
θα διασφαλίζει τα βασικά δικαιώματα 
όλων των πολιτών και (iv) μια αντίληψη 
της ιθαγένειας χωρίς αποκλεισμούς·

Or. en



PE504.377v01-00 72/135 AM\926673EL.doc

EL

Τροπολογία 116
Adrian Severin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. συγχαίρει την Επιτροπή Συνταγματικής 
Συνδιαλλαγής για τη δέσμευση που 
ανέλαβε σε σχέση με ένα νέο Σύνταγμα 
και για τη διαδικασία διαβούλευσης χωρίς 
αποκλεισμούς που ξεκίνησε με την 
κοινωνία των πολιτών, η οποία αντανακλά 
την ποικιλομορφία της τουρκικής 
κοινωνίας· ενθαρρύνει την εν λόγω 
επιτροπή να συνεχίσει το έργο της και να 
αντιμετωπίσει συλλογικά, και σύμφωνα με 
τις αξίες της ΕΕ, καίρια θέματα όπως (i) ο 
διαχωρισμός εξουσιών και ένα κατάλληλο 
σύστημα ελέγχων και ισορροπιών, (ii) οι 
σχέσεις μεταξύ του κράτους, της κοινωνίας 
και της θρησκείας, (iii) ένα σύστημα 
διακυβέρνησης χωρίς αποκλεισμούς που 
θα διασφαλίζει τα βασικά δικαιώματα 
όλων των πολιτών και (iv) μια αντίληψη 
της ιθαγένειας χωρίς αποκλεισμούς·

4. συγχαίρει την Επιτροπή Συνταγματικής 
Συνδιαλλαγής για τη δέσμευση που 
ανέλαβε σε σχέση με ένα νέο Σύνταγμα 
και για τη διαδικασία διαβούλευσης χωρίς 
αποκλεισμούς που περιλαμβάνει ένα ευρύ 
φάσμα ενδιαφερομένων μερών, μεταξύ 
των οποίων υπάρχουν κόμματα που δεν 
εκπροσωπούνται στην Εθνοσυνέλευση, 
αλλά και μη μουσουλμανικές μειονότητες, 
η οποία αντανακλά ορθά την 
ποικιλομορφία της τουρκικής κοινωνίας· 
ενθαρρύνει την εν λόγω επιτροπή να 
συνεχίσει το έργο της και να αντιμετωπίσει 
συλλογικά, και σύμφωνα με τις αξίες της 
ΕΕ, καίρια θέματα όπως (i) ο διαχωρισμός 
εξουσιών και ένα κατάλληλο σύστημα 
ελέγχων και ισορροπιών, (ii) οι σχέσεις 
μεταξύ του κράτους, της κοινωνίας και της 
θρησκείας, (iii) ένα σύστημα 
διακυβέρνησης χωρίς αποκλεισμούς που 
θα διασφαλίζει τα βασικά δικαιώματα 
όλων των πολιτών και (iv) μια αντίληψη 
της ιθαγένειας χωρίς αποκλεισμούς· 

Or. en

Τροπολογία 117
Hélène Flautre, Franziska Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. συγχαίρει την Επιτροπή Συνταγματικής 
Συνδιαλλαγής για τη δέσμευση που 
ανέλαβε σε σχέση με ένα νέο Σύνταγμα 
και για τη διαδικασία διαβούλευσης χωρίς 

4. συγχαίρει την Επιτροπή Συνταγματικής 
Συνδιαλλαγής για τη δέσμευση που 
ανέλαβε σε σχέση με ένα νέο Σύνταγμα 
και για τη διαδικασία διαβούλευσης χωρίς 
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αποκλεισμούς που ξεκίνησε με την 
κοινωνία των πολιτών, η οποία αντανακλά 
την ποικιλομορφία της τουρκικής 
κοινωνίας· ενθαρρύνει την εν λόγω 
επιτροπή να συνεχίσει το έργο της και να 
αντιμετωπίσει συλλογικά, και σύμφωνα με 
τις αξίες της ΕΕ, καίρια θέματα όπως (i) ο 
διαχωρισμός εξουσιών και ένα κατάλληλο 
σύστημα ελέγχων και ισορροπιών, (ii) οι 
σχέσεις μεταξύ του κράτους, της 
κοινωνίας και της θρησκείας, (iii) ένα 
σύστημα διακυβέρνησης χωρίς 
αποκλεισμούς που θα διασφαλίζει τα 
βασικά δικαιώματα όλων των πολιτών και 
(iv) μια αντίληψη της ιθαγένειας χωρίς 
αποκλεισμούς·

αποκλεισμούς που ξεκίνησε με την 
κοινωνία των πολιτών, η οποία αντανακλά 
την ποικιλομορφία της τουρκικής 
κοινωνίας· ενθαρρύνει την εν λόγω 
επιτροπή να συνεχίσει το έργο της και να 
αντιμετωπίσει συλλογικά, και σύμφωνα με 
τις αξίες της ΕΕ, καίρια θέματα όπως (i) ο 
διαχωρισμός εξουσιών και ένα κατάλληλο
σύστημα ελέγχων και ισορροπιών, (ii) ένα 
σύστημα διακυβέρνησης χωρίς 
αποκλεισμούς που θα διασφαλίζει τα 
θεμελιώδη δικαιώματα όλων των πολιτών 
και (iii) μια αντίληψη της ιθαγένειας χωρίς 
αποκλεισμούς·

Or. en

Τροπολογία 118
Raimon Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. συγχαίρει την Επιτροπή Συνταγματικής 
Συνδιαλλαγής για τη δέσμευση που 
ανέλαβε σε σχέση με ένα νέο Σύνταγμα 
και για τη διαδικασία διαβούλευσης χωρίς 
αποκλεισμούς που ξεκίνησε με την 
κοινωνία των πολιτών, η οποία αντανακλά 
την ποικιλομορφία της τουρκικής 
κοινωνίας· ενθαρρύνει την εν λόγω 
επιτροπή να συνεχίσει το έργο της και να 
αντιμετωπίσει συλλογικά, και σύμφωνα με 
τις αξίες της ΕΕ, καίρια θέματα όπως (i) ο 
διαχωρισμός εξουσιών και ένα κατάλληλο 
σύστημα ελέγχων και ισορροπιών, (ii) οι 
σχέσεις μεταξύ του κράτους, της κοινωνίας 
και της θρησκείας, (iii) ένα σύστημα
διακυβέρνησης χωρίς αποκλεισμούς που 
θα διασφαλίζει τα βασικά δικαιώματα 
όλων των πολιτών και (iv) μια αντίληψη 

4. συγχαίρει την Επιτροπή Συνταγματικής 
Συνδιαλλαγής για τη δέσμευση που 
ανέλαβε σε σχέση με ένα νέο Σύνταγμα 
και για τη διαδικασία διαβούλευσης χωρίς 
αποκλεισμούς που ξεκίνησε με την 
κοινωνία των πολιτών, η οποία αντανακλά 
την ποικιλομορφία της τουρκικής 
κοινωνίας· ενθαρρύνει την εν λόγω 
επιτροπή να συνεχίσει το έργο της και να 
αντιμετωπίσει συλλογικά, και σύμφωνα με 
τις αξίες της ΕΕ, καίρια θέματα όπως (i) ο 
διαχωρισμός εξουσιών και ένα κατάλληλο 
σύστημα ελέγχων και ισορροπιών, (ii) οι 
σχέσεις μεταξύ του κράτους, της κοινωνίας 
και της θρησκείας, (iii) ένα σύστημα 
διακυβέρνησης χωρίς αποκλεισμούς που 
θα διασφαλίζει τα βασικά δικαιώματα 
όλων των πολιτών και (iv) μια αντίληψη 
της ιθαγένειας χωρίς αποκλεισμούς· καλεί 
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της ιθαγένειας χωρίς αποκλεισμούς· όλα τα πολιτικά κόμματα και τους 
ενδιαφερόμενους παράγοντες να έχουν 
μια θετική και εποικοδομητική 
προσέγγιση για την διαπραγμάτευση του 
νέου Συντάγματος·

Or. en

Τροπολογία 119
Alexander Graf Lambsdorff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. συγχαίρει την Επιτροπή Συνταγματικής 
Συνδιαλλαγής για τη δέσμευση που 
ανέλαβε σε σχέση με ένα νέο Σύνταγμα 
και για τη διαδικασία διαβούλευσης χωρίς 
αποκλεισμούς που ξεκίνησε με την 
κοινωνία των πολιτών, η οποία αντανακλά 
την ποικιλομορφία της τουρκικής 
κοινωνίας· ενθαρρύνει την εν λόγω 
επιτροπή να συνεχίσει το έργο της και να 
αντιμετωπίσει συλλογικά, και σύμφωνα με 
τις αξίες της ΕΕ, καίρια θέματα όπως (i) ο 
διαχωρισμός εξουσιών και ένα κατάλληλο 
σύστημα ελέγχων και ισορροπιών, (ii) οι 
σχέσεις μεταξύ του κράτους, της κοινωνίας 
και της θρησκείας, (iii) ένα σύστημα 
διακυβέρνησης χωρίς αποκλεισμούς που 
θα διασφαλίζει τα βασικά δικαιώματα 
όλων των πολιτών και (iv) μια αντίληψη 
της ιθαγένειας χωρίς αποκλεισμούς·

4. συγχαίρει την Επιτροπή Συνταγματικής 
Συνδιαλλαγής για τη δέσμευση που 
ανέλαβε σε σχέση με ένα νέο Σύνταγμα 
και για τη διαδικασία διαβούλευσης χωρίς 
αποκλεισμούς που ξεκίνησε με την 
κοινωνία των πολιτών, η οποία αντανακλά 
την ποικιλομορφία της τουρκικής 
κοινωνίας· ενθαρρύνει την εν λόγω 
επιτροπή να συνεχίσει το έργο της και να 
αντιμετωπίσει συλλογικά, και σύμφωνα με 
τις αξίες της ΕΕ, καίρια θέματα όπως (i) ο 
διαχωρισμός εξουσιών και ένα κατάλληλο 
σύστημα ελέγχων και ισορροπιών, (ii) η 
προστασία του δημοκρατικού και λαϊκού 
χαρακτήρα του κράτους και οι σχέσεις 
μεταξύ του κράτους, της κοινωνίας και της 
θρησκείας, (iii) ένα σύστημα 
διακυβέρνησης χωρίς αποκλεισμούς που 
θα διασφαλίζει τα θεμελιώδη δικαιώματα 
και ελευθερίες όλων των πολιτών και (iv) 
μια αντίληψη της ιθαγένειας χωρίς 
αποκλεισμούς·

Or. en

Τροπολογία 120
Raimon Obiols
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

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

5. τονίζει την ανάγκη να σημειωθεί 
μεγαλύτερη πρόοδος στην εφαρμογή των 
συνταγματικών τροποποιήσεων του 2010, 
και συγκεκριμένα στην έγκριση νόμων για 
την προστασία των προσωπικών 
δεδομένων και τη στρατιωτική δικαιοσύνη· 
σημειώνει ότι η παρουσία και οι εξουσίες 
του Υπουργού και του Υφυπουργού 
Δικαιοσύνης στο Ανώτατο Συμβούλιο του 
Δικαστικού Σώματος αποτελούν αιτίες 
σοβαρής ανησυχίας σε σχέση με την 
ανεξαρτησία των δικαστών·

Or. en

Τροπολογία 121
Emine Bozkurt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

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

5. τονίζει την ανάγκη να σημειωθεί 
πρόοδος στην εφαρμογή των 
συνταγματικών τροποποιήσεων του 2010, 
και συγκεκριμένα στην έγκριση νόμων για 
την προστασία των προσωπικών 
δεδομένων και τη στρατιωτική δικαιοσύνη 
και νόμων για τη θέσπιση μέτρων θετικής 
δράσης που θα συμβάλουν στην επίτευξη 
της ισότητας των φύλων·

Or. en

Τροπολογία 122
Ria Oomen-Ruijten
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

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

5. τονίζει την ανάγκη να σημειωθεί 
πρόοδος στην εφαρμογή των 
συνταγματικών τροποποιήσεων του 2010, 
και συγκεκριμένα στην έγκριση νόμων για 
την προστασία των προσωπικών 
δεδομένων και τη στρατιωτική δικαιοσύνη· 
εκφράζει ικανοποίηση για την έναρξη 
ισχύος νομοθετημάτων με τα οποία 
χορηγείται το δικαίωμα υποβολής 
αναφορών από μεμονωμένα πρόσωπα στο 
Συνταγματικό Δικαστήριο, όπως 
προβλεπόταν από τις συνταγματικές 
τροποποιήσεις του 2010·

Or. en

Τροπολογία 123
Adrian Severin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5a. ζητεί να αποσαφηνιστεί ο τρόπος με 
τον οποίο θα εφαρμοστεί το έργο της εν 
λόγω επιτροπής, λαμβάνοντας υπόψη το 
γεγονός ότι το ισχύον Σύνταγμα (άρθρο
175) προβλέπει μόνο την τροποποίηση 
του υπάρχοντος συνταγματικού κειμένου·

Or. en

Τροπολογία 124
Laurence J.A.J. Stassen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επαναβεβαιώνει τον θεμελιώδη ρόλο 
της Μεγάλης Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης 
ως το κέντρο του δημοκρατικού 
συστήματος της Τουρκίας και τονίζει τη 
σημασία της στήριξης και της δέσμευσης 
όλων των πολιτικών κομμάτων υπέρ μιας 
διαδικασίας μεταρρυθμίσεων, ιδιαίτερα 
δε ενός αξιόλογου νομικού πλαισίου για 
την προστασία και ενίσχυση των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων για όλες τις 
κοινότητες· επιδοκιμάζει το έργο της 
Εξεταστικής Επιτροπής για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα και ζητεί έναν 
πιο κεντρικό ρόλο για την Επιτροπή 
Εναρμόνισης με την ΕΕ προκειμένου να 
προωθήσει την ευθυγράμμιση της νέας 
νομοθεσίας με το κεκτημένο ή με τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα κατά την διάρκεια 
της νομοθετικής διαδικασίας·

διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 125
Helmut Scholz, Jürgen Klute

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επαναβεβαιώνει τον θεμελιώδη ρόλο της 
Μεγάλης Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης ως 
το κέντρο του δημοκρατικού συστήματος 
της Τουρκίας και τονίζει τη σημασία της 
στήριξης και της δέσμευσης όλων των 
πολιτικών κομμάτων υπέρ μιας 
διαδικασίας μεταρρυθμίσεων, ιδιαίτερα δε 
ενός αξιόλογου νομικού πλαισίου για την 
προστασία και ενίσχυση των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων για όλες τις κοινότητες·
επιδοκιμάζει το έργο της Εξεταστικής 
Επιτροπής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 
και ζητεί έναν πιο κεντρικό ρόλο για την 

6. επαναβεβαιώνει τον θεμελιώδη ρόλο της 
Μεγάλης Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης ως 
το κέντρο του δημοκρατικού συστήματος 
της Τουρκίας και τονίζει την ανάγκη μιας 
για ενεργό δέσμευση υπέρ μιας 
διαδικασίας μεταρρυθμίσεων, ιδιαίτερα δε 
ενός αξιόλογου νομικού πλαισίου για την 
προστασία και ενίσχυση των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων για όλες τις κοινότητες·
επιδοκιμάζει το έργο της Εξεταστικής 
Επιτροπής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 
και ζητεί έναν πιο κεντρικό ρόλο για την 
Επιτροπή Εναρμόνισης με την ΕΕ 
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Επιτροπή Εναρμόνισης με την ΕΕ 
προκειμένου να προωθήσει την 
ευθυγράμμιση της νέας νομοθεσίας με το 
κεκτημένο ή με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
κατά την διάρκεια της νομοθετικής 
διαδικασίας·

προκειμένου να προωθήσει την 
ευθυγράμμιση της νέας νομοθεσίας με το 
κεκτημένο ή με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
κατά την διάρκεια της νομοθετικής 
διαδικασίας·

Or. de

Τροπολογία 126
Raimon Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επαναβεβαιώνει τον θεμελιώδη ρόλο της 
Μεγάλης Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης ως 
το κέντρο του δημοκρατικού συστήματος 
της Τουρκίας και τονίζει τη σημασία της 
στήριξης και της δέσμευσης όλων των 
πολιτικών κομμάτων υπέρ μιας 
διαδικασίας μεταρρυθμίσεων, ιδιαίτερα δε 
ενός αξιόλογου νομικού πλαισίου για την 
προστασία και ενίσχυση των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων για όλες τις κοινότητες· 
επιδοκιμάζει το έργο της Εξεταστικής 
Επιτροπής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 
και ζητεί έναν πιο κεντρικό ρόλο για την 
Επιτροπή Εναρμόνισης με την ΕΕ 
προκειμένου να προωθήσει την 
ευθυγράμμιση της νέας νομοθεσίας με το 
κεκτημένο ή με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
κατά την διάρκεια της νομοθετικής 
διαδικασίας·

6. επαναβεβαιώνει τον θεμελιώδη ρόλο της 
Μεγάλης Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης ως 
το κέντρο του δημοκρατικού συστήματος 
της Τουρκίας και τονίζει τη σημασία της 
στήριξης και της δέσμευσης όλων των 
πολιτικών κομμάτων υπέρ μιας 
διαδικασίας μεταρρυθμίσεων, ιδιαίτερα δε 
ενός αξιόλογου νομικού πλαισίου για την 
προστασία και ενίσχυση των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων για όλες τις κοινότητες και 
όλους τους πολίτες· επαναλαμβάνει τις 
εκκλήσεις που έχει διατυπώσει σε 
προηγούμενα ψηφίσματά του για 
μεταρρύθμιση του εκλογικού 
συστήματος, με μείωση του κατώτατου 
ορίου του 10 % για την εκπροσώπηση στο 
Κοινοβούλιο, ούτως ώστε να ενισχυθεί ο 
κομματικός πλουραλισμός και να 
αντικατοπτρίζεται καλύτερα η 
πολυμορφία της τουρκικής κοινωνίας·
επιδοκιμάζει το έργο της Εξεταστικής 
Επιτροπής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 
και ζητεί έναν πιο κεντρικό ρόλο για την 
Επιτροπή Εναρμόνισης με την ΕΕ 
προκειμένου να προωθήσει την 
ευθυγράμμιση της νέας νομοθεσίας με το 
κεκτημένο ή με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
κατά την διάρκεια της νομοθετικής 
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διαδικασίας·

Or. en

Τροπολογία 127
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Andrew Duff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επαναβεβαιώνει τον θεμελιώδη ρόλο της 
Μεγάλης Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης ως 
το κέντρο του δημοκρατικού συστήματος 
της Τουρκίας και τονίζει τη σημασία της 
στήριξης και της δέσμευσης όλων των 
πολιτικών κομμάτων υπέρ μιας 
διαδικασίας μεταρρυθμίσεων, ιδιαίτερα δε 
ενός αξιόλογου νομικού πλαισίου για την 
προστασία και ενίσχυση των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων για όλες τις κοινότητες· 
επιδοκιμάζει το έργο της Εξεταστικής 
Επιτροπής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 
και ζητεί έναν πιο κεντρικό ρόλο για την 
Επιτροπή Εναρμόνισης με την ΕΕ 
προκειμένου να προωθήσει την 
ευθυγράμμιση της νέας νομοθεσίας με το 
κεκτημένο ή με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
κατά την διάρκεια της νομοθετικής 
διαδικασίας·

6. επαναβεβαιώνει τον θεμελιώδη ρόλο της 
Μεγάλης Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης ως 
το κέντρο του δημοκρατικού συστήματος 
της Τουρκίας και τονίζει τη σημασία της 
στήριξης και της δέσμευσης όλων των 
πολιτικών κομμάτων υπέρ μιας 
διαδικασίας μεταρρυθμίσεων, ιδιαίτερα δε 
ενός αξιόλογου νομικού πλαισίου για την 
προστασία και ενίσχυση των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων για όλες τις κοινότητες και 
τη μείωση του κατώτατου ορίου για τα 
νέα πολιτικά κόμματα· επιδοκιμάζει το 
έργο της Εξεταστικής Επιτροπής για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα και ζητεί έναν πιο 
κεντρικό ρόλο για την Επιτροπή 
Εναρμόνισης με την ΕΕ προκειμένου να 
προωθήσει την ευθυγράμμιση της νέας 
νομοθεσίας με το κεκτημένο ή με τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα κατά την διάρκεια της 
νομοθετικής διαδικασίας·

Or. en

Τροπολογία 128
Hélène Flautre, Franziska Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επαναβεβαιώνει τον θεμελιώδη ρόλο της 6. επαναβεβαιώνει τον θεμελιώδη ρόλο της 
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Μεγάλης Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης ως 
το κέντρο του δημοκρατικού συστήματος 
της Τουρκίας και τονίζει τη σημασία της 
στήριξης και της δέσμευσης όλων των 
πολιτικών κομμάτων υπέρ μιας 
διαδικασίας μεταρρυθμίσεων, ιδιαίτερα δε 
ενός αξιόλογου νομικού πλαισίου για την 
προστασία και ενίσχυση των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων για όλες τις κοινότητες· 
επιδοκιμάζει το έργο της Εξεταστικής 
Επιτροπής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 
και ζητεί έναν πιο κεντρικό ρόλο για την 
Επιτροπή Εναρμόνισης με την ΕΕ 
προκειμένου να προωθήσει την 
ευθυγράμμιση της νέας νομοθεσίας με το 
κεκτημένο ή με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
κατά την διάρκεια της νομοθετικής 
διαδικασίας·

Μεγάλης Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης ως
το κέντρο του δημοκρατικού συστήματος 
της Τουρκίας και τονίζει τη σημασία της 
στήριξης και της δέσμευσης όλων των 
πολιτικών κομμάτων υπέρ μιας 
διαδικασίας μεταρρυθμίσεων, ιδιαίτερα δε 
ενός αξιόλογου νομικού πλαισίου για την 
προστασία και ενίσχυση των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων για όλους τους πολίτες· 
επιδοκιμάζει το έργο της Εξεταστικής 
Επιτροπής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 
και ζητεί έναν πιο κεντρικό ρόλο για την 
Επιτροπή Εναρμόνισης με την ΕΕ 
προκειμένου να προωθήσει την 
ευθυγράμμιση της νέας νομοθεσίας με το 
κεκτημένο ή με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
κατά την διάρκεια της νομοθετικής 
διαδικασίας·

Or. en

Τροπολογία 129
Adrian Severin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επαναβεβαιώνει τον θεμελιώδη ρόλο της 
Μεγάλης Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης ως 
το κέντρο του δημοκρατικού συστήματος 
της Τουρκίας και τονίζει τη σημασία της 
στήριξης και της δέσμευσης όλων των 
πολιτικών κομμάτων υπέρ μιας 
διαδικασίας μεταρρυθμίσεων, ιδιαίτερα δε 
ενός αξιόλογου νομικού πλαισίου για την 
προστασία και ενίσχυση των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων για όλες τις κοινότητες· 
επιδοκιμάζει το έργο της Εξεταστικής 
Επιτροπής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 
και ζητεί έναν πιο κεντρικό ρόλο για την 
Επιτροπή Εναρμόνισης με την ΕΕ 
προκειμένου να προωθήσει την 
ευθυγράμμιση της νέας νομοθεσίας με το 
κεκτημένο ή με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 

6. επαναβεβαιώνει τον θεμελιώδη ρόλο της 
Μεγάλης Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης ως 
το κέντρο του δημοκρατικού συστήματος 
της Τουρκίας και τονίζει τη σημασία της 
στήριξης και της δέσμευσης όλων των 
πολιτικών κομμάτων υπέρ μιας 
διαδικασίας μεταρρυθμίσεων, ιδιαίτερα δε 
ενός αξιόλογου νομικού πλαισίου για την 
προστασία και ενίσχυση των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων για όλες τις κοινότητες και 
όλους τους πολίτες· επιδοκιμάζει το έργο 
της Εξεταστικής Επιτροπής για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα και ζητεί έναν πιο 
κεντρικό ρόλο για την Επιτροπή 
Εναρμόνισης με την ΕΕ προκειμένου να 
προωθήσει την ευθυγράμμιση της νέας 
νομοθεσίας με το κεκτημένο ή με τα 



AM\926673EL.doc 81/135 PE504.377v01-00

EL

κατά την διάρκεια της νομοθετικής 
διαδικασίας·

ευρωπαϊκά πρότυπα κατά την διάρκεια της 
νομοθετικής διαδικασίας·

Or. en

Τροπολογία 130
Adrian Severin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επιδοκιμάζει την τρίτη δέσμη δικαστικής 
μεταρρύθμισης ως ένα βήμα προς τη 
συνολική διαδικασία μεταρρύθμισης στον 
τομέα της δικαστικής εξουσίας και των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων· τονίζει ωστόσο 
ότι έχει κρίσιμη σημασία να συνεχιστεί η 
μεταρρυθμιστική διαδικασία με μια 
τέταρτη δέσμη δικαστικής 
μεταρρύθμισης που θα εξετάζει (α) τα 
θέματα που αφορούν τους υπερβολικά 
ευρείς ορισμούς των αξιόποινων πράξεων 
βάσει του Ποινικού Δικαίου ή του 
αντιτρομοκρατικού νόμου, με την 
επείγουσα ανάγκη εισαχθεί σαφής 
διάκριση μεταξύ της προώθησης της 
τρομοκρατίας και της προτροπής σε βία 
και της έκφρασης μη βίαιων ιδεών, 
προκειμένου να διαφυλαχθεί το δικαίωμα 
της ελευθερίας έκφρασης, (β) το θέμα 
των υπερβολικά μακρόχρονων περιόδων 
προσωρινής κράτησης, και (γ) την 
ανάγκη να επιτραπεί πλήρης πρόσβαση 
στην δικογραφία για τους συνηγόρους 
υπεράσπισης·

7. επιδοκιμάζει την τρίτη δέσμη δικαστικής 
μεταρρύθμισης που ενέκρινε η Μεγάλη 
Τουρκική Εθνοσυνέλευση στις 2 Ιουλίου 
2012 και τις συγκεκριμένες αλλαγές που 
αυτή επέφερε στα πεδία του Ποινικού 
Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής 
Δικονομίας, του αντιτρομοκρατικού 
νόμου, του νόμου για τους 
εκπλειστηριασμούς και τις πτωχεύσεις, 
του νόμου για τον Τύπο, του νόμου για το 
Συμβούλιο του Κράτους, του διοικητικού 
κώδικα, του νόμου για το Ινστιτούτο 
Ιατροδικαστικής Επιστήμης, του νόμου 
για το Ακυρωτικό Δικαστήριο, του νόμου 
για τους δικαστές και τους εισαγγελείς, 
του νόμου περί πταισμάτων και του 
νόμου για το ποινικό μητρώο, ως ένα 
σημαντικό βήμα προς τη συνολική 
διαδικασία μεταρρύθμισης στον τομέα της 
δικαστικής εξουσίας και των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 131
Sajjad Karim, Hélène Flautre, Michael Cashman, Jarosław Leszek Wałęsa, Barbara 
Matera
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επιδοκιμάζει την τρίτη δέσμη δικαστικής 
μεταρρύθμισης ως ένα βήμα προς τη 
συνολική διαδικασία μεταρρύθμισης στον 
τομέα της δικαστικής εξουσίας και των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων· τονίζει ωστόσο 
ότι έχει κρίσιμη σημασία να συνεχιστεί η 
μεταρρυθμιστική διαδικασία με μια 
τέταρτη δέσμη δικαστικής μεταρρύθμισης 
που θα εξετάζει (α) τα θέματα που 
αφορούν τους υπερβολικά ευρείς 
ορισμούς των αξιόποινων πράξεων βάσει 
του Ποινικού Δικαίου ή του 
αντιτρομοκρατικού νόμου, με την 
επείγουσα ανάγκη εισαχθεί σαφής 
διάκριση μεταξύ της προώθησης της 
τρομοκρατίας και της προτροπής σε βία 
και της έκφρασης μη βίαιων ιδεών, 
προκειμένου να διαφυλαχθεί το δικαίωμα 
της ελευθερίας έκφρασης, (β) το θέμα των 
υπερβολικά μακρόχρονων περιόδων 
προσωρινής κράτησης, και (γ) την 
ανάγκη να επιτραπεί πλήρης πρόσβαση 
στην δικογραφία για τους συνηγόρους 
υπεράσπισης·

7. επιδοκιμάζει την τρίτη δέσμη δικαστικής 
μεταρρύθμισης ως ένα βήμα προς τη 
συνολική διαδικασία μεταρρύθμισης στο 
πεδίο της δικαστικής εξουσίας και των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων· τονίζει ωστόσο 
ότι έχει κρίσιμη σημασία να συνεχιστεί η 
μεταρρυθμιστική διαδικασία με μια 
τέταρτη δέσμη δικαστικής μεταρρύθμισης 
που θα εξετάζει (α) τον υπερβολικά ευρύ 
ορισμό των αξιόποινων πράξεων βάσει του 
Ποινικού Κώδικα και του 
αντιτρομοκρατικού νόμου, με την 
επείγουσα ανάγκη εισαχθεί σαφής 
διάκριση μεταξύ της προώθησης της 
τρομοκρατίας και της προτροπής σε βία 
και της έκφρασης μη βίαιων ιδεών σε 
συμμόρφωση προς τη νομολογία του 
ΕΔΑΔ, προκειμένου να διαφυλαχθεί το 
δικαίωμα της ελευθερίας έκφρασης και 
της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, 
(β) διαδικασίες, περιλαμβανομένης μιας 
ανεξάρτητης και αμερόληπτης ερμηνείας 
των νομικών διατάξεων σε σχέση με τα 
θεμελιώδη δικαιώματα, όπως το να 
επιτρέπεται πλήρης πρόσβαση στην 
δικογραφία για τους συνηγόρους 
υπεράσπισης και η αντιμετώπιση των 
ανησυχιών όσον αφορά την ποιότητα και 
τη συνεκτικότητα των αποδεικτικών 
στοιχείων και γ) την αποδοτικότητα, 
όπως σε σχέση με τον όγκο των 
καθυστερούμενων υποθέσεων που, σε 
συνδυασμό με τους διαδικαστικούς 
κανόνες, οδηγούν σε προβληματικές 
καταστάσεις, όπως οι υπερβολικά 
μακροχρόνιες περίοδοι προφυλάκισης· 

Or. en

Τροπολογία 132
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επιδοκιμάζει την τρίτη δέσμη δικαστικής 
μεταρρύθμισης ως ένα βήμα προς τη 
συνολική διαδικασία μεταρρύθμισης στον 
τομέα της δικαστικής εξουσίας και των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων· τονίζει ωστόσο 
ότι έχει κρίσιμη σημασία να συνεχιστεί η 
μεταρρυθμιστική διαδικασία με μια 
τέταρτη δέσμη δικαστικής μεταρρύθμισης 
που θα εξετάζει (α) τα θέματα που 
αφορούν τους υπερβολικά ευρείς 
ορισμούς των αξιόποινων πράξεων βάσει 
του Ποινικού Δικαίου ή του 
αντιτρομοκρατικού νόμου, με την 
επείγουσα ανάγκη εισαχθεί σαφής 
διάκριση μεταξύ της προώθησης της 
τρομοκρατίας και της προτροπής σε βία 
και της έκφρασης μη βίαιων ιδεών, 
προκειμένου να διαφυλαχθεί το δικαίωμα 
της ελευθερίας έκφρασης, (β) το θέμα των 
υπερβολικά μακρόχρονων περιόδων 
προσωρινής κράτησης, και (γ) την ανάγκη 
να επιτραπεί πλήρης πρόσβαση στην 
δικογραφία για τους συνηγόρους 
υπεράσπισης·

7. επιδοκιμάζει την τρίτη δέσμη δικαστικής 
μεταρρύθμισης ως ένα βήμα προς τη 
συνολική διαδικασία μεταρρύθμισης στον 
τομέα της δικαστικής εξουσίας και των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων· τονίζει ωστόσο 
ότι έχει κρίσιμη σημασία να συνεχιστεί η 
μεταρρυθμιστική διαδικασία με μια 
τέταρτη δέσμη δικαστικής μεταρρύθμισης 
που θα εξετάζει (α) την καταχρηστική 
εφαρμογή της αντιτρομοκρατικής 
νομοθεσίας για τη δίωξη, με πολιτικά 
κίνητρα, επικριτών, δημοσιογράφων και 
μελών της αντιπολίτευσης, χωρίς να 
αποδεικνύεται σε μια ελεύθερη και δίκαιη 
δίκη ότι οι κατηγορίες αυτές ευσταθούν, 
με την επείγουσα ανάγκη εισαχθεί σαφής 
διάκριση μεταξύ της προώθησης της 
τρομοκρατίας και της προτροπής σε βία 
και της έκφρασης μη βίαιων ιδεών, 
προκειμένου να διαφυλαχθεί το δικαίωμα 
της ελευθερίας έκφρασης, (β) το θέμα των 
υπερβολικά μακρόχρονων περιόδων 
προσωρινής κράτησης, και (γ) την ανάγκη 
να επιτραπεί πλήρης πρόσβαση στην 
δικογραφία για τους συνηγόρους 
υπεράσπισης·

Or. en

Τροπολογία 133
Raimon Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επιδοκιμάζει την τρίτη δέσμη δικαστικής 
μεταρρύθμισης ως ένα βήμα προς τη 
συνολική διαδικασία μεταρρύθμισης στον 

7. τονίζει ότι η μεταρρύθμιση του 
δικαστικού συστήματος της Τουρκίας 
αποτελεί κεντρικό στοιχείο των 
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τομέα της δικαστικής εξουσίας και των
θεμελιωδών δικαιωμάτων· τονίζει ωστόσο 
ότι έχει κρίσιμη σημασία να συνεχιστεί η 
μεταρρυθμιστική διαδικασία με μια 
τέταρτη δέσμη δικαστικής μεταρρύθμισης 
που θα εξετάζει (α) τα θέματα που 
αφορούν τους υπερβολικά ευρείς ορισμούς 
των αξιόποινων πράξεων βάσει του 
Ποινικού Δικαίου ή του 
αντιτρομοκρατικού νόμου, με την 
επείγουσα ανάγκη εισαχθεί σαφής 
διάκριση μεταξύ της προώθησης της 
τρομοκρατίας και της προτροπής σε βία 
και της έκφρασης μη βίαιων ιδεών, 
προκειμένου να διαφυλαχθεί το δικαίωμα 
της ελευθερίας έκφρασης, (β) το θέμα των 
υπερβολικά μακρόχρονων περιόδων 
προσωρινής κράτησης, και (γ) την ανάγκη 
να επιτραπεί πλήρης πρόσβαση στην 
δικογραφία για τους συνηγόρους 
υπεράσπισης·

προσπαθειών για την εδραίωση της 
δημοκρατίας στην Τουρκία· υπογραμμίζει 
ότι το τουρκικό δικαστικό σύστημα 
συνεχίζει να πάσχει από υπερβολικό 
φόρτο εργασίας, ανεπαρκή ανεξαρτησία 
και έλλειψη αμεροληψίας· επιδοκιμάζει 
την τρίτη δέσμη δικαστικής μεταρρύθμισης 
ως ένα βήμα προς τη συνολική διαδικασία 
μεταρρύθμισης στον τομέα της δικαστικής 
εξουσίας και των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων· υπογραμμίζει ότι έχει 
σημειωθεί σημαντική πρόοδος όσον 
αφορά την κατάρτιση των δικαστών και 
την τεχνική υποδομή του δικαστικού 
συστήματος· τονίζει ωστόσο ότι έχει 
κρίσιμη σημασία να συνεχιστεί η 
μεταρρυθμιστική διαδικασία με μια 
τέταρτη δέσμη δικαστικής μεταρρύθμισης 
που θα εξετάζει (α) τα θέματα που 
αφορούν τους υπερβολικά ευρείς ορισμούς 
των αξιόποινων πράξεων βάσει του
Ποινικού Δικαίου ή του 
αντιτρομοκρατικού νόμου, με την 
επείγουσα ανάγκη εισαχθεί σαφής 
διάκριση μεταξύ της προώθησης της 
τρομοκρατίας και της προτροπής σε βία 
και της έκφρασης μη βίαιων ιδεών, 
προκειμένου να διαφυλαχθεί το δικαίωμα 
της ελευθερίας έκφρασης, (β) το θέμα των 
υπερβολικά μακρόχρονων περιόδων 
προσωρινής κράτησης, (γ) την ανάγκη να 
επιτραπεί πλήρης πρόσβαση στην 
δικογραφία για τους συνηγόρους 
υπεράσπισης και (δ) την ανάγκη 
κατάργησης κάθε είδους ειδικών 
δικαστηρίων και ακύρωσης των 
υποθέσεων που βρίσκονται σήμερα υπό 
εξέταση σε αυτά·

Or. en

Τροπολογία 134
Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7
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7. επιδοκιμάζει την τρίτη δέσμη δικαστικής 
μεταρρύθμισης ως ένα βήμα προς τη 
συνολική διαδικασία μεταρρύθμισης στον 
τομέα της δικαστικής εξουσίας και των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων· τονίζει ωστόσο 
ότι έχει κρίσιμη σημασία να συνεχιστεί η 
μεταρρυθμιστική διαδικασία με μια 
τέταρτη δέσμη δικαστικής μεταρρύθμισης 
που θα εξετάζει (α) τα θέματα που 
αφορούν τους υπερβολικά ευρείς ορισμούς 
των αξιόποινων πράξεων βάσει του 
Ποινικού Δικαίου ή του 
αντιτρομοκρατικού νόμου, με την 
επείγουσα ανάγκη εισαχθεί σαφής 
διάκριση μεταξύ της προώθησης της 
τρομοκρατίας και της προτροπής σε βία 
και της έκφρασης μη βίαιων ιδεών, 
προκειμένου να διαφυλαχθεί το δικαίωμα 
της ελευθερίας έκφρασης, (β) το θέμα των 
υπερβολικά μακρόχρονων περιόδων 
προσωρινής κράτησης, και (γ) την ανάγκη 
να επιτραπεί πλήρης πρόσβαση στην 
δικογραφία για τους συνηγόρους 
υπεράσπισης·

7. επιδοκιμάζει την τρίτη δέσμη δικαστικής 
μεταρρύθμισης ως ένα βήμα προς τη 
συνολική διαδικασία μεταρρύθμισης στον 
τομέα της δικαστικής εξουσίας και των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων· τονίζει ωστόσο 
ότι έχει κρίσιμη σημασία να συνεχιστεί η 
μεταρρυθμιστική διαδικασία με μια 
τέταρτη δέσμη δικαστικής μεταρρύθμισης 
που θα εξετάζει (α) τα θέματα που 
αφορούν τους υπερβολικά ευρείς ορισμούς 
των αξιόποινων πράξεων βάσει του 
Ποινικού Δικαίου ή του 
αντιτρομοκρατικού νόμου, με την 
επείγουσα ανάγκη εισαχθεί σαφής 
διάκριση μεταξύ της προώθησης της 
τρομοκρατίας και της προτροπής σε βία 
και της έκφρασης μη βίαιων ιδεών, 
προκειμένου να διαφυλαχθεί το δικαίωμα 
της ελευθερίας έκφρασης, (β) το θέμα των 
υπερβολικά μακρόχρονων περιόδων 
προσωρινής κράτησης, και (γ) την ανάγκη 
να επιτραπεί πλήρης πρόσβαση στην 
δικογραφία για τους συνηγόρους 
υπεράσπισης· τονίζει ότι η μεταρρύθμιση 
της Δικαιοσύνης αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για τον εκσυγχρονισμό της 
Τουρκίας, και ότι η μεταρρύθμιση αυτή 
πρέπει να οδηγήσει σε ένα σύγχρονο, 
αποδοτικό, πλήρως ανεξάρτητο και 
αμερόληπτο δικαστικό σύστημα, που θα 
εγγυάται την ορθή απονομή δικαιοσύνης 
σε όλους τους πολίτες· στο πλαίσιο αυτό, 
εφιστά ιδίως την προσοχή στη δίκη της 
Pinar Selek, η οποία κράτησε σχεδόν 15 
χρόνια και, παρά τις τρεις αθωωτικές 
αποφάσεις, είχε ως τελικό αποτέλεσμα 
μια καταδίκη σε ισόβια δεσμά, η οποία 
εκδόθηκε στις 24 Ιανουαρίου 2013 από το 
κακουργιοδικείο αριθ. 12 της 
Κωνσταντινούπολης·

Or. en
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Τροπολογία 135
Kristian Vigenin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επιδοκιμάζει την τρίτη δέσμη δικαστικής 
μεταρρύθμισης ως ένα βήμα προς τη 
συνολική διαδικασία μεταρρύθμισης στον 
τομέα της δικαστικής εξουσίας και των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων· τονίζει ωστόσο 
ότι έχει κρίσιμη σημασία να συνεχιστεί η 
μεταρρυθμιστική διαδικασία με μια 
τέταρτη δέσμη δικαστικής μεταρρύθμισης 
που θα εξετάζει (α) τα θέματα που 
αφορούν τους υπερβολικά ευρείς ορισμούς 
των αξιόποινων πράξεων βάσει του 
Ποινικού Δικαίου ή του 
αντιτρομοκρατικού νόμου, με την 
επείγουσα ανάγκη εισαχθεί σαφής 
διάκριση μεταξύ της προώθησης της 
τρομοκρατίας και της προτροπής σε βία 
και της έκφρασης μη βίαιων ιδεών, 
προκειμένου να διαφυλαχθεί το δικαίωμα 
της ελευθερίας έκφρασης, (β) το θέμα των 
υπερβολικά μακρόχρονων περιόδων 
προσωρινής κράτησης, και (γ) την ανάγκη 
να επιτραπεί πλήρης πρόσβαση στην 
δικογραφία για τους συνηγόρους 
υπεράσπισης·

7. επιδοκιμάζει την τρίτη δέσμη δικαστικής 
μεταρρύθμισης ως ένα βήμα προς τη 
συνολική διαδικασία μεταρρύθμισης στον 
τομέα της δικαστικής εξουσίας και των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων· τονίζει ωστόσο 
ότι έχει κρίσιμη σημασία να συνεχιστεί η 
μεταρρυθμιστική διαδικασία με μια 
τέταρτη δέσμη δικαστικής μεταρρύθμισης 
που θα εξετάζει (α) τα θέματα που 
αφορούν τους υπερβολικά ευρείς ορισμούς 
των αξιόποινων πράξεων βάσει του 
Ποινικού Δικαίου ή του 
αντιτρομοκρατικού νόμου, με την 
επείγουσα ανάγκη εισαχθεί σαφής 
διάκριση μεταξύ της προώθησης της 
τρομοκρατίας και της προτροπής σε βία 
και της έκφρασης μη βίαιων ιδεών, 
προκειμένου να διαφυλαχθεί το δικαίωμα 
της ελευθερίας έκφρασης, (β) το θέμα των 
υπερβολικά μακρόχρονων περιόδων 
προσωρινής κράτησης, και (γ) την ανάγκη 
να επιτραπεί πλήρης πρόσβαση στην 
δικογραφία για τους συνηγόρους 
υπεράσπισης· εκφράζει ικανοποίηση για 
τις αλλαγές στον Κώδικα Ποινικής 
Δικονομίας και στον νόμο για την 
εκτέλεση κυρώσεων και μέτρων 
ασφαλείας, ώστε να επιτραπεί η χρήση 
της μητρικής γλώσσας στα δικαστήρια, 
και ελπίζει στην ταχεία εφαρμογή τους·

Or. en

Τροπολογία 136
Hélène Flautre, Franziska Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7
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7. επιδοκιμάζει την τρίτη δέσμη δικαστικής 
μεταρρύθμισης ως ένα βήμα προς τη 
συνολική διαδικασία μεταρρύθμισης στον 
τομέα της δικαστικής εξουσίας και των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων· τονίζει ωστόσο 
ότι έχει κρίσιμη σημασία να συνεχιστεί η 
μεταρρυθμιστική διαδικασία με μια 
τέταρτη δέσμη δικαστικής μεταρρύθμισης 
που θα εξετάζει (α) τα θέματα που 
αφορούν τους υπερβολικά ευρείς ορισμούς 
των αξιόποινων πράξεων βάσει του 
Ποινικού Δικαίου ή του 
αντιτρομοκρατικού νόμου, με την 
επείγουσα ανάγκη εισαχθεί σαφής 
διάκριση μεταξύ της προώθησης της 
τρομοκρατίας και της προτροπής σε βία 
και της έκφρασης μη βίαιων ιδεών, 
προκειμένου να διαφυλαχθεί το δικαίωμα 
της ελευθερίας έκφρασης, (β) το θέμα των 
υπερβολικά μακρόχρονων περιόδων 
προσωρινής κράτησης, και (γ) την ανάγκη 
να επιτραπεί πλήρης πρόσβαση στην 
δικογραφία για τους συνηγόρους 
υπεράσπισης·

7. επιδοκιμάζει την τρίτη δέσμη δικαστικής 
μεταρρύθμισης ως ένα βήμα προς τη 
συνολική διαδικασία μεταρρύθμισης στον 
τομέα της δικαστικής εξουσίας και των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων· τονίζει ωστόσο 
ότι έχει κρίσιμη σημασία να συνεχιστεί η 
μεταρρυθμιστική διαδικασία με μια 
τέταρτη δέσμη δικαστικής μεταρρύθμισης 
που θα εξετάζει (α) τα θέματα που 
αφορούν τους υπερβολικά ευρείς ορισμούς 
των αξιόποινων πράξεων βάσει του 
Ποινικού Δικαίου ή του 
αντιτρομοκρατικού νόμου, με την 
επείγουσα ανάγκη εισαχθεί σαφής 
διάκριση μεταξύ της προώθησης της 
τρομοκρατίας και της προτροπής σε βία 
και της έκφρασης μη βίαιων ιδεών, 
προκειμένου να διαφυλαχθεί το δικαίωμα 
της ελευθερίας έκφρασης, της ελευθερίας 
του συνέρχεσθαι και της ελευθερίας του 
συνεταιρίζεσθαι και το δικαίωμα στην 
απεργία και σε συλλογικές 
διαπραγματεύσεις (β) το θέμα των 
υπερβολικά μακρόχρονων περιόδων 
προσωρινής κράτησης, και (γ) την ανάγκη 
να επιτραπεί πλήρης πρόσβαση στην 
δικογραφία για τους συνηγόρους 
υπεράσπισης·

Or. en

Τροπολογία 137
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7a. τονίζει ότι η μεταρρύθμιση του 
δικαστικού συστήματος αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση για να στεφθούν 
με επιτυχία οι προσπάθειες 
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εκσυγχρονισμού της Τουρκίας και ότι η 
μεταρρύθμιση αυτή πρέπει να οδηγήσει 
σε ένα σύγχρονο, αποδοτικό, πλήρως 
ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστικό 
σύστημα, που θα εγγυάται την ορθή 
απονομή δικαιοσύνης σε όλους τους 
πολίτες·

Or. en

Τροπολογία 138
Hélène Flautre, Franziska Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7a. 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), με τη σύσταση 1426 (1999) της 
Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του 
Συμβουλίου της Ευρώπης με θέμα τις 
ευρωπαϊκές δημοκρατίες απέναντι στη 
τρομοκρατία, καθώς και με 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
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Τροπολογία 139
Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7a. εκφράζει ικανοποίηση για την έναρξη 
ισχύος νομοθετημάτων με τα οποία 
χορηγείται στην υπεράσπιση το δικαίωμα 
να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε γλώσσα 
διάφορη της τουρκικής στα τουρκικά 
δικαστήρια· εκφράζει ικανοποίηση για 
την έναρξη ισχύος, στις 19 Ιανουαρίου, 
του νόμου για την καταβολή 
αποζημιώσεων σε περιπτώσεις 
μακροχρόνιας διάρκειας των δικαστικών 
διαδικασιών και καθυστερημένης, 
μερικής εκτέλεσης ή μη εκτέλεσης 
δικαστικών αποφάσεων και εκφράζει την 
ελπίδα ότι οι προβλεπόμενες εγχώριες 
επανορθώσεις θα οδηγήσουν στη μείωση 
του αριθμού των εκκρεμών υποθέσεων σε 
βάρος της Τουρκίας στο ΕΔΑΔ·

Or. en

Τροπολογία 140
Adrian Severin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7a. τονίζει τη σημασία που έχει να 
συνεχιστεί η μεταρρυθμιστική διαδικασία 
με την προώθηση και την όσο το δυνατόν 
ταχύτερη ενεργοποίηση μιας τέταρτης 
δέσμης δικαστικών μεταρρυθμίσεων που 
θα εξετάζει (α) τα θέματα που αφορούν 
τους ευρείς ορισμούς των αξιόποινων 
πράξεων βάσει του Ποινικού Δικαίου ή 
του αντιτρομοκρατικού νόμου, με την 
επείγουσα ανάγκη να εισαχθεί σαφής 
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διάκριση μεταξύ της προώθησης της 
τρομοκρατίας και της προτροπής σε βία 
και της έκφρασης μη βίαιων ιδεών, 
προκειμένου να διαφυλαχθεί το δικαίωμα 
της ελευθερίας έκφρασης, (β) το θέμα 
των υπερβολικά μακρόχρονων περιόδων 
προφυλάκισης, και (γ) την ανάγκη να 
επιτραπεί στους συνηγόρους υπεράσπισης 
πλήρης πρόσβαση στην δικογραφία·

Or. en

Τροπολογία 141
Raimon Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7a. εκφράζει ανησυχία σχετικά με 
παρατεταμένες περιόδους δίκης και 
προφυλάκισης που αφορούν ακτιβιστές, 
δικηγόρους, δημοσιογράφους και 
αντιπολιτευόμενους βουλευτές της ΜΤΕ, 
που καταδεικνύει παρεμβάσεις σε νόμιμες 
πολιτικές δραστηριότητες και στο 
δικαίωμα ένταξης και συμμετοχής σε 
πολιτικούς σχηματισμούς· εκφράζει 
ικανοποίηση για την κατάργηση των 
ειδικών δικαστηρίων που ίδρυσε η 
τουρκική κυβέρνηση το 2005, μετά από 
απόφαση του Κοινοβουλίου, λυπάται 
όμως για το γεγονός ότι η κατάργηση 
αυτή δεν επηρεάζει τις υπάρχουσες 
διώξεις·

Or. en

Τροπολογία 142
Renate Sommer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. επικρίνει, στο πλαίσιο αυτό, τη 
σύλληψη φοιτητών (περιλαμβανομένης 
της γαλλοτουρκάλας υπηκόου Sevil 
Sevimli) που συμμετείχαν σε ειρηνικές 
διαμαρτυρίες και χρησιμοποιούσαν μη 
βίαιες ιδέες προκειμένου να διαδηλώσουν 
για την ελευθερία της εκπαίδευσης και 
της γνώμης·

Or. de

Τροπολογία 143
Ελένη Θεοχάρους, Νίκη Τζαβέλα, Νικόλαος Σαλαβράκος, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, 
Michèle Rivasi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7a. εκφράζει ανησυχία σε σχέση με τους 
πρόσφατους διαδοχικούς φόνους 
τούρκων πολιτών αρμενικής καταγωγής, 
και ιδίως εκείνους τεσσάρων 
ηλικιωμένων γυναικών στην 
Κωνσταντινούπολη, που επηρεάζουν 
αρνητικά τις προσπάθειες της Τουρκίας 
για την ένταξη της χώρας στην ΕΕ· καλεί 
την τουρκική κυβέρνηση να ερευνήσει 
διεξοδικά την υπόθεση, εφαρμόζοντας τις 
νόμιμες δημοκρατικές διαδικασίες, οι 
οποίες απορρέουν από όλες τις διεθνείς 
συμβάσεις που αφορούν τον σεβασμό των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 144
Sajjad Karim, Hélène Flautre, Michael Cashman
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7a. καλεί την τουρκική κυβέρνηση να 
θέσει το ταχύτερο δυνατό σε λειτουργία 
τα περιφερειακά εφετεία, που βάσει 
νόμου έπρεπε να ήταν σε λειτουργία τον 
Ιούνιο του 2007,ώστε να αυξηθεί η 
αποδοτικότητα των δικαστικών 
διαδικασιών και να αντιμετωπιστούν οι 
καθυστερήσεις στην εκδίκαση των 
υποθέσεων, και της ζητεί να εστιάσει την 
προσοχή της στην κατάρτιση δικαστών 
και εισαγγελέων για τον σκοπό αυτόν·

Or. en

Τροπολογία 145
Jürgen Klute, Marie-Christine Vergiat, Sarah Ludford, Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7a. εκφράζει βαθιά ανησυχία για τις 
σοβαρές, συνεχείς και πολύπλευρες 
διακρίσεις εις βάρος του φιλοκουρδικού 
αντιπολιτευόμενου κόμματος BDP στη 
διάρκεια του 2012, περιλαμβανομένων 
της άρσης της βουλευτικής ασυλίας ενός 
αριθμού βουλευτών της ΜΤΕ και απειλών 
για διάλυση του κόμματος· εκφράζει τη 
βαθιά λύπη του για τη βλάβη που 
προκάλεσε η σύλληψη χιλιάδων μελών 
του BDP και άλλων ακτιβιστών και η 
κράτησή τους σε προφυλάκιση για χρόνια 
και καλεί την τουρκική κυβέρνηση να 
αλλάξει επειγόντως τη σχετική νομοθεσία 
και να ρυθμίσει το δικαστικό σύστημα 
ούτως ώστε να διορθωθεί η βλάβη που 
προκλήθηκε·

Or. en
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Τροπολογία 146
Hélène Flautre, Franziska Keller, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7β. θεωρεί την απόφαση της 24ης 
Ιανουαρίου 2013 στην υπόθεση Pinar 
Selek ως προφανές παράδειγμα των 
ανεπαρκειών του δικαστικού συστήματος 
της Τουρκίας και των αδυναμιών της 
αστυνομικής έρευνας στη χώρα· θεωρεί 
ότι η δίκη αυτή αποτελεί δοκιμή για το 
κράτος δικαίου και την αξιοπιστία του 
δικαστικού κλάδου στην Τουρκία·

Or. en

Τροπολογία 147
Adrian Severin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7β. εκφράζει ικανοποίηση για την έναρξη 
ισχύος του νόμου για την ίδρυση μιας 
επιτροπής συνδιαλλαγής με σκοπό τη 
θέσπιση μιας εγχώριας επανόρθωσης για 
την αντιμετώπιση του ζητήματος της 
υπερβολικής διάρκειας των δικαστικών 
διαδικασιών, σε συμμόρφωση με τις 
αρχές του ΕΔΑΔ·

Or. en

Τροπολογία 148
Sajjad Karim, Hélène Flautre, Jarosław Leszek Wałęsa, Michael Cashman, Barbara 
Matera



PE504.377v01-00 94/135 AM\926673EL.doc

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7β. σημειώνει ότι η αντιπροσωπεία ad 
hoc για την παρακολούθηση των δικών 
δημοσιογράφων στην Τουρκία θα 
συνεχίσει να παρακολουθεί τις δίκες 
δημοσιογράφων, καθώς και τις 
δικαστικές μεταρρυθμίσεις που 
αντιμετωπίζουν ζητήματα σχετικά με τις 
ελευθερίες έκφρασης και Τύπου· 

Or. en

Τροπολογία 149
Adrian Severin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7γ. εκφράζει ικανοποίηση για την έγκριση 
από τη ΜΤΕ, στις 24 Ιανουαρίου 2013, 
του νόμου για την υπεράσπιση στη 
γλώσσα προτίμησης του κατηγορουμένου 
σε δικαστικές διαδικασίες·

Or. en

Τροπολογία 150
Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Angelika Werthmann, Cecilia Wikström, Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. ενθαρρύνει την Τουρκία να εγκρίνει το 
Πρόγραμμα Δράσης για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα όπως εκπονήθηκε από το 

8. ενθαρρύνει την Τουρκία να εγκρίνει το 
Πρόγραμμα Δράσης για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα όπως εκπονήθηκε από το 
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Υπουργείο Δικαιοσύνης, σε συνεργασία με 
το Συμβούλιο της Ευρώπης, με βάση την 
νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προκειμένου να 
εξετάζονται θέματα που θίγονται σε 
αποφάσεις του εν λόγω Δικαστηρίου όπου 
η Τουρκία φέρεται να παραβιάζει τις 
διατάξεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για 
τα Ανθρώπινα Δικαιώματα· στηρίζει το 
Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Ανώτατο 
Συμβούλιο Δικαστών και Εισαγγελέων 
στην προσπάθειά τους να εκπαιδεύονται 
δικαστές και εισαγγελείς στον τομέα των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων· επιδοκιμάζει τη 
θέσπιση νέων κριτηρίων αξιολόγησης για 
δικαστές και εισαγγελείς από το Ανώτατο 
Συμβούλιο Δικαστών και Εισαγγελέων 
βάσει των οποίων επιβραβεύεται ο 
σεβασμός των διατάξεων της Ευρωπαϊκής 
Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 
και των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων·

Υπουργείο Δικαιοσύνης, σε συνεργασία με 
το Συμβούλιο της Ευρώπης, με βάση την 
νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προκειμένου να 
εξετάζονται θέματα που θίγονται σε 
αποφάσεις του εν λόγω Δικαστηρίου όπου 
η Τουρκία φέρεται να παραβιάζει τις 
διατάξεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για 
τα Ανθρώπινα Δικαιώματα· προτρέπει την 
Τουρκία να εντείνει τις προσπάθειές της 
για την πλήρη εφαρμογή της νομολογίας 
του ΕΔΑΔ και στηρίζει το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης και το Ανώτατο Συμβούλιο 
Δικαστών και Εισαγγελέων στην 
προσπάθειά τους να εκπαιδεύονται 
δικαστές και εισαγγελείς στον τομέα των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων· επιδοκιμάζει τη 
θέσπιση νέων κριτηρίων αξιολόγησης για 
δικαστές και εισαγγελείς από το Ανώτατο 
Συμβούλιο Δικαστών και Εισαγγελέων 
βάσει των οποίων επιβραβεύεται ο 
σεβασμός των διατάξεων της Ευρωπαϊκής 
Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 
και των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 151
Τάκης Χατζηγεωργίου, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. ενθαρρύνει την Τουρκία να εγκρίνει το 
Πρόγραμμα Δράσης για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα όπως εκπονήθηκε από το 
Υπουργείο Δικαιοσύνης, σε συνεργασία με 
το Συμβούλιο της Ευρώπης, με βάση την 
νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προκειμένου να 
εξετάζονται θέματα που θίγονται σε 
αποφάσεις του εν λόγω Δικαστηρίου όπου 
η Τουρκία φέρεται να παραβιάζει τις 

8. ενθαρρύνει την Τουρκία να εγκρίνει το 
Πρόγραμμα Δράσης για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα όπως εκπονήθηκε από το 
Υπουργείο Δικαιοσύνης, σε συνεργασία με 
το Συμβούλιο της Ευρώπης, με βάση την 
νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προκειμένου να 
εξετάζονται θέματα που θίγονται σε 
αποφάσεις του εν λόγω Δικαστηρίου όπου 
η Τουρκία φέρεται να παραβιάζει τις 



PE504.377v01-00 96/135 AM\926673EL.doc

EL

διατάξεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για 
τα Ανθρώπινα Δικαιώματα· στηρίζει το 
Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Ανώτατο 
Συμβούλιο Δικαστών και Εισαγγελέων 
στην προσπάθειά τους να εκπαιδεύονται 
δικαστές και εισαγγελείς στον τομέα των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων· επιδοκιμάζει τη 
θέσπιση νέων κριτηρίων αξιολόγησης για 
δικαστές και εισαγγελείς από το Ανώτατο 
Συμβούλιο Δικαστών και Εισαγγελέων 
βάσει των οποίων επιβραβεύεται ο 
σεβασμός των διατάξεων της Ευρωπαϊκής 
Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 
και των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων·

διατάξεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για 
τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και ζητεί την 
εφαρμογή τους· στηρίζει το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης και το Ανώτατο Συμβούλιο 
Δικαστών και Εισαγγελέων στην 
προσπάθειά τους να εκπαιδεύονται 
δικαστές και εισαγγελείς στον τομέα των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων· επιδοκιμάζει τη 
θέσπιση νέων κριτηρίων αξιολόγησης για 
δικαστές και εισαγγελείς από το Ανώτατο 
Συμβούλιο Δικαστών και Εισαγγελέων 
βάσει των οποίων επιβραβεύεται ο 
σεβασμός των διατάξεων της Ευρωπαϊκής 
Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 
και των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 152
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8a. εκφράζει και πάλι την ανησυχία του 
για τη συνεχιζόμενη πρακτική να 
ασκούνται ποινικές διώξεις κατά 
υπερασπιστών των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, ακτιβιστών και 
δημοσιογράφων που κοινοποιούν στοιχεία 
σχετικά με παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων ή εφιστούν την προσοχή 
της κοινής γνώμης σε άλλα ζητήματα· 
θεωρεί ότι η ποινικοποίηση των απόψεων 
αποτελεί βασικό εμπόδιο στην πλήρη 
προστασία των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου στην Τουρκία·

Or. en



AM\926673EL.doc 97/135 PE504.377v01-00

EL

Τροπολογία 153
Μαρία-Ελένη Κοππά, Raimon Obiols, Barbara Lochbihler, Hélène Flautre, Richard 
Howitt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8a. υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι η 
παροχή ουσιαστικής προστασίας στους 
υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· εκφράζει ανησυχία για τη 
συνέχιση των δικών και των διώξεων 
κατά υπερασπιστών των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· στο πλαίσιο αυτό, εφιστά 
ιδίως την προσοχή στη δίκη της 
συγγραφέως, κοινωνιολόγου και 
φεμινίστριας Pinar Selek, η οποία 
κράτησε σχεδόν 15 χρόνια και, παρά τις 
τρεις αθωωτικές αποφάσεις, είχε ως 
τελικό αποτέλεσμα μια καταδίκη σε 
ισόβια δεσμά, η οποία εκδόθηκε στις 24 
Ιανουαρίου 2013 από το κακουργιοδικείο 
αριθ. 12 της Κωνσταντινούπολης· 
καταδικάζει έντονα την απόφαση αυτή, 
τονίζοντας ότι η μεγάλη διάρκεια της 
δικαστικής διαδικασίας δημιουργεί 
αμφιβολίες όσον αφορά το δικαίωμα στην 
ελευθερία και την ασφάλεια, καθώς και 
το δικαίωμα σε μια δίκαιη δίκη, που 
περιλαμβάνονται στα άρθρα 5 και 6, 
αντίστοιχα, της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 
των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου·

Or. en

Τροπολογία 154
Barbara Lochbihler, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8a. καλεί την Τουρκία να επιβεβαιώσει τη 
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δέσμευσή της στον αγώνα κατά της 
ατιμωρησίας και να εντείνει τις 
προσπάθειές της ώστε να προσχωρήσει 
στο Καταστατικό της Ρώμης του 
Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) 
και να συμμορφώσει πλήρως την εθνική 
νομοθεσία της προς όλες τις υποχρεώσεις 
που προκύπτουν από το καθεστώς της 
Ρώμης, μεταξύ άλλων ενσωματώνοντας 
διατάξεις για την άμεση και πλήρη 
συνεργασία με το Διεθνές Ποινικό 
Δικαστήριο και για την πραγματική 
διερεύνηση και δίωξη, ενώπιον των 
εθνικών δικαστηρίων της, της 
γενοκτονίας, των εγκλημάτων κατά της 
ανθρωπότητας και των εγκλημάτων 
πολέμου, και να προσχωρήσει στη 
Συμφωνία περί Προνομίων και Ασυλιών 
του Δικαστηρίου·

Or. en

Τροπολογία 155
Adrian Severin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υπενθυμίζει ότι η ελευθερία έκφρασης 
και ο πλουραλισμός των μέσων 
ευρίσκονται στο επίκεντρο των 
ευρωπαϊκών αξιών και ότι σε μια 
πραγματικά δημοκρατική κοινωνία 
απαιτείται ελευθερία έκφρασης, 
συμπεριλαμβανομένου και του 
δικαιώματος διαφωνίας· υπογραμμίζει τη 
σημασία της κατάργησης νομοθεσίας που 
προβλέπει δυσανάλογα υψηλά πρόστιμα 
στα μέσα επικοινωνίας, οδηγώντας σε 
ορισμένες περιπτώσεις στο κλείσιμό τους ή 
στην αυτολογοκρισία, και την επείγουσα 
ανάγκη για μεταρρύθμιση του νόμου για 
το Διαδίκτυο·

9. υπενθυμίζει ότι η ελευθερία έκφρασης 
και ο πλουραλισμός των μέσων 
ευρίσκονται στο επίκεντρο των 
ευρωπαϊκών αξιών και ότι σε μια 
πραγματικά δημοκρατική κοινωνία 
απαιτείται ελευθερία έκφρασης, 
συμπεριλαμβανομένου και του 
δικαιώματος διαφωνίας· υπογραμμίζει τη 
σημασία της τροποποίησης του νόμου για 
το Διαδίκτυο και παραχώρησης 
περισσότερης ελευθερίας στα μέσα 
ενημέρωσης· υπογραμμίζει την ανάγκη 
εξάλειψης των περιορισμών στην 
πρόσβαση των τούρκων πολιτών στις 
πληροφορίες και ενίσχυσης του 
δικαιώματος αυτού· τονίζει την ανάγκη 
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για περαιτέρω τροποποίηση της 
νομοθεσίας που προβλέπει δυσανάλογα 
υψηλά πρόστιμα στα μέσα επικοινωνίας, 
οδηγώντας σε ορισμένες περιπτώσεις στο 
κλείσιμό τους ή στην αυτολογοκρισία·

Or. en

Τροπολογία 156
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υπενθυμίζει ότι η ελευθερία έκφρασης 
και ο πλουραλισμός των μέσων 
ευρίσκονται στο επίκεντρο των 
ευρωπαϊκών αξιών και ότι σε μια 
πραγματικά δημοκρατική κοινωνία 
απαιτείται ελευθερία έκφρασης, 
συμπεριλαμβανομένου και του 
δικαιώματος διαφωνίας· υπογραμμίζει τη 
σημασία της κατάργησης νομοθεσίας που 
προβλέπει δυσανάλογα υψηλά πρόστιμα 
στα μέσα επικοινωνίας, οδηγώντας σε 
ορισμένες περιπτώσεις στο κλείσιμό τους ή 
στην αυτολογοκρισία, και την επείγουσα 
ανάγκη για μεταρρύθμιση του νόμου για το 
Διαδίκτυο·

9. υπενθυμίζει ότι η ελευθερία έκφρασης 
και ο πλουραλισμός των μέσων 
ευρίσκονται στο επίκεντρο των 
ευρωπαϊκών αξιών και ότι σε μια 
πραγματικά δημοκρατική κοινωνία 
απαιτείται ελευθερία έκφρασης, 
συμπεριλαμβανομένου και του 
δικαιώματος διαφωνίας· αποδοκιμάζει 
έντονα τις συνεχιζόμενες διώξεις κατά 
δημοσιογράφων και τον επίμονα υψηλό 
αριθμό φυλακισμένων δημοσιογράφων· 
υπογραμμίζει τη σημασία της κατάργησης 
νομοθεσίας που προβλέπει δυσανάλογα 
υψηλά πρόστιμα στα μέσα επικοινωνίας, 
οδηγώντας σε ορισμένες περιπτώσεις στο 
κλείσιμό τους ή στην αυτολογοκρισία, και 
την επείγουσα ανάγκη για μεταρρύθμιση 
του νόμου για το Διαδίκτυο· 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·

Or. en
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Τροπολογία 157
Renate Sommer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υπενθυμίζει ότι η ελευθερία έκφρασης 
και ο πλουραλισμός των μέσων 
ευρίσκονται στο επίκεντρο των 
ευρωπαϊκών αξιών και ότι σε μια 
πραγματικά δημοκρατική κοινωνία 
απαιτείται ελευθερία έκφρασης, 
συμπεριλαμβανομένου και του 
δικαιώματος διαφωνίας· υπογραμμίζει τη 
σημασία της κατάργησης νομοθεσίας που 
προβλέπει δυσανάλογα υψηλά πρόστιμα 
στα μέσα επικοινωνίας, οδηγώντας σε 
ορισμένες περιπτώσεις στο κλείσιμό τους ή 
στην αυτολογοκρισία, και την επείγουσα 
ανάγκη για μεταρρύθμιση του νόμου για το 
Διαδίκτυο·

9. υπενθυμίζει ότι η ελευθερία έκφρασης 
και ο πλουραλισμός των μέσων 
ευρίσκονται στο επίκεντρο των 
ευρωπαϊκών αξιών και ότι σε μια 
πραγματικά δημοκρατική κοινωνία 
απαιτείται ελευθερία έκφρασης, 
συμπεριλαμβανομένου και του 
δικαιώματος διαφωνίας· επικρίνει έντονα 
τον μεγάλο αριθμό φυλακισμένων 
δημοσιογράφων και εκκρεμουσών 
δικαστικών υποθέσεων κατά επικριτικών 
δημοσιογράφων, ο οποίος υπονομεύει την 
ελευθερία γνώμης και την ελευθερία του 
Τύπου· υπογραμμίζει τη σημασία της 
κατάργησης νομοθεσίας που προβλέπει 
δυσανάλογα υψηλά πρόστιμα στα μέσα 
επικοινωνίας, οδηγώντας σε ορισμένες 
περιπτώσεις στο κλείσιμό τους ή στην 
αυτολογοκρισία, και την επείγουσα ανάγκη 
για μεταρρύθμιση του νόμου για το 
Διαδίκτυο·

Or. de

Τροπολογία 158
Tunne Kelam

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υπενθυμίζει ότι η ελευθερία έκφρασης 
και ο πλουραλισμός των μέσων 
ευρίσκονται στο επίκεντρο των 
ευρωπαϊκών αξιών και ότι σε μια 
πραγματικά δημοκρατική κοινωνία 
απαιτείται ελευθερία έκφρασης, 

9. υπενθυμίζει ότι η ελευθερία έκφρασης 
και ο πλουραλισμός των μέσων 
ευρίσκονται στο επίκεντρο των 
ευρωπαϊκών αξιών και ότι σε μια 
πραγματικά δημοκρατική κοινωνία 
απαιτείται ελευθερία έκφρασης, 
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συμπεριλαμβανομένου και του 
δικαιώματος διαφωνίας· υπογραμμίζει τη 
σημασία της κατάργησης νομοθεσίας που 
προβλέπει δυσανάλογα υψηλά πρόστιμα 
στα μέσα επικοινωνίας, οδηγώντας σε 
ορισμένες περιπτώσεις στο κλείσιμό τους ή 
στην αυτολογοκρισία, και την επείγουσα 
ανάγκη για μεταρρύθμιση του νόμου για το 
Διαδίκτυο·

συμπεριλαμβανομένου και του 
δικαιώματος διαφωνίας· εκφράζει μεγάλη 
ανησυχία για τον αυξανόμενο αριθμό 
παραβιάσεων της ελευθερίας έκφρασης 
και για τον περαιτέρω ουσιαστικό 
περιορισμό της· υπογραμμίζει τη σημασία 
της κατάργησης νομοθεσίας που προβλέπει 
δυσανάλογα υψηλά πρόστιμα στα μέσα 
επικοινωνίας, οδηγώντας σε ορισμένες 
περιπτώσεις στο κλείσιμό τους ή στην 
αυτολογοκρισία, και την επείγουσα ανάγκη 
για μεταρρύθμιση του νόμου για το 
Διαδίκτυο·

Or. en

Τροπολογία 159
Ismail Ertug

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υπενθυμίζει ότι η ελευθερία έκφρασης 
και ο πλουραλισμός των μέσων 
ευρίσκονται στο επίκεντρο των 
ευρωπαϊκών αξιών και ότι σε μια 
πραγματικά δημοκρατική κοινωνία 
απαιτείται ελευθερία έκφρασης, 
συμπεριλαμβανομένου και του 
δικαιώματος διαφωνίας· υπογραμμίζει τη 
σημασία της κατάργησης νομοθεσίας που 
προβλέπει δυσανάλογα υψηλά πρόστιμα 
στα μέσα επικοινωνίας, οδηγώντας σε 
ορισμένες περιπτώσεις στο κλείσιμό τους ή 
στην αυτολογοκρισία, και την επείγουσα 
ανάγκη για μεταρρύθμιση του νόμου για το 
Διαδίκτυο·

9. υπενθυμίζει ότι η ελευθερία έκφρασης 
και ο πλουραλισμός των μέσων 
ευρίσκονται στο επίκεντρο των 
ευρωπαϊκών αξιών και ότι σε μια 
πραγματικά δημοκρατική κοινωνία 
απαιτείται ελευθερία έκφρασης, 
συμπεριλαμβανομένου και του 
δικαιώματος διαφωνίας· υπογραμμίζει τη 
σημασία της κατάργησης νομοθεσίας που 
προβλέπει δυσανάλογα υψηλά διοικητικά 
φορολογικά πρόστιμα στα μέσα 
επικοινωνίας, οδηγώντας σε ορισμένες 
περιπτώσεις στο κλείσιμό τους ή στην 
αυτολογοκρισία, και την επείγουσα ανάγκη 
για μεταρρύθμιση του νόμου για το 
Διαδίκτυο·

Or. en
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Τροπολογία 160
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Andrew Duff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υπενθυμίζει ότι η ελευθερία έκφρασης 
και ο πλουραλισμός των μέσων 
ευρίσκονται στο επίκεντρο των 
ευρωπαϊκών αξιών και ότι σε μια 
πραγματικά δημοκρατική κοινωνία 
απαιτείται ελευθερία έκφρασης, 
συμπεριλαμβανομένου και του 
δικαιώματος διαφωνίας· υπογραμμίζει τη 
σημασία της κατάργησης νομοθεσίας που 
προβλέπει δυσανάλογα υψηλά πρόστιμα 
στα μέσα επικοινωνίας, οδηγώντας σε 
ορισμένες περιπτώσεις στο κλείσιμό τους ή 
στην αυτολογοκρισία, και την επείγουσα 
ανάγκη για μεταρρύθμιση του νόμου για το 
Διαδίκτυο·

9. υπενθυμίζει ότι η ελευθερία έκφρασης 
και ο πλουραλισμός και οι ψηφιακές 
ελευθερίες των μέσων ευρίσκονται στο 
επίκεντρο των ευρωπαϊκών αξιών και ότι 
σε μια πραγματικά δημοκρατική κοινωνία 
απαιτείται ελευθερία έκφρασης, 
συμπεριλαμβανομένου και του 
δικαιώματος διαφωνίας· υπογραμμίζει τη 
σημασία της κατάργησης νομοθεσίας που 
προβλέπει δυσανάλογα υψηλά πρόστιμα 
στα μέσα επικοινωνίας, οδηγώντας σε 
ορισμένες περιπτώσεις στο κλείσιμό τους ή 
στην αυτολογοκρισία, και την επείγουσα 
ανάγκη για μεταρρύθμιση του νόμου για το 
Διαδίκτυο·

Or. en

Τροπολογία 161
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υπενθυμίζει ότι η ελευθερία έκφρασης 
και ο πλουραλισμός των μέσων 
ευρίσκονται στο επίκεντρο των 
ευρωπαϊκών αξιών και ότι σε μια 
πραγματικά δημοκρατική κοινωνία 
απαιτείται ελευθερία έκφρασης, 
συμπεριλαμβανομένου και του 
δικαιώματος διαφωνίας· υπογραμμίζει τη 
σημασία της κατάργησης νομοθεσίας που 
προβλέπει δυσανάλογα υψηλά πρόστιμα 
στα μέσα επικοινωνίας, οδηγώντας σε 
ορισμένες περιπτώσεις στο κλείσιμό τους ή 

9. υπενθυμίζει ότι η ελευθερία έκφρασης 
και ο πλουραλισμός των μέσων 
ευρίσκονται στο επίκεντρο των 
ευρωπαϊκών αξιών και ότι σε μια 
πραγματικά δημοκρατική κοινωνία 
απαιτείται ελευθερία έκφρασης, 
συμπεριλαμβανομένου και του 
δικαιώματος διαφωνίας· υπογραμμίζει για 
άλλη μια φορά τη σημασία της 
κατάργησης νομοθεσίας που προβλέπει 
δυσανάλογα υψηλά πρόστιμα στα μέσα 
επικοινωνίας, οδηγώντας σε ορισμένες 
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στην αυτολογοκρισία, και την επείγουσα 
ανάγκη για μεταρρύθμιση του νόμου για το 
Διαδίκτυο·

περιπτώσεις στο κλείσιμό τους ή στην 
αυτολογοκρισία, και την επείγουσα ανάγκη 
για μεταρρύθμιση του νόμου για το 
Διαδίκτυο·

Or. nl

Τροπολογία 162
Sajjad Karim, Hélène Flautre, Michael Cashman

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υπενθυμίζει ότι η ελευθερία έκφρασης 
και ο πλουραλισμός των μέσων 
ευρίσκονται στο επίκεντρο των 
ευρωπαϊκών αξιών και ότι σε μια 
πραγματικά δημοκρατική κοινωνία 
απαιτείται ελευθερία έκφρασης, 
συμπεριλαμβανομένου και του 
δικαιώματος διαφωνίας· υπογραμμίζει τη 
σημασία της κατάργησης νομοθεσίας που 
προβλέπει δυσανάλογα υψηλά πρόστιμα 
στα μέσα επικοινωνίας, οδηγώντας σε 
ορισμένες περιπτώσεις στο κλείσιμό τους ή 
στην αυτολογοκρισία, και την επείγουσα 
ανάγκη για μεταρρύθμιση του νόμου για το 
Διαδίκτυο·

9. υπενθυμίζει ότι η ελευθερία έκφρασης 
και ο πλουραλισμός των μέσων 
ευρίσκονται στο επίκεντρο των 
ευρωπαϊκών αξιών και ότι σε μια 
πραγματικά δημοκρατική κοινωνία 
απαιτείται ελευθερία έκφρασης, 
συμπεριλαμβανομένου και του 
δικαιώματος διαφωνίας· υπογραμμίζει τη 
σημασία της κατάργησης νομοθεσίας που 
προβλέπει δυσανάλογα υψηλά φορολογικά 
πρόστιμα στα μέσα επικοινωνίας, 
οδηγώντας σε ορισμένες περιπτώσεις στο 
κλείσιμό τους ή στην αυτολογοκρισία, και 
την επείγουσα ανάγκη για μεταρρύθμιση 
του νόμου για το Διαδίκτυο·

Or. en

Τροπολογία 163
Raimon Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υπενθυμίζει ότι η ελευθερία έκφρασης 
και ο πλουραλισμός των μέσων 
ευρίσκονται στο επίκεντρο των 

9. υπενθυμίζει ότι η ελευθερία έκφρασης 
και ο πλουραλισμός των μέσων 
ευρίσκονται στο επίκεντρο των 
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ευρωπαϊκών αξιών και ότι σε μια 
πραγματικά δημοκρατική κοινωνία 
απαιτείται ελευθερία έκφρασης, 
συμπεριλαμβανομένου και του 
δικαιώματος διαφωνίας· υπογραμμίζει τη
σημασία της κατάργησης νομοθεσίας που 
προβλέπει δυσανάλογα υψηλά πρόστιμα 
στα μέσα επικοινωνίας, οδηγώντας σε 
ορισμένες περιπτώσεις στο κλείσιμό τους ή 
στην αυτολογοκρισία, και την επείγουσα 
ανάγκη για μεταρρύθμιση του νόμου για το 
Διαδίκτυο·

ευρωπαϊκών αξιών και ότι σε μια 
πραγματικά δημοκρατική κοινωνία 
απαιτείται ελευθερία έκφρασης, 
συμπεριλαμβανομένου και του 
δικαιώματος διαφωνίας· τονίζει τον 
ιδιαίτερο ρόλο των δημόσιων μέσων 
ενημέρωσης στην ενίσχυση της 
δημοκρατίας και καλεί τις αρχές να 
εξασφαλίσουν την ανεξαρτησία, τη 
βιωσιμότητα και τη συμμόρφωση των 
μέσων αυτών με τα ευρωπαϊκά πρότυπα· 
εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι η 
σημαντική πρόοδος που σημειώθηκε στο 
πεδίο αυτό με τις προηγούμενες 
μεταρρυθμίσεις έχει τώρα αντιστραφεί 
και η Τουρκία βαρύνεται με τον 
μεγαλύτερο αριθμό καταδικαστικών 
αποφάσεων του ΕΔΑΔ για παραβιάσεις 
της ελευθερίας έκφρασης μεταξύ όλων 
των χωρών μελών του Συμβουλίου της 
Ευρώπης· επαναλαμβάνει ότι είναι 
αναγκαίο να τροποποιηθούν τα άρθρα 26 
και 28 του Συντάγματος, τα οποία 
περιορίζουν την ελευθερία έκφρασης για 
λόγους εθνικής ασφάλειας, δημόσιας 
τάξης και εθνικής ενότητας, καθώς και 
ότι είναι αναγκαίο να τροποποιηθούν τα 
άρθρα του Ποινικού Κώδικα και του 
αντιτρομοκρατικού νόμου που 
χρησιμοποιούνται για τον περιορισμό της 
ελευθερίας έκφρασης· εκφράζει ιδίως 
ανησυχία για το γεγονός ότι ο Ποινικός 
Κώδικας και ο αντιτρομοκρατικός νόμος 
χρησιμοποιούνται για τη δίωξη μη βίαιων 
δηλώσεων, όταν εκλαμβάνεται ότι 
υποστηρίζουν τους σκοπούς μιας 
τρομοκρατικής οργάνωσης· υπογραμμίζει 
τη σημασία της κατάργησης νομοθεσίας 
που προβλέπει δυσανάλογα υψηλά 
πρόστιμα στα μέσα επικοινωνίας, 
οδηγώντας σε ορισμένες περιπτώσεις στο 
κλείσιμό τους ή στην αυτολογοκρισία, και 
την επείγουσα ανάγκη για μεταρρύθμιση 
του νόμου για το Διαδίκτυο·

Or. en
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Τροπολογία 164
Hélène Flautre, Franziska Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υπενθυμίζει ότι η ελευθερία έκφρασης 
και ο πλουραλισμός των μέσων 
ευρίσκονται στο επίκεντρο των 
ευρωπαϊκών αξιών και ότι σε μια 
πραγματικά δημοκρατική κοινωνία 
απαιτείται ελευθερία έκφρασης, 
συμπεριλαμβανομένου και του 
δικαιώματος διαφωνίας· υπογραμμίζει τη 
σημασία της κατάργησης νομοθεσίας που 
προβλέπει δυσανάλογα υψηλά πρόστιμα 
στα μέσα επικοινωνίας, οδηγώντας σε 
ορισμένες περιπτώσεις στο κλείσιμό τους ή 
στην αυτολογοκρισία, και την επείγουσα 
ανάγκη για μεταρρύθμιση του νόμου για το 
Διαδίκτυο·

9. υπενθυμίζει ότι η ελευθερία έκφρασης 
και ο πλουραλισμός των μέσων 
ευρίσκονται στο επίκεντρο των 
ευρωπαϊκών αξιών και ότι σε μια 
πραγματικά δημοκρατική κοινωνία 
απαιτείται ελευθερία έκφρασης, 
συμπεριλαμβανομένου και του 
δικαιώματος διαφωνίας· υπογραμμίζει τη 
σημασία της κατάργησης νομοθεσίας που 
προβλέπει δυσανάλογα υψηλά πρόστιμα 
στα μέσα επικοινωνίας, οδηγώντας σε 
ορισμένες περιπτώσεις στο κλείσιμό τους ή 
στην αυτολογοκρισία, και την επείγουσα 
ανάγκη για μεταρρύθμιση του νόμου για το 
Διαδίκτυο· εκφράζει τη λύπη του διότι 
ορισμένες διατάξεις, 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 έκφρασης· επαναλαμβάνει τις 
προηγούμενες εκκλήσεις του προς την 
κυβέρνηση να ολοκληρώσει την 
αναθεώρηση του νομικού πλαισίου για 
την ελευθερία έκφρασης και να το 
ευθυγραμμίσει χωρίς καθυστέρηση με την 
ΕΣΔΑ και με τη νομολογία του ΕΔΑΔ·
αποδοκιμάζει τις μη σύννομες διώξεις 
κατά δημοσιογράφων, συγγραφέων, 
εκδοτών, επιστημόνων, υπερασπιστών 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
ακτιβιστών, καθώς και στελεχών 
κουρδικών πολιτικών κομμάτων και 
ενώσεων·

Or. en
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Τροπολογία 165
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υπενθυμίζει ότι η ελευθερία έκφρασης 
και ο πλουραλισμός των μέσων 
ευρίσκονται στο επίκεντρο των 
ευρωπαϊκών αξιών και ότι σε μια 
πραγματικά δημοκρατική κοινωνία 
απαιτείται ελευθερία έκφρασης, 
συμπεριλαμβανομένου και του 
δικαιώματος διαφωνίας· υπογραμμίζει τη 
σημασία της κατάργησης νομοθεσίας που 
προβλέπει δυσανάλογα υψηλά πρόστιμα 
στα μέσα επικοινωνίας, οδηγώντας σε 
ορισμένες περιπτώσεις στο κλείσιμό τους ή 
στην αυτολογοκρισία, και την επείγουσα 
ανάγκη για μεταρρύθμιση του νόμου για το 
Διαδίκτυο·

9. υπενθυμίζει ότι η ελευθερία έκφρασης 
και ο πλουραλισμός των μέσων 
ευρίσκονται στο επίκεντρο των 
ευρωπαϊκών αξιών και ότι σε μια 
πραγματικά δημοκρατική κοινωνία 
απαιτείται ελευθερία έκφρασης, 
συμπεριλαμβανομένου και του 
δικαιώματος διαφωνίας· υπογραμμίζει τη 
σημασία της κατάργησης νομοθεσίας που 
προβλέπει δυσανάλογα υψηλά πρόστιμα 
στα μέσα επικοινωνίας, οδηγώντας σε 
ορισμένες περιπτώσεις στο κλείσιμό τους ή 
στην αυτολογοκρισία, και την επείγουσα 
ανάγκη για μεταρρύθμιση του νόμου για το 
Διαδίκτυο· επαναλαμβάνει ότι οι δίκες 
κατά δημοσιογράφων πρέπει να 
διεξάγονται κατά τρόπο διαφανή, με 
σεβασμό στο κράτος δικαίου και 
εξασφαλίζοντας τις κατάλληλες 
συνθήκες, όπως η επιλογή αιθουσών 
κατάλληλων για τέτοιου είδους 
συνεδριάσεις, η διάθεση σωστών 
πρακτικών στους κρατουμένους και η 
προσφορά πληροφοριών στους 
δημοσιογράφους όσον αφορά τις 
κατηγορίες που τους βαρύνουν·

Or. en

Τροπολογία 166
Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υπενθυμίζει ότι η ελευθερία έκφρασης 9. 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 κοινωνία 
απαιτείται ελευθερία έκφρασης, 
συμπεριλαμβανομένου και του 
δικαιώματος διαφωνίας· υπογραμμίζει τη 
σημασία της κατάργησης νομοθεσίας που 
προβλέπει δυσανάλογα υψηλά πρόστιμα 
στα μέσα επικοινωνίας, οδηγώντας σε 
ορισμένες περιπτώσεις στο κλείσιμό τους ή 
στην αυτολογοκρισία, και την επείγουσα 
ανάγκη για μεταρρύθμιση του νόμου για το 
Διαδίκτυο·

και ο πλουραλισμός των μέσων 
ευρίσκονται στο επίκεντρο των 
ευρωπαϊκών αξιών και ότι σε μια 
πραγματικά δημοκρατική κοινωνία 
απαιτείται ελευθερία έκφρασης, 
συμπεριλαμβανομένου και του 
δικαιώματος διαφωνίας· υπογραμμίζει τη 
σημασία της κατάργησης νομοθεσίας που 
προβλέπει δυσανάλογα υψηλά πρόστιμα 
στα μέσα επικοινωνίας, οδηγώντας σε 
ορισμένες περιπτώσεις στο κλείσιμό τους ή 
στην αυτολογοκρισία, και την επείγουσα 
ανάγκη για μεταρρύθμιση του νόμου για το 
Διαδίκτυο· σημειώνει με ανησυχία ότι τα 
περισσότερα μέσα ενημέρωσης ανήκουν 
και είναι συγκεντρωμένα σε μεγάλους 
ομίλους με ευρύ πεδίο συμφερόντων που 
υπερβαίνουν την ελεύθερη κυκλοφορία 
πληροφοριών και ιδεών· επαναλαμβάνει 
την έκκλησή του για τη θέσπιση νέου 
νόμου για τα μέσα ενημέρωσης, ο οποίος 
θα καλύπτει, μεταξύ άλλων, τα ζητήματα 
της ανεξαρτησίας, της ιδιοκτησίας και 
του διοικητικού ελέγχου τους·

Or. en

Τροπολογία 167
Richard Howitt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υπενθυμίζει ότι η ελευθερία έκφρασης 
και ο πλουραλισμός των μέσων 
ευρίσκονται στο επίκεντρο των 
ευρωπαϊκών αξιών και ότι σε μια 
πραγματικά δημοκρατική κοινωνία 
απαιτείται ελευθερία έκφρασης, 
συμπεριλαμβανομένου και του 
δικαιώματος διαφωνίας· υπογραμμίζει τη 
σημασία της κατάργησης νομοθεσίας που 
προβλέπει δυσανάλογα υψηλά πρόστιμα 
στα μέσα επικοινωνίας, οδηγώντας σε 

9. υπενθυμίζει ότι η ελευθερία έκφρασης 
και ο πλουραλισμός των μέσων 
ευρίσκονται στο επίκεντρο των 
ευρωπαϊκών αξιών και ότι σε μια 
πραγματικά δημοκρατική κοινωνία 
απαιτείται ελευθερία έκφρασης, 
συμπεριλαμβανομένου και του 
δικαιώματος διαφωνίας· υπογραμμίζει τη 
σημασία της κατάργησης νομοθεσίας που 
προβλέπει δυσανάλογα υψηλά πρόστιμα 
στα μέσα επικοινωνίας, οδηγώντας σε 
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ορισμένες περιπτώσεις στο κλείσιμό τους ή 
στην αυτολογοκρισία, και την επείγουσα 
ανάγκη για μεταρρύθμιση του νόμου για το 
Διαδίκτυο·

ορισμένες περιπτώσεις στο κλείσιμό τους ή 
στην αυτολογοκρισία, και την επείγουσα 
ανάγκη για μεταρρύθμιση του νόμου για το 
Διαδίκτυο· συμμερίζεται την ανησυχία 
του εκπροσώπου του ΟΑΣΕ για την 
ελευθερία των μέσων ενημέρωσης 
σχετικά με το τελευταίο κύμα συλλήψεων 
δημοσιογράφων και επαναλαμβάνει την 
έκκλησή του προς τις αρχές να 
τροποποιήσουν τον νόμο για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας, στη 
βάση του οποίου περίπου 100 
δημοσιογράφοι περιμένουν ακόμη να 
δικαστούν·

Or. en

Τροπολογία 168
Sarah Ludford

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υπενθυμίζει ότι η ελευθερία έκφρασης 
και ο πλουραλισμός των μέσων 
ευρίσκονται στο επίκεντρο των 
ευρωπαϊκών αξιών και ότι σε μια 
πραγματικά δημοκρατική κοινωνία 
απαιτείται ελευθερία έκφρασης, 
συμπεριλαμβανομένου και του 
δικαιώματος διαφωνίας· υπογραμμίζει τη 
σημασία της κατάργησης νομοθεσίας που 
προβλέπει δυσανάλογα υψηλά πρόστιμα 
στα μέσα επικοινωνίας, οδηγώντας σε 
ορισμένες περιπτώσεις στο κλείσιμό τους ή 
στην αυτολογοκρισία, και την επείγουσα 
ανάγκη για μεταρρύθμιση του νόμου για το 
Διαδίκτυο·

9. υπενθυμίζει ότι η ελευθερία έκφρασης 
και ο πλουραλισμός των μέσων 
ευρίσκονται στο επίκεντρο των 
ευρωπαϊκών αξιών και ότι σε μια 
πραγματικά δημοκρατική κοινωνία 
απαιτείται ελευθερία έκφρασης, 
συμπεριλαμβανομένου και του 
δικαιώματος διαφωνίας· υπογραμμίζει τη 
σημασία της κατάργησης νομοθεσίας που 
προβλέπει δυσανάλογα υψηλά πρόστιμα 
στα μέσα επικοινωνίας, οδηγώντας σε 
ορισμένες περιπτώσεις στο κλείσιμό τους ή 
στην αυτολογοκρισία, και την επείγουσα 
ανάγκη για μεταρρύθμιση του νόμου για το 
Διαδίκτυο· καταδικάζει τη συνεχιζόμενη 
φυλάκιση δημοσιογράφων και 
επαναλαμβάνει ότι η τουρκική κυβέρνηση 
πρέπει να αρχίσει να εφαρμόζει 
κατάλληλες διαδικασίες που θα 
εγγυώνται την ελευθερία λόγου και 
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έκφρασης στην τουρκική κοινωνία·

Or. en

Τροπολογία 169
Raimon Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9a. εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι 
ο νόμος για την ίδρυση ραδιοτηλεοπτικών 
επιχειρήσεων και για τις εκπομπές τους 
περιέχει περιορισμούς στην ελευθερία 
των μέσων ενημέρωσης που επιδέχονται 
υποκειμενική ερμηνεία, όπως «προστασία 
της οικογένειας» και «χρηστά ήθη», που 
δεν περιέχονται στην οδηγία της ΕΕ για 
τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων·

Or. en

Τροπολογία 170
Jarosław Leszek Wałęsa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9a. σημειώνει ότι, παρά την εφαρμογή 
σημαντικών μεταρρυθμίσεων και τις 
προόδους όσον αφορά τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, η κατάσταση στο πεδίο της 
ελευθερίας του Τύπου επιδεινώνεται· 
καταδικάζει τη συνέχιση της πρακτικής 
να φυλακίζονται δημοσιογράφοι στη 
βάση ασαφών κατηγοριών περί 
τρομοκρατίας· ζητεί να επιτραπεί στον 
Τύπο να ενημερώνει ελεύθερα, χωρίς τον 
φόβο της φυλάκισης, καθώς και να τεθεί 
τέρμα στην παρενόχληση λόγω της 
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πραγματοποίησης αναφορών σε 
ευαίσθητα πολιτικά ζητήματα· εκφράζει 
ικανοποίηση για την θετική αλλαγή που 
σηματοδοτεί η έναρξη ισχύος 
νομοθετημάτων με τα οποία χορηγείται 
στην υπεράσπιση το δικαίωμα να 
χρησιμοποιεί οποιαδήποτε γλώσσα
διάφορη της τουρκικής στα τουρκικά 
δικαστήρια·

Or. en

Τροπολογία 171
Alexander Graf Lambsdorff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9a. θεωρεί την απόφαση της 24ης 
Ιανουαρίου 2013 στην υπόθεση Pinar 
Selek ως προφανές παράδειγμα των 
ανεπαρκειών του δικαστικού συστήματος 
της Τουρκίας και των αδυναμιών της 
αστυνομικής έρευνας στη χώρα· θεωρεί 
ότι η δίκη αυτή αποτελεί απόδειξη της 
θλιβερής αναξιοπιστίας του δικαστικού 
κλάδου στην Τουρκία·

Or. en

Τροπολογία 172
Jürgen Klute, Sarah Ludford, Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9a. συνιστά στις τουρκικές αρχές να 
επιτρέψουν την ελεύθερη χρήση της 
κουρδικής γλώσσας σε όλες τις πτυχές 
της δημόσιας ζωής στις κουρδόφωνες 
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περιοχές, περιλαμβανομένων των 
σχολείων, των δήμων, των δικαστηρίων 
και της επιχειρηματικής δραστηριότητας· 
προτρέπει την κυβέρνηση της Τουρκίας 
να εργαστεί ώστε η κουρδική γλώσσα να 
αποτελέσει μέρος μιας δίγλωσσης 
εκπαίδευσης από το νηπιαγωγείο και 
έπειτα και να ξεκινήσει ένα πρόγραμμα 
κρατικής υποστήριξης της κατάρτισης 
καθηγητών στην κουρδική γλώσσα· 
υπογραμμίζει τη σημασία που έχει να 
πείσουν ο Πρωθυπουργός Ερντογάν και η 
κυβέρνησή του την τουρκική κοινή γνώμη 
πως οι μεταρρυθμίσεις με στόχο την ίση 
μεταχείριση είναι δικαιολογημένες για 
λόγους δικαιοσύνης, ισοτιμίας και λόγω 
της κοινής ιστορίας, αλλά και να πείσουν 
τους Κούρδους ότι οι μεταρρυθμίσεις 
αυτές θα εφαρμοστούν πλήρως· συνιστά 
στην τουρκική κυβέρνηση να βοηθήσει
στην ενημέρωση της κοινής γνώμης 
σχετικά με τη διεθνή νομιμοποίηση της 
πολυγλωσσίας στην εκπαίδευση, της 
εθνικής πολυμορφίας και της 
παραχώρησης ευρύτερων εξουσιών στην 
τοπική αυτοδιοίκηση·

Or. en

Τροπολογία 173
Raimon Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9β. εκφράζει ανησυχία για την 
υπερβολική χρήση βίας από την 
αστυνομία, που παρατηρήθηκε σε 
διαδηλώσεις σχετικά με το κουρδικό 
ζήτημα, τα δικαιώματα των σπουδαστών 
και τα συνδικαλιστικά δικαιώματα· 
τονίζει ότι, παρά τις νομικές βελτιώσεις, 
τα βασανιστήρια και η κακομεταχείριση 
εκ μέρους των δυνάμεων ασφαλείας 
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παραμένουν σοβαρό πρόβλημα·

Or. en

Τροπολογία 174
Raimon Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9γ. πιστεύει ότι το καθεστώς για τα 
πολιτικά κόμματα της Τουρκίας συνεχίζει 
να αποτελεί καίριο περιορισμό του 
δικαιώματος του συνεταιρίζεσθαι· καλεί 
την Τουρκία να περιορίσει συνταγματικά 
το κλείσιμο πολιτικών κομμάτων μόνο σε 
εκείνα τα κόμματα που υποστηρίζουν τη 
χρήση βίας για την ανατροπή της 
συνταγματικής τάξης, ευθυγραμμιζόμενη 
με τις συστάσεις της Επιτροπής της 
Βενετίας·

Or. en

Τροπολογία 175
Renate Sommer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. στηρίζει ανεπιφύλακτα την νέα 
προσέγγιση της Επιτροπής να ανοίξει τα 
κεφάλαια του δικαστικού τομέα και των
θεμελιωδών δικαιωμάτων, της 
δικαιοσύνης και των εσωτερικών 
υποθέσεων σε αρχική φάση των 
διαπραγματεύσεων και να τα κλείσει στο 
τέλος· τονίζει ότι τα επίσημα κριτήρια 
αξιολόγησης θα παράσχουν έναν σαφή 
χάρτη πορείας και θα δώσουν ώθηση 

διαγράφεται
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στην διαδικασία μεταρρυθμίσεων· καλεί 
κατά συνέπεια το Συμβούλιο να 
ανανεώσει τις προσπάθειές του για το 
άνοιγμα των Κεφαλαίων 23 και 24·

Or. de

Τροπολογία 176
Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Angelika Werthmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. στηρίζει ανεπιφύλακτα την νέα 
προσέγγιση της Επιτροπής να ανοίξει τα 
κεφάλαια του δικαστικού τομέα και των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, της 
δικαιοσύνης και των εσωτερικών 
υποθέσεων σε αρχική φάση των 
διαπραγματεύσεων και να τα κλείσει στο 
τέλος· τονίζει ότι τα επίσημα κριτήρια 
αξιολόγησης θα παράσχουν έναν σαφή 
χάρτη πορείας και θα δώσουν ώθηση 
στην διαδικασία μεταρρυθμίσεων· καλεί 
κατά συνέπεια το Συμβούλιο να 
ανανεώσει τις προσπάθειές του για το 
άνοιγμα των Κεφαλαίων 23 και 24·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 177
Τάκης Χατζηγεωργίου, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. στηρίζει ανεπιφύλακτα την νέα 
προσέγγιση της Επιτροπής να ανοίξει τα 
κεφάλαια του δικαστικού τομέα και των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, της 
δικαιοσύνης και των εσωτερικών 
υποθέσεων σε αρχική φάση των 

διαγράφεται
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διαπραγματεύσεων και να τα κλείσει στο 
τέλος· τονίζει ότι τα επίσημα κριτήρια 
αξιολόγησης θα παράσχουν έναν σαφή 
χάρτη πορείας και θα δώσουν ώθηση 
στην διαδικασία μεταρρυθμίσεων· καλεί 
κατά συνέπεια το Συμβούλιο να 
ανανεώσει τις προσπάθειές του για το 
άνοιγμα των Κεφαλαίων 23 και 24·

Or. en

Τροπολογία 178
Laurence J.A.J. Stassen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. στηρίζει ανεπιφύλακτα την νέα 
προσέγγιση της Επιτροπής να ανοίξει τα 
κεφάλαια του δικαστικού τομέα και των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, της 
δικαιοσύνης και των εσωτερικών 
υποθέσεων σε αρχική φάση των 
διαπραγματεύσεων και να τα κλείσει στο 
τέλος· τονίζει ότι τα επίσημα κριτήρια 
αξιολόγησης θα παράσχουν έναν σαφή 
χάρτη πορείας και θα δώσουν ώθηση 
στην διαδικασία μεταρρυθμίσεων· καλεί 
κατά συνέπεια το Συμβούλιο να 
ανανεώσει τις προσπάθειές του για το 
άνοιγμα των Κεφαλαίων 23 και 24·

διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 179
Σοφοκλής Σοφοκλέους

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. στηρίζει ανεπιφύλακτα την νέα 
προσέγγιση της Επιτροπής να ανοίξει τα 
κεφάλαια του δικαστικού τομέα και των
θεμελιωδών δικαιωμάτων, της δικαιοσύνης 
και των εσωτερικών υποθέσεων σε αρχική 
φάση των διαπραγματεύσεων και να τα 
κλείσει στο τέλος· τονίζει ότι τα επίσημα 
κριτήρια αξιολόγησης θα παράσχουν έναν 
σαφή χάρτη πορείας και θα δώσουν ώθηση 
στην διαδικασία μεταρρυθμίσεων· καλεί 
κατά συνέπεια το Συμβούλιο να 
ανανεώσει τις προσπάθειές του για το 
άνοιγμα των Κεφαλαίων 23 και 24·

10. στηρίζει ανεπιφύλακτα την νέα 
προσέγγιση της Επιτροπής να ανοίξει τα 
κεφάλαια του δικαστικού τομέα και των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, της δικαιοσύνης 
και των εσωτερικών υποθέσεων σε αρχική 
φάση των διαπραγματεύσεων και να τα 
κλείσει στο τέλος· τονίζει ότι τα επίσημα 
κριτήρια αξιολόγησης θα παράσχουν έναν 
σαφή χάρτη πορείας και θα δώσουν ώθηση 
στην διαδικασία μεταρρυθμίσεων·

Or. en

Τροπολογία 180
Adrian Severin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. στηρίζει ανεπιφύλακτα την νέα 
προσέγγιση της Επιτροπής να ανοίξει τα 
κεφάλαια του δικαστικού τομέα και των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, της δικαιοσύνης 
και των εσωτερικών υποθέσεων σε αρχική 
φάση των διαπραγματεύσεων και να τα 
κλείσει στο τέλος· τονίζει ότι τα επίσημα 
κριτήρια αξιολόγησης θα παράσχουν έναν 
σαφή χάρτη πορείας και θα δώσουν ώθηση 
στην διαδικασία μεταρρυθμίσεων· καλεί 
κατά συνέπεια το Συμβούλιο να ανανεώσει 
τις προσπάθειές του για το άνοιγμα των 
Κεφαλαίων 23 και 24·

10. στηρίζει ανεπιφύλακτα την νέα 
προσέγγιση της Επιτροπής να ξεκινήσει 
έναν εντατικότερο διάλογο ανοίγοντας τα 
κεφάλαια του δικαστικού τομέα και των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, της δικαιοσύνης 
και των εσωτερικών υποθέσεων σε αρχική 
φάση των διαπραγματεύσεων και να τα 
κλείσει στο τέλος· τονίζει ότι τα επίσημα 
κριτήρια αξιολόγησης σε τομείς όπου η 
Τουρκία πρέπει να πραγματοποιήσει 
βελτιώσεις θα παράσχουν έναν σαφή 
χάρτη πορείας και θα δώσουν ώθηση στην 
διαδικασία μεταρρυθμίσεων· καλεί κατά 
συνέπεια το Συμβούλιο να ανανεώσει τις 
προσπάθειές του για το άνοιγμα των 
Κεφαλαίων 23 και 24·

Or. en
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Τροπολογία 181
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. στηρίζει ανεπιφύλακτα την νέα 
προσέγγιση της Επιτροπής να ανοίξει τα 
κεφάλαια του δικαστικού τομέα και των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, της δικαιοσύνης 
και των εσωτερικών υποθέσεων σε αρχική 
φάση των διαπραγματεύσεων και να τα 
κλείσει στο τέλος· τονίζει ότι τα επίσημα 
κριτήρια αξιολόγησης θα παράσχουν έναν 
σαφή χάρτη πορείας και θα δώσουν ώθηση 
στην διαδικασία μεταρρυθμίσεων· καλεί 
κατά συνέπεια το Συμβούλιο να ανανεώσει 
τις προσπάθειές του για το άνοιγμα των 
Κεφαλαίων 23 και 24·

10. στηρίζει την νέα προσέγγιση της 
Επιτροπής να ανοίξει τα κεφάλαια του 
δικαστικού τομέα και των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, της δικαιοσύνης και των 
εσωτερικών υποθέσεων σε αρχική φάση 
των διαπραγματεύσεων και να τα κλείσει 
στο τέλος· τονίζει ότι τα επίσημα κριτήρια 
αξιολόγησης θα παράσχουν έναν σαφή 
χάρτη πορείας και θα δώσουν ώθηση στην 
διαδικασία μεταρρυθμίσεων· καλεί κατά 
συνέπεια το Συμβούλιο να ανανεώσει τις 
προσπάθειές του για το άνοιγμα των 
Κεφαλαίων 23 και 24·

Or. nl

Τροπολογία 182
Ιωάννης Κασουλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. στηρίζει ανεπιφύλακτα την νέα 
προσέγγιση της Επιτροπής να ανοίξει τα 
κεφάλαια του δικαστικού τομέα και των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, της δικαιοσύνης 
και των εσωτερικών υποθέσεων σε αρχική 
φάση των διαπραγματεύσεων και να τα 
κλείσει στο τέλος· τονίζει ότι τα επίσημα 
κριτήρια αξιολόγησης θα παράσχουν έναν 
σαφή χάρτη πορείας και θα δώσουν ώθηση 
στην διαδικασία μεταρρυθμίσεων· καλεί 
κατά συνέπεια το Συμβούλιο να ανανεώσει
τις προσπάθειές του για το άνοιγμα των 

10. στηρίζει ανεπιφύλακτα την νέα 
προσέγγιση της Επιτροπής να ανοίξει τα 
κεφάλαια του δικαστικού τομέα και των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, της δικαιοσύνης 
και των εσωτερικών υποθέσεων σε αρχική 
φάση των διαπραγματεύσεων και να τα 
κλείσει στο τέλος· τονίζει ότι τα επίσημα 
κριτήρια αξιολόγησης θα παράσχουν έναν 
σαφή χάρτη πορείας και θα δώσουν ώθηση 
στην διαδικασία μεταρρυθμίσεων· καλεί 
κατά συνέπεια το Συμβούλιο και όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη να ανανεώσουν τις 
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Κεφαλαίων 23 και 24· προσπάθειές τους με στόχο το άνοιγμα 
των Κεφαλαίων 23 και 24·

Or. en

Τροπολογία 183
Ελένη Θεοχάρους

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. στηρίζει ανεπιφύλακτα την νέα 
προσέγγιση της Επιτροπής να ανοίξει τα 
κεφάλαια του δικαστικού τομέα και των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, της δικαιοσύνης 
και των εσωτερικών υποθέσεων σε αρχική 
φάση των διαπραγματεύσεων και να τα 
κλείσει στο τέλος· τονίζει ότι τα επίσημα 
κριτήρια αξιολόγησης θα παράσχουν έναν 
σαφή χάρτη πορείας και θα δώσουν ώθηση 
στην διαδικασία μεταρρυθμίσεων· καλεί 
κατά συνέπεια το Συμβούλιο να ανανεώσει 
τις προσπάθειές του για το άνοιγμα των 
Κεφαλαίων 23 και 24·

10. στηρίζει ανεπιφύλακτα την νέα 
προσέγγιση της Επιτροπής, όσον αφορά το 
διαπραγματευτικό πλαίσιο για τα νέα 
υποψήφια κράτη μέλη, να ανοίξει τα 
κεφάλαια του δικαστικού τομέα και των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, της δικαιοσύνης 
και των εσωτερικών υποθέσεων σε αρχική 
φάση των διαπραγματεύσεων και να τα 
κλείσει στο τέλος· τονίζει ότι τα επίσημα 
κριτήρια αξιολόγησης θα παράσχουν έναν 
σαφή χάρτη πορείας και θα δώσουν ώθηση 
στην διαδικασία μεταρρυθμίσεων· καλεί 
κατά συνέπεια το Συμβούλιο να ανανεώσει 
τις προσπάθειές του για το άνοιγμα των 
Κεφαλαίων 23 και 24 και καλεί την 
τουρκική κυβέρνηση να εκπληρώσει όλες 
τις σχετικές νομικές υποχρεώσεις της που 
προκύπτουν από το κοινοτικό κεκτημένο 
και το διαπραγματευτικό πλαίσιο και να 
σέβεται πλήρως και χωρίς εξαιρέσεις τα 
κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών 
μελών της ΕΕ, και ιδίως τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και τα δικαστικά συστήματα·

Or. en

Τροπολογία 184
Richard Howitt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10



PE504.377v01-00 118/135 AM\926673EL.doc

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. στηρίζει ανεπιφύλακτα την νέα 
προσέγγιση της Επιτροπής να ανοίξει τα 
κεφάλαια του δικαστικού τομέα και των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, της δικαιοσύνης 
και των εσωτερικών υποθέσεων σε αρχική 
φάση των διαπραγματεύσεων και να τα 
κλείσει στο τέλος· τονίζει ότι τα επίσημα 
κριτήρια αξιολόγησης θα παράσχουν έναν 
σαφή χάρτη πορείας και θα δώσουν ώθηση 
στην διαδικασία μεταρρυθμίσεων· καλεί 
κατά συνέπεια το Συμβούλιο να ανανεώσει 
τις προσπάθειές του για το άνοιγμα των 
Κεφαλαίων 23 και 24·

10. στηρίζει ανεπιφύλακτα την νέα 
προσέγγιση της Επιτροπής να ανοίξει τα 
κεφάλαια του δικαστικού τομέα και των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, της δικαιοσύνης 
και των εσωτερικών υποθέσεων σε αρχική 
φάση των διαπραγματεύσεων και να τα 
κλείσει στο τέλος· τονίζει ότι τα επίσημα 
κριτήρια αξιολόγησης θα παράσχουν έναν 
σαφή χάρτη πορείας και θα δώσουν ώθηση 
στην διαδικασία μεταρρυθμίσεων· καλεί 
κατά συνέπεια το Συμβούλιο να ανανεώσει 
τις προσπάθειές του για το άνοιγμα των 
Κεφαλαίων 23 και 24· σημειώνει τις 
πρόσφατες αναφορές των μέσων 
ενημέρωσης στην εικαζόμενη πρόθεση 
της γαλλικής κυβέρνησης να άρει τα 
εμπόδια όσον αφορά το κεφάλαιο για την 
οικονομική και τη νομισματική πολιτική· 
πιστεύει ότι αυτό θα μπορούσε να 
ενεργήσει ως καταλύτης για να δοθεί 
περισσότερη ώθηση στην πορεία προς 
την ένταξη·

Or. en

Τροπολογία 185
Emine Bozkurt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. στηρίζει ανεπιφύλακτα την νέα 
προσέγγιση της Επιτροπής να ανοίξει τα 
κεφάλαια του δικαστικού τομέα και των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, της δικαιοσύνης 
και των εσωτερικών υποθέσεων σε αρχική 
φάση των διαπραγματεύσεων και να τα 
κλείσει στο τέλος· τονίζει ότι τα επίσημα 
κριτήρια αξιολόγησης θα παράσχουν έναν 
σαφή χάρτη πορείας και θα δώσουν ώθηση 
στην διαδικασία μεταρρυθμίσεων· καλεί 

10. στηρίζει ανεπιφύλακτα την νέα 
προσέγγιση της Επιτροπής να ανοίξει τα 
κεφάλαια του δικαστικού τομέα και των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, της δικαιοσύνης 
και των εσωτερικών υποθέσεων σε αρχική 
φάση των διαπραγματεύσεων και να τα 
κλείσει στο τέλος· τονίζει ότι τα επίσημα 
κριτήρια αξιολόγησης θα παράσχουν έναν 
σαφή χάρτη πορείας και θα δώσουν ώθηση 
στην διαδικασία μεταρρυθμίσεων· καλεί 
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κατά συνέπεια το Συμβούλιο να ανανεώσει 
τις προσπάθειές του για το άνοιγμα των 
Κεφαλαίων 23 και 24·

κατά συνέπεια το Συμβούλιο να ανανεώσει 
τις προσπάθειές του για το άνοιγμα των 
Κεφαλαίων 23 και 24 και καλεί την 
Επιτροπή να υποβάλει τις εκθέσεις 
αναλυτικής εξέτασης για τα κεφάλαια 
αυτά·

Or. en

Τροπολογία 186
Adrian Severin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10a. προτρέπει την Τουρκία να 
ευθυγραμμίσει τη νομοθεσία της με το 
κεκτημένο όσον αφορά την προστασία 
των δεδομένων· τονίζει ότι η Τουρκία θα 
πρέπει να κυρώσει τόσο τη σύμβαση του 
Συμβουλίου της Ευρώπης για την 
προστασία των προσώπων σε σχέση με 
την αυτόματη επεξεργασία των 
προσωπικών δεδομένων τους, όσο και το 
πρόσθετο πρωτόκολλο σχετικά με τις 
εποπτικές αρχές και τη διασυνοριακή ροή 
δεδομένων, ώστε να βελτιωθούν οι 
σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας στους τομείς της 
δικαστικής και αστυνομικής συνεργασία, 
καταπολέμησης της τρομοκρατίας και 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο·

Or. en

Τροπολογία 187
Alexander Graf Lambsdorff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. επικροτεί το νόμο για τον 
Διαμεσολαβητή και το διορισμό ενός 
πρώτου επικεφαλής διαμεσολαβητή, ο 
οποίος θα μεριμνήσει για την αξιοπιστία
αυτού του θεσμού μέσω των αποφάσεών 
του· τονίζει ότι θέσπιση του θεσμού του 
διαμεσολαβητή αποτελεί σημαντικό βήμα 
για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των 
πολιτών και την εξασφάλιση της 
λογοδοσίας εκ μέρους της δημόσιας 
διοίκησης· ζητεί από το συμβούλιο του 
Διαμεσολαβητή να μεριμνήσει ώστε η 
ρύθμιση για την εσωτερική λήψη 
αποφάσεων να εγγυάται την ανεξαρτησία 
του θεσμού·

11. επικροτεί το νόμο για τον 
Διαμεσολαβητή και το διορισμό ενός 
πρώτου επικεφαλής διαμεσολαβητή, ο 
οποίος θα μεριμνήσει για την αξιοπιστία 
αυτού του θεσμού μέσω των αποφάσεών 
του· τονίζει ότι ο επικεφαλής 
διαμεσολαβητής πρέπει να βελτιώσει την 
εμπιστοσύνη της κοινής γνώμης στη 
διαφάνεια και τη λογοδοσία στις 
δημόσιες υπηρεσίες· υπενθυμίζει ότι ο 
επικεφαλής διαμεσολαβητής και τα μέλη 
του συμβουλίου πρέπει να εκλέγονται 
μεταξύ υποψηφίων που δεν έχουν 
πολιτική εξάρτηση και είναι αμερόληπτοι·
ζητεί από το συμβούλιο του 
Διαμεσολαβητή να μεριμνήσει ώστε η 
ρύθμιση για την εσωτερική λήψη 
αποφάσεων να εγγυάται την ανεξαρτησία 
και την αμεροληψία του θεσμού·

Or. en

Τροπολογία 188
Jürgen Klute, Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. επικροτεί το νόμο για τον 
Διαμεσολαβητή και το διορισμό ενός 
πρώτου επικεφαλής διαμεσολαβητή, ο 
οποίος θα μεριμνήσει για την αξιοπιστία 
αυτού του θεσμού μέσω των αποφάσεών 
του· τονίζει ότι θέσπιση του θεσμού του 
διαμεσολαβητή αποτελεί σημαντικό βήμα 
για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των 
πολιτών και την εξασφάλιση της 
λογοδοσίας εκ μέρους της δημόσιας 
διοίκησης· ζητεί από το συμβούλιο του 
Διαμεσολαβητή να μεριμνήσει ώστε η 
ρύθμιση για την εσωτερική λήψη 

11. επικροτεί το νόμο για τον 
Διαμεσολαβητή· τονίζει ότι θέσπιση του 
θεσμού του διαμεσολαβητή οπωσδήποτε 
αποτελεί σημαντικό βήμα για τη 
διασφάλιση των δικαιωμάτων των πολιτών 
και την εξασφάλιση της λογοδοσίας εκ 
μέρους της δημόσιας διοίκησης· ζητεί από 
το συμβούλιο του Διαμεσολαβητή να 
μεριμνήσει ώστε η ρύθμιση για την 
εσωτερική λήψη αποφάσεων να εγγυάται 
την ανεξαρτησία του θεσμού·
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αποφάσεων να εγγυάται την ανεξαρτησία 
του θεσμού·

Or. en

Τροπολογία 189
Hélène Flautre, Franziska Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. επικροτεί το νόμο για τον 
Διαμεσολαβητή και το διορισμό ενός 
πρώτου επικεφαλής διαμεσολαβητή, ο 
οποίος θα μεριμνήσει για την αξιοπιστία 
αυτού του θεσμού μέσω των αποφάσεών 
του· τονίζει ότι θέσπιση του θεσμού του 
διαμεσολαβητή αποτελεί σημαντικό βήμα 
για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των 
πολιτών και την εξασφάλιση της 
λογοδοσίας εκ μέρους της δημόσιας 
διοίκησης· ζητεί από το συμβούλιο του 
Διαμεσολαβητή να μεριμνήσει ώστε η 
ρύθμιση για την εσωτερική λήψη 
αποφάσεων να εγγυάται την ανεξαρτησία 
του θεσμού·

11. επικροτεί το νόμο για τον 
Διαμεσολαβητή , ο οποίος θα μεριμνήσει 
για την αξιοπιστία αυτού του θεσμού μέσω 
των αποφάσεών του· τονίζει ότι θέσπιση 
του θεσμού του διαμεσολαβητή αποτελεί 
σημαντικό βήμα για τη διασφάλιση των 
δικαιωμάτων των πολιτών και την 
εξασφάλιση της λογοδοσίας εκ μέρους της 
δημόσιας διοίκησης· ζητεί από το 
συμβούλιο του Διαμεσολαβητή να 
μεριμνήσει ώστε η ρύθμιση για την 
εσωτερική λήψη αποφάσεων να εγγυάται 
την ανεξαρτησία του θεσμού·

Or. en

Τροπολογία 190
Richard Howitt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. επικροτεί το νόμο για τον 
Διαμεσολαβητή και το διορισμό ενός 
πρώτου επικεφαλής διαμεσολαβητή, ο 
οποίος θα μεριμνήσει για την αξιοπιστία 
αυτού του θεσμού μέσω των αποφάσεών 

11. επικροτεί το νόμο για τον 
Διαμεσολαβητή και το διορισμό ενός 
πρώτου επικεφαλής διαμεσολαβητή, ο 
οποίος θα μεριμνήσει για την αξιοπιστία 
αυτού του θεσμού μέσω των αποφάσεών 
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του· τονίζει ότι θέσπιση του θεσμού του 
διαμεσολαβητή αποτελεί σημαντικό βήμα 
για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των 
πολιτών και την εξασφάλιση της 
λογοδοσίας εκ μέρους της δημόσιας 
διοίκησης· ζητεί από το συμβούλιο του 
Διαμεσολαβητή να μεριμνήσει ώστε η 
ρύθμιση για την εσωτερική λήψη 
αποφάσεων να εγγυάται την ανεξαρτησία 
του θεσμού·

του· τονίζει ότι θέσπιση του θεσμού του 
διαμεσολαβητή αποτελεί σημαντικό βήμα 
για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των 
πολιτών και την εξασφάλιση της 
λογοδοσίας εκ μέρους της δημόσιας 
διοίκησης· σημειώνει τις ανησυχίες που 
εξέφρασε η οργάνωση Human Rights 
Watch στην ετήσια έκθεσή τους το 2013, 
σχετικά με τον στενό έλεγχο της 
κυβέρνησης στους διορισμούς στο εθνικό 
όργανο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
που ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2012, και 
στο γραφείο του Συνηγόρου του Πολίτη, 
που ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2012· τονίζει 
ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να λάβει 
συγκεκριμένα μέτρα ώστε να μην 
υπονομευθεί η εμπιστοσύνη της κοινής 
γνώμης σε εν δυνάμει σημαντικούς 
μηχανισμούς εποπτείας· ζητεί από το 
συμβούλιο του Διαμεσολαβητή να 
μεριμνήσει ώστε η ρύθμιση για την 
εσωτερική λήψη αποφάσεων να εγγυάται 
την ανεξαρτησία του θεσμού·

Or. en

Τροπολογία 191
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. ενθαρρύνει την Τουρκία να συνεχίσει 
την διαδικασία του ελέγχου των ενόπλων 
δυνάμεων από τις πολιτικές αρχές· ζητεί 
τροποποίηση του νόμου για τις 
επαρχιακές διοικήσεις προκειμένου να 
δοθεί στις πολιτικές αρχές ευρύτερη 
εποπτεία των στρατιωτικών 
επιχειρήσεων και των αστυνομικών 
δραστηριοτήτων εφαρμογής του νόμου·
τονίζει τη σημασία να συσταθεί 
ανεξάρτητη υπηρεσία διερεύνησης 
καταγγελιών για την εφαρμογή του νόμου 

διαγράφεται



AM\926673EL.doc 123/135 PE504.377v01-00

EL

προκειμένου να εξετάζει καταγγελίες 
παραβιάσεων των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, κακομεταχείρισης και 
πιθανής παραβατικότητας από τις 
τουρκικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου·
είναι της γνώμης ότι πρέπει να 
μεταρρυθμιστούν οι νομικές διατάξεις για 
τη σύνθεση και τις εξουσίες του 
Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου·

Or. nl

Τροπολογία 192
Adrian Severin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. ενθαρρύνει την Τουρκία να συνεχίσει 
την διαδικασία του ελέγχου των ενόπλων 
δυνάμεων από τις πολιτικές αρχές· ζητεί 
τροποποίηση του νόμου για τις επαρχιακές 
διοικήσεις προκειμένου να δοθεί στις 
πολιτικές αρχές ευρύτερη εποπτεία των 
στρατιωτικών επιχειρήσεων και των 
αστυνομικών δραστηριοτήτων εφαρμογής 
του νόμου· τονίζει τη σημασία να συσταθεί 
ανεξάρτητη υπηρεσία διερεύνησης 
καταγγελιών για την εφαρμογή του νόμου 
προκειμένου να εξετάζει καταγγελίες 
παραβιάσεων των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, κακομεταχείρισης και 
πιθανής παραβατικότητας από τις 
τουρκικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου· 
είναι της γνώμης ότι πρέπει να 
μεταρρυθμιστούν οι νομικές διατάξεις για 
τη σύνθεση και τις εξουσίες του Ανώτατου 
Στρατιωτικού Συμβουλίου·

12. ενθαρρύνει την Τουρκία να συνεχίσει 
την διαδικασία του ελέγχου των ενόπλων 
δυνάμεων από τις πολιτικές αρχές· ζητεί 
τροποποίηση του νόμου για τις επαρχιακές 
διοικήσεις προκειμένου να δοθεί στις 
πολιτικές αρχές ευρύτερη εποπτεία των 
στρατιωτικών επιχειρήσεων και των 
αστυνομικών δραστηριοτήτων εφαρμογής 
του νόμου· υπογραμμίζει τη σημασία να 
συσταθεί ανεξάρτητη υπηρεσία 
διερεύνησης καταγγελιών για την 
εφαρμογή του νόμου προκειμένου να 
εξετάζει καταγγελίες παραβιάσεων των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
κακομεταχείρισης και πιθανής 
παραβατικότητας από τις τουρκικές 
υπηρεσίες επιβολής του νόμου· εκφράζει 
ικανοποίηση για το σχέδιο νόμου που 
βρίσκεται στο Κοινοβούλιο, όσον αφορά 
την επιτροπή παρακολούθησης της 
επιβολής του νόμου, η οποία έχει ως 
στόχο την έρευνα και τιμωρία των 
οργάνων επιβολής του νόμου που 
εμπλέκονται σε εγκληματικές πράξεις ή 
παράνομη μεταχείριση· είναι της γνώμης 
ότι πρέπει να μεταρρυθμιστούν οι νομικές 
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διατάξεις για τη σύνθεση και τις εξουσίες 
του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου·

Or. en

Τροπολογία 193
Adrian Severin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12a. προτρέπει την Τουρκία να 
δημιουργήσει τον εθνικό μηχανισμό 
πρόληψης που ζητείται με το προαιρετικό 
πρωτόκολλο της Σύμβασης κατά των 
Βασανιστηρίων, που κυρώθηκε το 2011·

Or. en

Τροπολογία 194
Eduard Kukan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12a. εκφράζει και πάλι την ανησυχία του 
για τη συνεχιζόμενη πρακτική να 
ασκούνται ποινικές διώξεις κατά 
υπερασπιστών των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, ακτιβιστών και 
δημοσιογράφων που κοινοποιούν στοιχεία 
σχετικά με παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων·

Or. en
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Τροπολογία 195
Adrian Severin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. επισημαίνει ότι στην δίκη για την 
υπόθεση «βαριοπούλα» το πρωτοβάθμιο 
δικαστήριο καταδίκασε 324 υπόπτους σε 
φυλάκιση 13-20 ετών· τονίζει ότι οι 
έρευνες για 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 κατηγορίες σχετικά με 
την χρήση ασύμφωνων μεταξύ τους 
στοιχείων· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι αυτές οι υποθέσεις 
επισκιάστηκαν από ανησυχίες για το 
εκτεταμένο πεδίο τους καθώς και τα κενά 
στις διαδικασίες·

13. επισημαίνει ότι στην δίκη για την 
υπόθεση «βαριοπούλα» το πρωτοβάθμιο 
δικαστήριο καταδίκασε 324 υπόπτους σε 
φυλάκιση 1320 ετών· τονίζει ότι οι έρευνες 
για 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·

Or. en

Τροπολογία 196
Hélène Flautre, Franziska Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. επισημαίνει ότι στην δίκη για την 
υπόθεση «βαριοπούλα» το πρωτοβάθμιο 
δικαστήριο καταδίκασε 324 υπόπτους σε 
φυλάκιση 13-20 ετών· τονίζει ότι οι 
έρευνες για καταγγελλόμενα σχέδια 
πραξικοπήματος, όπως στις υποθέσεις 

13. επισημαίνει ότι στην δίκη για την 
υπόθεση «βαριοπούλα» το πρωτοβάθμιο 
δικαστήριο καταδίκασε 324 υπόπτους σε 
φυλάκιση 13-20 ετών· τονίζει ότι οι 
έρευνες σχετικά με την Ένωση 
Κοινοτήτων Κουρδιστάν (KCK) και για 
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«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 κατηγορίες σχετικά με 
την χρήση ασύμφωνων μεταξύ τους 
στοιχείων· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι αυτές οι υποθέσεις 
επισκιάστηκαν από ανησυχίες για το 
εκτεταμένο πεδίο τους καθώς και τα κενά 
στις διαδικασίες·

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· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
αυτές οι υποθέσεις επισκιάστηκαν από 
ανησυχίες για το εκτεταμένο πεδίο τους 
καθώς και τα κενά στις διαδικασίες·

Or. en

Τροπολογία 197
Raimon Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. επισημαίνει ότι στην δίκη για την 
υπόθεση «βαριοπούλα» το πρωτοβάθμιο 
δικαστήριο καταδίκασε 324 υπόπτους σε 
φυλάκιση 13-20 ετών· τονίζει ότι οι 
έρευνες για 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 κατηγορίες σχετικά με την 
χρήση ασύμφωνων μεταξύ τους στοιχείων· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
αυτές οι υποθέσεις επισκιάστηκαν από 
ανησυχίες για το εκτεταμένο πεδίο τους 

13. επισημαίνει ότι στην δίκη για την 
υπόθεση «βαριοπούλα» το πρωτοβάθμιο 
δικαστήριο καταδίκασε 324 υπόπτους σε 
φυλάκιση 13-20 ετών· τονίζει ότι οι 
έρευνες για 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 κατηγορίες σχετικά με την 
χρήση ασύμφωνων μεταξύ τους στοιχείων 
κατά των εναγομένων στις υποθέσεις 
αυτές· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η νομιμοποίηση των 
υποθέσεων αυτών υπονομεύθηκε  από 
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καθώς και τα κενά στις διαδικασίες· ανησυχίες για το υπερβολικά εκτεταμένο 
πεδίο τους καθώς και τα κενά στις 
διαδικασίες, που ενέτειναν την ήδη 
υπάρχουσα πόλωση στην κοινωνία και 
παρεμποδίζουν την εδραίωση της 
δημοκρατίας·

Or. en

Τροπολογία 198
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. επισημαίνει ότι στην δίκη για την 
υπόθεση «βαριοπούλα» το πρωτοβάθμιο 
δικαστήριο καταδίκασε 324 υπόπτους σε 
φυλάκιση 13-20 ετών· τονίζει ότι οι 
έρευνες για 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 κατηγορίες σχετικά με την 
χρήση ασύμφωνων μεταξύ τους στοιχείων· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
αυτές οι υποθέσεις επισκιάστηκαν από 
ανησυχίες για το εκτεταμένο πεδίο τους 
καθώς και τα κενά στις διαδικασίες·

13. επισημαίνει ότι στην δίκη για την 
υπόθεση «βαριοπούλα» το πρωτοβάθμιο 
δικαστήριο καταδίκασε 324 υπόπτους σε 
φυλάκιση 13-20 ετών, μετά από τη 
μακροχρόνια προφυλάκιση των υπόπτων· 
τονίζει ότι οι έρευνες για 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· 
εάν δεν εφαρμόζεται η δέουσα νομική 
διαδικασία, οι αποφάσεις χάνουν τη 
νομιμοποίηση και την αξιοπιστία τους 
και προκαλούν ένα αίσθημα παγωμάρας, 
αδικίας και άλλες αρνητικές αντιδράσεις
ανησυχεί για τις κατηγορίες σχετικά με την 
χρήση ασύμφωνων μεταξύ τους και 
χαλκευμένων στοιχείων· εκφράζει τη λύπη 
του για το γεγονός ότι η ουσία των 
υποθέσεων αυτών επισκιάστηκε από 
ανησυχίες για το εκτεταμένο πεδίο τους 
καθώς και τα κενά στις διαδικασίες·

Or. en
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Τροπολογία 199
Richard Howitt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. επισημαίνει ότι στην δίκη για την 
υπόθεση «βαριοπούλα» το πρωτοβάθμιο 
δικαστήριο καταδίκασε 324 υπόπτους σε 
φυλάκιση 13-20 ετών· τονίζει ότι οι 
έρευνες για 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 κατηγορίες σχετικά με την 
χρήση ασύμφωνων μεταξύ τους στοιχείων· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
αυτές οι υποθέσεις επισκιάστηκαν από 
ανησυχίες για το εκτεταμένο πεδίο τους 
καθώς και τα κενά στις διαδικασίες·

13. επισημαίνει ότι στην δίκη για την 
υπόθεση «βαριοπούλα» το πρωτοβάθμιο 
δικαστήριο καταδίκασε 324 υπόπτους σε 
φυλάκιση 13-20 ετών· τονίζει ότι οι 
έρευνες για 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 κατηγορίες σχετικά με την 
χρήση ασύμφωνων μεταξύ τους στοιχείων· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
αυτές οι υποθέσεις επισκιάστηκαν από 
ανησυχίες για το εκτεταμένο πεδίο τους 
καθώς και τα κενά στις διαδικασίες· 
τονίζει την ανάγκη διεξοδικής 
μεταρρύθμισης της νομοθεσίας που 
επιτρέπει την επιβολή παρατεταμένων 
προφυλακίσεων·

Or. en

Τροπολογία 200
Geoffrey Van Orden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. επισημαίνει ότι στην δίκη για την 13. επισημαίνει ότι στην δίκη για την 
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υπόθεση «βαριοπούλα» το πρωτοβάθμιο 
δικαστήριο καταδίκασε 324 υπόπτους σε 
φυλάκιση 13-20 ετών· τονίζει ότι οι 
έρευνες για 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 κατηγορίες σχετικά με την 
χρήση ασύμφωνων μεταξύ τους στοιχείων· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
αυτές οι υποθέσεις επισκιάστηκαν από 
ανησυχίες για το εκτεταμένο πεδίο τους 
καθώς και τα κενά στις διαδικασίες·

υπόθεση «βαριοπούλα» το πρωτοβάθμιο 
δικαστήριο καταδίκασε 324 υπόπτους σε 
φυλάκιση 13-20 ετών· τονίζει ότι οι 
έρευνες για 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 έντονα για τις κατηγορίες 
σχετικά με την χρήση ασύμφωνων μεταξύ 
τους και ψευδών στοιχείων· εκφράζει τη 
λύπη του για το γεγονός ότι αυτές οι 
υποθέσεις επισκιάστηκαν από ανησυχίες 
για το εκτεταμένο πεδίο τους καθώς και τα 
κενά στις διαδικασίες·

Or. en

Τροπολογία 201
Laurence J.A.J. Stassen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. χαιρετίζει το νόμο για τη σύσταση του 
Εθνικού Θεσμού Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων της Τουρκίας· ζητεί την 
εφαρμογή του το ταχύτερο προκειμένου να 
προωθήσει και να ελέγξει την 
αποτελεσματική υλοποίηση των εθνικών 
προτύπων για τα ανθρώπινα δικαιώματα·
τονίζει τη σημασία που έχει να 
χρησιμοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα μέσα 
της ΕΕ στον τομέα της προαγωγής των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την ενεργό 
υποστήριξη της σύστασης και της καλής 
λειτουργίας του Εθνικού Θεσμού 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Τουρκίας 
και την ενίσχυση των οργανώσεων της 

14. χαιρετίζει το νόμο για τη σύσταση του 
Εθνικού Θεσμού Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων της Τουρκίας· ζητεί την 
εφαρμογή του το ταχύτερο προκειμένου να 
προωθήσει και να ελέγξει την 
αποτελεσματική υλοποίηση των εθνικών 
προτύπων για τα ανθρώπινα δικαιώματα·
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κοινωνίας των πολιτών·

Or. nl

Τροπολογία 202
Emine Bozkurt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. χαιρετίζει το νόμο για τη σύσταση του 
Εθνικού Θεσμού Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων της Τουρκίας· ζητεί την 
εφαρμογή του το ταχύτερο προκειμένου να 
προωθήσει και να ελέγξει την 
αποτελεσματική υλοποίηση των εθνικών 
προτύπων για τα ανθρώπινα δικαιώματα· 
τονίζει τη σημασία που έχει να 
χρησιμοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα μέσα 
της ΕΕ στον τομέα της προαγωγής των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την ενεργό 
υποστήριξη της σύστασης και της καλής 
λειτουργίας του Εθνικού Θεσμού 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Τουρκίας 
και την ενίσχυση των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών·

14. χαιρετίζει το νόμο για τη σύσταση του 
Εθνικού Θεσμού Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων της Τουρκίας· ζητεί την 
εφαρμογή του το ταχύτερο προκειμένου να 
προωθήσει και να ελέγξει την 
αποτελεσματική υλοποίηση των εθνικών 
προτύπων για τα ανθρώπινα δικαιώματα· 
τονίζει τη σημασία που έχει να 
χρησιμοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα μέσα 
της ΕΕ στον τομέα της προαγωγής των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την ενεργό 
υποστήριξη της σύστασης και της καλής 
λειτουργίας του Εθνικού Θεσμού 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Τουρκίας 
και την ενίσχυση των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών· εκφράζει 
ικανοποίηση για την έναρξη ισχύος 
νομοθετημάτων με τα οποία χορηγείται 
το δικαίωμα υποβολής αναφορών από 
μεμονωμένα πρόσωπα στο Συνταγματικό 
Δικαστήριο, από τον Σεπτέμβριο του 
2012·

Or. en

Τροπολογία 203
Göran Färm, Raimon Obiols, Tanja Fajon, Ismail Ertug, Åsa Westlund, Anna Hedh, 
Marita Ulvskog, Jens Nilsson, Olle Ludvigsson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14a. τονίζει τη σπουδαιότητα ενεργών και 
ανεξάρτητων οργανώσεων της κοινωνίας 
των πολιτών για τη δημοκρατία· 
υπογραμμίζει τη σημασία του διαλόγου με 
τις οργανώσεις αυτές και τονίζει τον 
καίριο ρόλο τους στη βελτίωση της 
περιφερειακής συνεργασίας σε κοινωνικά 
και πολιτικά θέματα· εκφράζει, συνεπώς, 
ανησυχία για το γεγονός ότι οι 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν πρόστιμα, 
διαδικασίες κλεισίματος και διοικητικά 
εμπόδια  στις δραστηριότητές τους και 
ότι η διαβούλευση με τις οργανώσεις 
αυτές συνεχίζει να αποτελεί την εξαίρεση 
και όχι τον κανόνα· εκφράζει 
ικανοποίηση τη βελτίωση της 
συνεργασίας της τουρκικής κυβέρνησης 
με τις ΜΚΟ, αλλά ζητεί ευρύτερη 
διαβούλευση με αυτές όσον αφορά τη 
χάραξη πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης
της διαμόρφωσης πολιτικών και 
νομοθεσίας, και την παρακολούθηση των 
δραστηριοτήτων των αρχών·

Or. en

Τροπολογία 204
Göran Färm, Raimon Obiols, Tanja Fajon, Ismail Ertug, Åsa Westlund, Anna Hedh, 
Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Jens Nilsson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14β. σημειώνει την περιορισμένη πρόοδο 
στα πεδία των εργασιακών και 
συνδικαλιστικών δικαιωμάτων· εκφράζει 
λύπη για το γεγονός ότι η νομοθεσία 
σχετικά με τα συνδικαλιστικά 
δικαιώματα των δημοσίων υπαλλήλων 
δεν έχουν ακόμη ευθυγραμμιστεί με τα 
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πρότυπα της ΕΕ και της ΔΟΕ και ότι η 
συλλογική δράση των συνδικάτων 
υπόκειται σε πολυάριθμους περιορισμούς· 
καλεί την Τουρκία να συνεχίσει να 
εργάζεται για νέα νομοθεσία στο πεδίο 
αυτό, η οποία θα εξασφαλίζει την 
ευθυγράμμιση με το κεκτημένο της ΕΕ 
και με τις συμβάσεις της ΔΟΕ·

Or. en

Τροπολογία 205
Adrian Severin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. επιδοκιμάζει το νόμο για την 
προστασία της οικογένειας και την 
πρόληψη της βίας σε βάρος των γυναικών· 
επιδοκιμάζει το Εθνικό Πρόγραμμα 
Δράσης για την καταπολέμηση της Βίας σε 
βάρος των γυναικών (2012-2015) και 
τονίζει την ανάγκη να εφαρμοσθεί 
αποτελεσματικά σε ολόκληρη την χώρα· 
καλεί το Υπουργείο για την οικογένεια και 
τις κοινωνικές πολιτικές να συνεχίσει τις 
προσπάθειές του προκειμένου να αυξήσει 
τον αριθμό και την ποιότητα των κέντρων 
περίθαλψης για γυναίκες και ανηλίκους 
που βρίσκονται σε κίνδυνο· τονίζει τη 
σημασία να παρασχεθούν στις γυναίκες 
που έχουν πέσει θύματα βίας 
συγκεκριμένες εναλλακτικές προοπτικές 
για την συντήρησή τους με δικά τους μέσα· 
παροτρύνει την Τουρκία να συνεχίσει να 
επιταχύνει τις προληπτικές της 
προσπάθειες σε όλα τα επίπεδα στον 
αγώνα κατά των «εγκλημάτων τιμής», της 
ενδοοικογενειακής βίας και του 
φαινομένου των καταναγκαστικών γάμων 
και των παιδιών-νυφών· καλεί το 
Υπουργείο να συνεχίσει να προωθεί 
δραστήρια την συμμετοχή των γυναικών 

15. επιδοκιμάζει το νόμο για την 
προστασία της οικογένειας και την 
πρόληψη της βίας σε βάρος των γυναικών· 
επιδοκιμάζει το Εθνικό Πρόγραμμα 
Δράσης για την καταπολέμηση της Βίας σε 
βάρος των γυναικών (2012-2015) και 
υπογραμμίζει την ανάγκη να εφαρμοσθεί 
αποτελεσματικά σε ολόκληρη την χώρα· 
καλεί το Υπουργείο για την οικογένεια και 
τις κοινωνικές πολιτικές να συνεχίσει τις 
προσπάθειές του προκειμένου να αυξήσει 
τον αριθμό και την ποιότητα των κέντρων 
περίθαλψης για γυναίκες και ανηλίκους 
που βρίσκονται σε κίνδυνο· τονίζει τη 
σημασία να παρασχεθούν στις γυναίκες 
που έχουν πέσει θύματα βίας 
συγκεκριμένες εναλλακτικές προοπτικές 
για την συντήρησή τους με δικά τους μέσα· 
παροτρύνει την Τουρκία να συνεχίσει να 
επιταχύνει τις προληπτικές της 
προσπάθειες σε όλα τα επίπεδα στον 
αγώνα κατά των «εγκλημάτων τιμής», της 
ενδοοικογενειακής βίας και του 
φαινομένου των καταναγκαστικών γάμων 
και των παιδιών-νυφών· καλεί το 
Υπουργείο να συνεχίσει να προωθεί 
δραστήρια την συμμετοχή των γυναικών 
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στην αγορά εργασίας, η οποία παραμένει 
χαμηλή, στην πολιτική και σε ανώτερα 
επίπεδα στην διοίκηση και τον ιδιωτικό 
τομέα, με την πρόβλεψη εάν χρειασθεί 
συγκεκριμένων ποσοστώσεων·

στην αγορά εργασίας, η οποία παραμένει 
χαμηλή, σε επίπεδο λήψης πολιτικών 
αποφάσεων και σε ανώτερα επίπεδα στην 
διοίκηση και τον ιδιωτικό τομέα·
επιδοκιμάζει την κατάρτιση δημοσίων 
υπαλλήλων σε θέματα ισότητας των 
φύλων·

Or. en

Τροπολογία 206
Hélène Flautre, Franziska Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. επιδοκιμάζει το νόμο για την 
προστασία της οικογένειας και την 
πρόληψη της βίας σε βάρος των γυναικών· 
επιδοκιμάζει το Εθνικό Πρόγραμμα 
Δράσης για την καταπολέμηση της Βίας σε 
βάρος των γυναικών (2012-2015) και 
τονίζει την ανάγκη να εφαρμοσθεί 
αποτελεσματικά σε ολόκληρη την χώρα· 
καλεί το Υπουργείο για την οικογένεια και 
τις κοινωνικές πολιτικές να συνεχίσει τις 
προσπάθειές του προκειμένου να αυξήσει 
τον αριθμό και την ποιότητα των κέντρων 
περίθαλψης για γυναίκες και ανηλίκους 
που βρίσκονται σε κίνδυνο· τονίζει τη 
σημασία να παρασχεθούν στις γυναίκες 
που έχουν πέσει θύματα βίας 
συγκεκριμένες εναλλακτικές προοπτικές 
για την συντήρησή τους με δικά τους μέσα· 
παροτρύνει την Τουρκία να συνεχίσει να 
επιταχύνει τις προληπτικές της 
προσπάθειες σε όλα τα επίπεδα στον 
αγώνα κατά των «εγκλημάτων τιμής», της 
ενδοοικογενειακής βίας και του 
φαινομένου των καταναγκαστικών γάμων 
και των παιδιών-νυφών· καλεί το 
Υπουργείο να συνεχίσει να προωθεί 
δραστήρια την συμμετοχή των γυναικών 
στην αγορά εργασίας, η οποία παραμένει 
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χαμηλή, στην πολιτική και σε ανώτερα 
επίπεδα στην διοίκηση και τον ιδιωτικό 
τομέα, με την πρόβλεψη εάν χρειασθεί 
συγκεκριμένων ποσοστώσεων·
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Τουρκία·
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