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Τροπολογία 208
Ria Oomen-Ruijten

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 
χαμηλή, στην πολιτική και σε ανώτερα 
επίπεδα στην διοίκηση και τον ιδιωτικό 
τομέα, με την πρόβλεψη εάν χρειασθεί 
συγκεκριμένων ποσοστώσεων·

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 
χαμηλή, στην πολιτική και σε ανώτερα 
επίπεδα στην διοίκηση και τον ιδιωτικό 
τομέα, με την πρόβλεψη εάν χρειασθεί 
συγκεκριμένων ποσοστώσεων· 
επισημαίνει ότι ο στόχος της Τουρκίας 
για το 2023 όσον αφορά την απασχόληση 
των γυναικών είναι το 35%, ενώ η 
στρατηγική ΕΕ 2020 στοχεύει σε ποσοστό 
απασχόλησης γυναικών 75%· ενθαρρύνει 
την Τουρκία να προσπαθήσει να επιτύχει 
έναν φιλόδοξο στόχο για την απασχόληση 
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των γυναικών·

Or. en

Τροπολογία 209
Emine Bozkurt

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 
χαμηλή, στην πολιτική και σε ανώτερα 
επίπεδα στην διοίκηση και τον ιδιωτικό 
τομέα, με την πρόβλεψη εάν χρειασθεί 
συγκεκριμένων ποσοστώσεων·

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· 
εκφράζει την βαθειά ανησυχία του για το 
γεγονός ότι, παρά τις προσπάθειες που 
καταβάλλονται, εξακολουθούν να 
παρατηρούνται τακτικά κρούσματα βίας 
καθώς και συχνές δολοφονίες γυναικών 
που έχουν προηγουμένως ζητήσει βοήθεια 
από τις αρχές λόγω της άσκησης ή του 
ενδεχομένου άσκησης πράξεων βίας εις 
βάρος τους· ζητεί για αυτόν τον λόγο να 
αναγνωρίζονται και να διώκονται όσοι 
ευθύνονται για τη μη παροχή προστασίας 
και βοήθειας στα θύματα· 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 



AM\926945EL.doc 5/145 PE504.402v01-00

EL

ενδοοικογενειακής βίας και του 
φαινομένου των καταναγκαστικών γάμων 
και των παιδιών-νυφών· επισημαίνει ότι ο 
στόχος της Τουρκίας για το 2023 όσον 
αφορά την απασχόληση των γυναικών 
είναι το 35%, ενώ ο στόχος της 
στρατηγικής ΕΕ 2020 είναι η 
απασχόληση των γυναικών σε ποσοστό 
75%· ζητεί από την Τουρκία να αυξήσει 
τον στόχο της όσον αφορά την 
απασχόληση των γυναικών ώστε να είναι 
παράλληλος με τη στρατηγική της ΕΕ και 
να εργαστεί σκληρά προκειμένου να τον 
επιτύχει· καλεί το Υπουργείο να συνεχίσει 
να προωθεί δραστήρια την συμμετοχή των 
γυναικών 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·

Or. en

Τροπολογία 210
Göran Färm, Raimon Obiols, Ismail Ertug, Tanja Fajon, Åsa Westlund, Anna Hedh, 
Olle Ludvigsson, Jens Nilsson, Marita Ulvskog

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 

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 



PE504.402v01-00 6/145 AM\926945EL.doc

EL

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 
χαμηλή, στην πολιτική και σε ανώτερα 
επίπεδα στην διοίκηση και τον ιδιωτικό 
τομέα, με την πρόβλεψη εάν χρειασθεί 
συγκεκριμένων ποσοστώσεων·

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 
χαμηλή, στην πολιτική και σε ανώτερα 
επίπεδα στην διοίκηση και τον ιδιωτικό 
τομέα, με την πρόβλεψη εάν χρειασθεί 
συγκεκριμένων ποσοστώσεων· ενθαρρύνει 
την κυβέρνηση να αναθεωρήσει τον Νόμο 
περί πολιτικών κομμάτων και τον Νόμο 
περί εκλογών, έτσι ώστε να καταστεί η 
συμμετοχή των γυναικών προτεραιότητα 
για τα πολιτικά κόμματα·

Or. en

Τροπολογία 211
Raimon Obiols

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 

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· 
εκφράζει την απογοήτευσή του για την 
αύξηση του ποσοστού δολοφονηθεισών 
γυναικών στην Τουρκία· καλεί το 
Υπουργείο για την οικογένεια και τις 
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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 
χαμηλή, στην πολιτική και σε ανώτερα 
επίπεδα στην διοίκηση και τον ιδιωτικό 
τομέα, με την πρόβλεψη εάν χρειασθεί 
συγκεκριμένων ποσοστώσεων·

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 
χαμηλή, στην πολιτική και σε ανώτερα 
επίπεδα στην διοίκηση και τον ιδιωτικό 
τομέα, με την πρόβλεψη εάν χρειασθεί 
συγκεκριμένων ποσοστώσεων·

Or. en

Τροπολογία 212
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

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 

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 
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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 
χαμηλή, στην πολιτική και σε ανώτερα 
επίπεδα στην διοίκηση και τον ιδιωτικό 
τομέα, με την πρόβλεψη εάν χρειασθεί 
συγκεκριμένων ποσοστώσεων·

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 υιοθετήσει 
πολιτική μηδενικής ανοχής απέναντι στη 
βία κατά των γυναικών και 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 
χαμηλή, στην πολιτική και σε ανώτερα 
επίπεδα στην διοίκηση και τον ιδιωτικό 
τομέα, με την πρόβλεψη εάν χρειασθεί 
συγκεκριμένων ποσοστώσεων·

Or. en

Τροπολογία 213
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff

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 

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 
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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 
χαμηλή, στην πολιτική και σε ανώτερα 
επίπεδα στην διοίκηση και τον ιδιωτικό 
τομέα, με την πρόβλεψη εάν χρειασθεί 
συγκεκριμένων ποσοστώσεων·

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 τα δικαιώματα, την 
εκπαίδευση και τη συμμετοχή των 
γυναικών 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·

Or. en

Τροπολογία 214
Göran Färm, Tanja Fajon, Ismail Ertug, Anna Hedh, Åsa Westlund, Jens Nilsson, 
Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. ανησυχεί για την αρνητική εικόνα 
των γυναικών που διαδίδεται στα μέσα 
ενημέρωσης και για τις γενικότερες 
ανδροκρατικές αντιλήψεις που 
επικρατούν· ενθαρρύνει την τουρκική 
κυβέρνηση να προωθήσει ενεργά την 
αλλαγή των στερεοτύπων και της
αντίληψης των ρόλων των φύλων σε 
όλους τους τομείς· τονίζει τη σημασία της 
ενσωμάτωσης της ισότητας των φύλων 
στη νομοθετική διαδικασία και στην 
εφαρμογή των νόμων·

Or. en
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Τροπολογία 215
Zbigniew Ziobro

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. τονίζει την επείγουσα ανάγκη για 
συνολική νομοθεσία κατά των διακρίσεων 
και τη θέσπιση επιτροπής κατά των 
διακρίσεων και υπέρ της ισότητας 
προκειμένου να προστατεύει μεμονωμένα 
άτομα έναντι διακρίσεων που υφίστανται 
λόγω εθνότητας, θρησκείας, γενετήσιου 
προσανατολισμού ή σεξουαλικής 
ταυτότητας· καλεί την Τουρκία να 
εγκρίνει πρόγραμμα δράσης για την 
προαγωγή της πλήρους ισότητας 
δικαιωμάτων και πλήρους αποδοχής των 
λεσβιών, ομοφυλοφίλων, αμφιφυλόφιλων 
και διεμφυλικών ατόμων (ΛΟΑΔ)·

16. τονίζει την επείγουσα ανάγκη για 
συνολική νομοθεσία κατά των διακρίσεων 
και τη θέσπιση επιτροπής κατά των 
διακρίσεων και υπέρ της ισότητας 
προκειμένου να προστατεύει μεμονωμένα 
άτομα έναντι διακρίσεων που υφίστανται 
λόγω εθνότητας ή θρησκείας, γενετήσιου 
προσανατολισμού ή σεξουαλικής 
ταυτότητας·

Or. pl

Τροπολογία 216
Lorenzo Fontana

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. τονίζει την επείγουσα ανάγκη για 
συνολική νομοθεσία κατά των διακρίσεων 
και τη θέσπιση επιτροπής κατά των 
διακρίσεων και υπέρ της ισότητας 
προκειμένου να προστατεύει μεμονωμένα 
άτομα έναντι διακρίσεων που υφίστανται 
λόγω εθνότητας, θρησκείας, γενετήσιου 
προσανατολισμού ή σεξουαλικής 
ταυτότητας· καλεί την Τουρκία να εγκρίνει 
πρόγραμμα δράσης για την προαγωγή της 
πλήρους ισότητας δικαιωμάτων και 

16. τονίζει την επείγουσα ανάγκη για 
συνολική νομοθεσία κατά των διακρίσεων 
και τη θέσπιση επιτροπής κατά των 
διακρίσεων και υπέρ της ισότητας 
προκειμένου να προστατεύει μεμονωμένα 
άτομα έναντι διακρίσεων που υφίστανται 
λόγω εθνότητας, θρησκείας, γενετήσιου 
προσανατολισμού ή σεξουαλικής 
ταυτότητας·
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πλήρους αποδοχής των λεσβιών, 
ομοφυλοφίλων, αμφιφυλόφιλων και 
διεμφυλικών ατόμων (ΛΟΑΔ)·

Or. it

Τροπολογία 217
Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. τονίζει την επείγουσα ανάγκη για 
συνολική νομοθεσία κατά των διακρίσεων 
και τη θέσπιση επιτροπής κατά των 
διακρίσεων και υπέρ της ισότητας 
προκειμένου να προστατεύει μεμονωμένα 
άτομα έναντι διακρίσεων που υφίστανται 
λόγω εθνότητας, θρησκείας, γενετήσιου 
προσανατολισμού ή σεξουαλικής 
ταυτότητας· καλεί την Τουρκία να εγκρίνει 
πρόγραμμα δράσης για την προαγωγή της 
πλήρους ισότητας δικαιωμάτων και 
πλήρους αποδοχής των λεσβιών, 
ομοφυλοφίλων, αμφιφυλόφιλων και 
διεμφυλικών ατόμων (ΛΟΑΔ)·

16. τονίζει την επείγουσα ανάγκη για 
συνολική νομοθεσία κατά των διακρίσεων 
και τη θέσπιση επιτροπής κατά των 
διακρίσεων και υπέρ της ισότητας 
προκειμένου να προστατεύει μεμονωμένα 
άτομα έναντι διακρίσεων που υφίστανται 
λόγω εθνότητας, θρησκείας, γενετήσιου 
προσανατολισμού ή σεξουαλικής 
ταυτότητας· καλεί την Τουρκία να εγκρίνει 
πρόγραμμα δράσης για την προαγωγή της 
πλήρους ισότητας δικαιωμάτων και 
πλήρους αποδοχής των λεσβιών, 
ομοφυλοφίλων, αμφιφυλόφιλων και 
διεμφυλικών ατόμων (ΛΟΑΔ)· τονίζει την 
άμεση ανάγκη για ολοκληρωμένη 
νομοθεσία κατά των διακρίσεων και τη 
σύσταση επιτροπής κατά των διακρίσεων 
και υπέρ της ισότητας για την προστασία 
μεμονωμένων ατόμων από τις διακρίσεις 
λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής 
καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, 
γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, 
θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών 
φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, 
ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, 
περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας 
ή γενετήσιου προσανατολισμού· καλεί την 
Τουρκία να εγκρίνει πρόγραμμα δράσης 
για την προαγωγή της πλήρους ισότητας 
δικαιωμάτων και πλήρους αποδοχής των 
λεσβιών, ομοφυλοφίλων, αμφιφυλόφιλων 
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και διεμφυλικών ατόμων (ΛΟΑΔ)·

Or. en

Τροπολογία 218
Adrian Severin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. τονίζει την επείγουσα ανάγκη για 
συνολική νομοθεσία κατά των διακρίσεων 
και τη θέσπιση επιτροπής κατά των 
διακρίσεων και υπέρ της ισότητας 
προκειμένου να προστατεύει μεμονωμένα 
άτομα έναντι διακρίσεων που υφίστανται 
λόγω εθνότητας, θρησκείας, γενετήσιου 
προσανατολισμού ή σεξουαλικής 
ταυτότητας· καλεί την Τουρκία να εγκρίνει 
πρόγραμμα δράσης για την προαγωγή της 
πλήρους ισότητας δικαιωμάτων και 
πλήρους αποδοχής των λεσβιών, 
ομοφυλοφίλων, αμφιφυλόφιλων και 
διεμφυλικών ατόμων (ΛΟΑΔ)·

16. τονίζει την επείγουσα ανάγκη για 
συνολική νομοθεσία κατά των διακρίσεων 
και τη θέσπιση επιτροπής κατά των 
διακρίσεων και υπέρ της ισότητας 
προκειμένου να προστατεύει μεμονωμένα 
άτομα έναντι διακρίσεων που υφίστανται 
λόγω εθνότητας, θρησκείας, γενετήσιου 
προσανατολισμού ή σεξουαλικής 
ταυτότητας· εκφράζει την ικανοποίησή 
του για τον νέο νόμο κατά των 
διακρίσεων· ωστόσο εκφράζει την 
ανησυχία του για τη μη ενσωμάτωση του 
σεξουαλικού προσανατολισμού στις αιτίες 
διακρίσεων στη νομοθεσία· σε αυτό το 
πλαίσιο καλεί την Τουρκία να εγκρίνει 
πρόγραμμα δράσης για την προαγωγή της 
πλήρους ισότητας δικαιωμάτων και 
πλήρους αποδοχής των λεσβιών, 
ομοφυλοφίλων, αμφιφυλόφιλων και
διεμφυλικών ατόμων (ΛΟΑΔ)·

Or. en

Τροπολογία 219
Charles Tannock

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. τονίζει την επείγουσα ανάγκη για 16. τονίζει την επείγουσα ανάγκη για 
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συνολική νομοθεσία κατά των διακρίσεων 
και τη θέσπιση επιτροπής κατά των 
διακρίσεων και υπέρ της ισότητας 
προκειμένου να προστατεύει μεμονωμένα 
άτομα έναντι διακρίσεων που υφίστανται 
λόγω εθνότητας, θρησκείας, γενετήσιου 
προσανατολισμού ή σεξουαλικής 
ταυτότητας· καλεί την Τουρκία να εγκρίνει 
πρόγραμμα δράσης για την προαγωγή της 
πλήρους ισότητας δικαιωμάτων και 
πλήρους αποδοχής των λεσβιών, 
ομοφυλοφίλων, αμφιφυλόφιλων και 
διεμφυλικών ατόμων (ΛΟΑΔ)·

συνολική νομοθεσία κατά των διακρίσεων 
και τη θέσπιση επιτροπής κατά των 
διακρίσεων και υπέρ της ισότητας 
προκειμένου να προστατεύει μεμονωμένα 
άτομα έναντι διακρίσεων που υφίστανται 
λόγω εθνότητας, θρησκείας, γενετήσιου 
προσανατολισμού ή σεξουαλικής 
ταυτότητας· καλεί την Τουρκία να εγκρίνει 
πρόγραμμα δράσης για την προαγωγή της 
πλήρους ισότητας δικαιωμάτων και 
πλήρους αποδοχής των λεσβιών, 
ομοφυλοφίλων, αμφιφυλόφιλων και 
διεμφυλικών ατόμων (ΛΟΑΔ)· σημειώνει 
ιδίως το απαιτούμενο ιατρικό 
πιστοποιητικό που στιγματίζει τους 
ομοφυλόφιλους άντρες που ζητούν 
απαλλαγή από τη στρατιωτική θητεία·

Or. en

Τροπολογία 220
Laurence J.A.J. Stassen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. τονίζει την επείγουσα ανάγκη για 
συνολική νομοθεσία κατά των διακρίσεων 
και τη θέσπιση επιτροπής κατά των 
διακρίσεων και υπέρ της ισότητας 
προκειμένου να προστατεύει μεμονωμένα 
άτομα έναντι διακρίσεων που υφίστανται 
λόγω εθνότητας, θρησκείας, γενετήσιου 
προσανατολισμού ή σεξουαλικής 
ταυτότητας· καλεί την Τουρκία να εγκρίνει 
πρόγραμμα δράσης για την προαγωγή της 
πλήρους ισότητας δικαιωμάτων και 
πλήρους αποδοχής των λεσβιών, 
ομοφυλοφίλων, αμφιφυλόφιλων και 
διεμφυλικών ατόμων (ΛΟΑΔ)·

16. τονίζει την επείγουσα ανάγκη για 
συνολική νομοθεσία κατά των διακρίσεων 
και τη θέσπιση επιτροπής κατά των 
διακρίσεων και υπέρ της ισότητας 
προκειμένου να προστατεύει μεμονωμένα 
άτομα έναντι διακρίσεων που υφίστανται 
λόγω εθνότητας, θρησκείας, γενετήσιου 
προσανατολισμού ή σεξουαλικής 
ταυτότητας· καλεί την Τουρκία να εγκρίνει 
πρόγραμμα δράσης για την προαγωγή της 
πλήρους ισότητας δικαιωμάτων και 
πλήρους αποδοχής των λεσβιών, 
ομοφυλοφίλων, αμφιφυλόφιλων, 
διεμφυλικών ατόμων (ΛΟΑΔ) και των μη 
μουσουλμάνων·

Or. nl
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Τροπολογία 221
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. τονίζει την επείγουσα ανάγκη για 
συνολική νομοθεσία κατά των διακρίσεων 
και τη θέσπιση επιτροπής κατά των 
διακρίσεων και υπέρ της ισότητας
προκειμένου να προστατεύει μεμονωμένα 
άτομα έναντι διακρίσεων που υφίστανται 
λόγω εθνότητας, θρησκείας, γενετήσιου 
προσανατολισμού ή σεξουαλικής 
ταυτότητας· καλεί την Τουρκία να εγκρίνει 
πρόγραμμα δράσης για την προαγωγή της 
πλήρους ισότητας δικαιωμάτων και 
πλήρους αποδοχής των λεσβιών, 
ομοφυλοφίλων, αμφιφυλόφιλων και 
διεμφυλικών ατόμων (ΛΟΑΔ)·

16. τονίζει την επείγουσα ανάγκη για 
συνολική νομοθεσία κατά των διακρίσεων 
και τη θέσπιση επιτροπής κατά των 
διακρίσεων και υπέρ της ισότητας 
προκειμένου να προστατεύει μεμονωμένα 
άτομα έναντι διακρίσεων που υφίστανται 
λόγω εθνότητας, θρησκείας, αναπηρίας, 
γενετήσιου προσανατολισμού ή 
σεξουαλικής ταυτότητας· καλεί την 
Τουρκία να εγκρίνει πρόγραμμα δράσης 
για την καταπολέμηση της ομοφοβίας και 
την προαγωγή της πλήρους ισότητας 
δικαιωμάτων και πλήρους αποδοχής των 
λεσβιών, ομοφυλοφίλων, αμφιφυλόφιλων 
και διεμφυλικών ατόμων (ΛΟΑΔ)·

Or. en

Τροπολογία 222
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. τονίζει την επείγουσα ανάγκη για 
συνολική νομοθεσία κατά των διακρίσεων 
και τη θέσπιση επιτροπής κατά των 
διακρίσεων και υπέρ της ισότητας 
προκειμένου να προστατεύει μεμονωμένα 
άτομα έναντι διακρίσεων που υφίστανται 
λόγω εθνότητας, θρησκείας, γενετήσιου 
προσανατολισμού ή σεξουαλικής 
ταυτότητας· καλεί την Τουρκία να εγκρίνει 
πρόγραμμα δράσης για την προαγωγή της 

16. τονίζει την επείγουσα ανάγκη για 
συνολική νομοθεσία κατά των διακρίσεων 
και τη θέσπιση επιτροπής κατά των 
διακρίσεων και υπέρ της ισότητας 
προκειμένου να προστατεύει μεμονωμένα 
άτομα έναντι διακρίσεων που υφίστανται 
λόγω εθνότητας, θρησκείας, γενετήσιου 
προσανατολισμού ή σεξουαλικής 
ταυτότητας· καλεί την Τουρκία να εγκρίνει 
πρόγραμμα δράσης για την προαγωγή της 
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πλήρους ισότητας δικαιωμάτων και 
πλήρους αποδοχής των λεσβιών, 
ομοφυλοφίλων, αμφιφυλόφιλων και 
διεμφυλικών ατόμων (ΛΟΑΔ)·

ισότητας δικαιωμάτων και πλήρους 
αποδοχής των λεσβιών, ομοφυλοφίλων, 
αμφιφυλόφιλων και διεμφυλικών ατόμων 
(ΛΟΑΔ)·

Or. nl

Τροπολογία 223
Göran Färm, Raimon Obiols, Tanja Fajon, Åsa Westlund, Anna Hedh, Jens Nilsson, 
Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Ismail Ertug

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. τονίζει την επείγουσα ανάγκη για 
συνολική νομοθεσία κατά των διακρίσεων 
και τη θέσπιση επιτροπής κατά των 
διακρίσεων και υπέρ της ισότητας 
προκειμένου να προστατεύει μεμονωμένα 
άτομα έναντι διακρίσεων που υφίστανται 
λόγω εθνότητας, θρησκείας, γενετήσιου 
προσανατολισμού ή σεξουαλικής 
ταυτότητας· καλεί την Τουρκία να εγκρίνει 
πρόγραμμα δράσης για την προαγωγή της 
πλήρους ισότητας δικαιωμάτων και 
πλήρους αποδοχής των λεσβιών, 
ομοφυλοφίλων, αμφιφυλόφιλων και 
διεμφυλικών ατόμων (ΛΟΑΔ)·

16. τονίζει την επείγουσα ανάγκη για 
συνολική νομοθεσία κατά των διακρίσεων 
και τη θέσπιση επιτροπής κατά των 
διακρίσεων και υπέρ της ισότητας 
προκειμένου να προστατεύει μεμονωμένα 
άτομα έναντι διακρίσεων που υφίστανται 
λόγω εθνότητας, θρησκείας, φύλου, 
ηλικίας, αναπηρίας, γενετήσιου 
προσανατολισμού ή σεξουαλικής 
ταυτότητας· καλεί την Τουρκία να εγκρίνει 
πρόγραμμα δράσης για την προαγωγή της 
πλήρους ισότητας δικαιωμάτων και 
πλήρους αποδοχής των λεσβιών, 
ομοφυλοφίλων, αμφιφυλόφιλων και 
διεμφυλικών ατόμων (ΛΟΑΔ)·

Or. en

Τροπολογία 224
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. τονίζει την επείγουσα ανάγκη για 
συνολική νομοθεσία κατά των διακρίσεων 

16. τονίζει την επείγουσα ανάγκη για 
συνολική νομοθεσία κατά των διακρίσεων 
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και τη θέσπιση επιτροπής κατά των 
διακρίσεων και υπέρ της ισότητας 
προκειμένου να προστατεύει μεμονωμένα 
άτομα έναντι διακρίσεων που υφίστανται 
λόγω εθνότητας, θρησκείας, γενετήσιου 
προσανατολισμού ή σεξουαλικής 
ταυτότητας· καλεί την Τουρκία να εγκρίνει 
πρόγραμμα δράσης για την προαγωγή της 
πλήρους ισότητας δικαιωμάτων και 
πλήρους αποδοχής των λεσβιών, 
ομοφυλοφίλων, αμφιφυλόφιλων και 
διεμφυλικών ατόμων (ΛΟΑΔ)·

και τη θέσπιση επιτροπής κατά των 
διακρίσεων και υπέρ της ισότητας 
προκειμένου να προστατεύει μεμονωμένα 
άτομα έναντι διακρίσεων που υφίστανται 
λόγω εθνότητας, θρησκείας, φύλου, 
γενετήσιου προσανατολισμού ή 
σεξουαλικής ταυτότητας· καλεί την 
Τουρκία να εγκρίνει πρόγραμμα δράσης 
για την προαγωγή της πλήρους ισότητας 
δικαιωμάτων και πλήρους αποδοχής των 
λεσβιών, ομοφυλοφίλων, αμφιφυλόφιλων 
και διεμφυλικών ατόμων (ΛΟΑΔ)·

Or. en

Τροπολογία 225
Andrew Duff, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. επισημαίνει τις αυξανόμενες 
δυσκολίες όσον αφορά την αγορά αλκοόλ· 
ζητεί από τις δημόσιες αρχές να 
υπερασπίζονται ενεργά τρόπους ζωής 
σύμφωνους με τις αρχές του κοσμικού 
κράτους σε ολόκληρη τη χώρα·

Or. en

Τροπολογία 226
Jelko Kacin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. επισημαίνει τις αυξανόμενες 
δυσκολίες όσον αφορά την αγορά αλκοόλ· 
ζητεί από τις δημόσιες αρχές να 
υπερασπίζονται ενεργά τρόπους ζωής 
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σύμφωνους με τις αρχές του κοσμικού 
κράτους σε ολόκληρη τη χώρα·

Or. en

Τροπολογία 227
Emine Bozkurt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
συχνές επιθέσεις στα διεμφυλικά άτομα 
και για την έλλειψη προστασίας από τη 
βία για τις λεσβίες, τους ομοφυλόφιλους, 
τους αμφιφυλόφιλους και τα διεμφυλικά 
άτομα (ΛΟΑΔ)· ζητεί από τις τουρκικές 
αρχές να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα 
για να διασφαλίσουν την κοινωνική 
ένταξη και ενσωμάτωση στην αγορά 
εργασίας των λεσβιών, ομοφυλόφιλων, 
αμφιφυλόφιλων και τρανσεξουαλικών 
ατόμων (ΛΟΑΔ), καθώς και το δικαίωμά 
τους στη στέγαση· 

Or. en

Τροπολογία 228
Adrian Severin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. εκφράζει την ικανοποίησή του για τα 
μέτρα που έχουν ληφθεί προς την 
κατεύθυνση της συμμετοχής των 
αναγνωρισμένων μειονοτήτων στη 
διαδικασία κατάρτισης νέου 
συντάγματος· θεωρεί ότι η Τουρκία 
πρέπει να βελτιώσει περαιτέρω τη θέση 
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της όσον αφορά την προστασία των 
μειονοτήτων· στο πλαίσιο αυτό 
υπογραμμίζει το γεγονός ότι η Τουρκία 
δεν έχει επικυρώσει τη σύμβαση πλαίσιο 
για την Προστασία των Εθνικών 
Μειονοτήτων (ΣΠΠΕΜ) του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ούτε τον Χάρτη 
για τις Περιφερειακές και Μειονοτικές 
Γλώσσες· εκφράζει την ανησυχία του 
σχετικά με την έλλειψη αξιόπιστων 
στοιχείων σχετικά με την κοινότητα των 
Ρομά·

Or. en

Τροπολογία 229
Bastiaan Belder

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. ζητεί επιτακτικότατα από τις 
τουρκικές αρχές να καταπολεμήσουν 
δυναμικά και αποτελεσματικά τις 
αντισημιτικές δηλώσεις, δίδοντας κατ’ 
αυτόν τον τρόπο παράδειγμα στην 
περιοχή·

Or. en

Τροπολογία 230
Emine Bozkurt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16β. υπογραμμίζει την ανάγκη για 
νομοθεσία που να καλύπτει τα εγκλήματα 
μίσους , η οποία να περιλαμβάνει 
βαρύτερες ποινές για εγκλήματα που 
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έχουν ως κίνητρο τον ρατσισμό, την 
ξενοφοβία, τη θρησκευτική μισαλλοδοξία, 
την ψυχική ή σωματική αναπηρία του 
θύματος, την κατάσταση της υγείας, την 
εθνικότητα, τις πεποιθήσεις, την ηλικία, 
τις πολιτικές πεποιθήσεις, τον σεξουαλικό 
προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου·

Or. en

Τροπολογία 231
Adrian Severin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. χαιρετίζει την συνεχιζόμενη εφαρμογή
νομοθεσίας που τροποποιεί τον Νόμο του 
2008 σχετικά με τα ιδρύματα και διευρύνει 
την εμβέλεια της αποκατάστασης των 
δικαιωμάτων ιδιοκτησίας των μη 
μουσουλμανικών κοινοτήτων· καλεί τις 
αρμόδιες αρχές να συνδράμουν την 
συριακή κοινότητα για την διασαφήνιση 
των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν σε 
σχέση με την ιδιοκτησία και την 
καταχώριση στο κτηματολόγιο· ζητεί να 
δοθεί λύση για τον μεγάλο αριθμό 
ιδιοκτησιών της Ρωμαιοκαθολικής 
εκκλησίας που παραμένει κατασχεμένη 
από το κράτος· υπενθυμίζει την επείγουσα 
ανάγκη να συνεχισθούν ζωτικές και 
ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις στον τομέα 
της ελευθερίας σκέψης, συνείδησης και 
θρησκείας, και συγκεκριμένα να δοθεί η 
δυνατότητα στις θρησκευτικές 
κοινότητες να έχουν νομική 
προσωπικότητα, καταργώντας όλους 
τους περιορισμούς στην κατάρτιση, το 
διορισμό και τη διαδοχή του κλήρου, 
αναγνωρίζοντας τους τόπους άσκησης 
θρησκευτικής λατρείας των Αλεβητών 
και εφαρμόζοντας τις διάφορες 
αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 

17. χαιρετίζει την συνεχιζόμενη εφαρμογή 
του Νόμου του 2008 σχετικά με τα 
ιδρύματα και τις τροποποιήσεις του που 
πραγματοποιήθηκαν το 2008 και το 2011 
και διευρύνει την εμβέλεια της 
αποκατάστασης των δικαιωμάτων 
ιδιοκτησίας των μη μουσουλμανικών 
κοινοτήτων·
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Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των 
συστάσεων της Επιτροπής της Βενετίας· 
καλεί την Τουρκία να μεριμνήσει ώστε να 
μην απολέσει τις γαίες της η Μονή του 
Αγίου Γαβριήλ, αλλά αντίθετα να 
προστατευτεί στο σύνολό της·

Or. en

Τροπολογία 232
Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. χαιρετίζει την συνεχιζόμενη εφαρμογή 
νομοθεσίας που τροποποιεί τον Νόμο του 
2008 σχετικά με τα ιδρύματα και διευρύνει 
την εμβέλεια της αποκατάστασης των 
δικαιωμάτων ιδιοκτησίας των μη 
μουσουλμανικών κοινοτήτων· καλεί τις 
αρμόδιες αρχές να συνδράμουν την 
συριακή κοινότητα για την διασαφήνιση 
των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν σε 
σχέση με την ιδιοκτησία και την 
καταχώριση στο κτηματολόγιο· ζητεί να 
δοθεί λύση για τον μεγάλο αριθμό 
ιδιοκτησιών της Ρωμαιοκαθολικής 
εκκλησίας που παραμένει κατασχεμένη 
από το κράτος· υπενθυμίζει την επείγουσα 
ανάγκη να συνεχισθούν ζωτικές και 
ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις στον τομέα 
της ελευθερίας σκέψης, συνείδησης και 
θρησκείας, και συγκεκριμένα να δοθεί η 
δυνατότητα στις θρησκευτικές κοινότητες 
να έχουν νομική προσωπικότητα, 
καταργώντας όλους τους περιορισμούς 
στην κατάρτιση, το διορισμό και τη 
διαδοχή του κλήρου, αναγνωρίζοντας τους 
τόπους άσκησης θρησκευτικής λατρείας 
των Αλεβητών και εφαρμόζοντας τις 
διάφορες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
και των συστάσεων της Επιτροπής της 

17. χαιρετίζει την συνεχιζόμενη εφαρμογή 
νομοθεσίας που τροποποιεί τον Νόμο του 
2008 σχετικά με τα ιδρύματα και διευρύνει 
την εμβέλεια της αποκατάστασης των 
δικαιωμάτων ιδιοκτησίας των μη 
μουσουλμανικών κοινοτήτων· καλεί τις 
αρμόδιες αρχές να συνδράμουν την 
συριακή κοινότητα για την διασαφήνιση 
των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν σε 
σχέση με την ιδιοκτησία και την 
καταχώριση στο κτηματολόγιο· ζητεί να 
δοθεί λύση για τον μεγάλο αριθμό 
ιδιοκτησιών της Ρωμαιοκαθολικής 
εκκλησίας που παραμένει κατασχεμένη 
από το κράτος· υπενθυμίζει την επείγουσα 
ανάγκη να συνεχισθούν ζωτικές και 
ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις στον τομέα 
της ελευθερίας σκέψης, συνείδησης και 
θρησκείας, και συγκεκριμένα να δοθεί η 
δυνατότητα στις θρησκευτικές κοινότητες 
να έχουν νομική προσωπικότητα, 
καταργώντας όλους τους περιορισμούς 
στην κατάρτιση, το διορισμό και τη 
διαδοχή του κλήρου, αναγνωρίζοντας τους 
τόπους άσκησης θρησκευτικής λατρείας 
των Αλεβητών και εφαρμόζοντας τις 
διάφορες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
και των συστάσεων της Επιτροπής της 
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Βενετίας· καλεί την Τουρκία να μεριμνήσει 
ώστε να μην απολέσει τις γαίες της η 
Μονή του Αγίου Γαβριήλ, αλλά αντίθετα 
να προστατευτεί στο σύνολό της·

Βενετίας· καλεί την Τουρκία να μεριμνήσει 
ώστε να μην απολέσει τις γαίες της η 
Μονή του Αγίου Γαβριήλ, αλλά αντίθετα 
να προστατευτεί στο σύνολό της· 
επισημαίνει ότι στο πλαίσιο της 
ανεκτικότητας απαιτείται ειδική προσοχή 
για τις μειονότητες και εφιστά ιδιαίτερα 
την προσοχή στις πρόσφατες επιθέσεις σε 
βάρος ηλικιωμένων γυναικών αρμενικής 
καταγωγής στην Κωνσταντινούπολη· 
ζητεί από τις τουρκικές αρχές να 
διενεργήσουν διεξοδική έρευνα και να 
προσάγουν τους υπαίτιους ενώπιον της 
δικαιοσύνης·

Or. en

Τροπολογία 233
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. χαιρετίζει την συνεχιζόμενη εφαρμογή 
νομοθεσίας που τροποποιεί τον Νόμο του 
2008 σχετικά με τα ιδρύματα και διευρύνει 
την εμβέλεια της αποκατάστασης των 
δικαιωμάτων ιδιοκτησίας των μη 
μουσουλμανικών κοινοτήτων· καλεί τις 
αρμόδιες αρχές να συνδράμουν την 
συριακή κοινότητα για την διασαφήνιση 
των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν σε 
σχέση με την ιδιοκτησία και την 
καταχώριση στο κτηματολόγιο· ζητεί να 
δοθεί λύση για τον μεγάλο αριθμό 
ιδιοκτησιών της Ρωμαιοκαθολικής 
εκκλησίας που παραμένει κατασχεμένη 
από το κράτος· υπενθυμίζει την επείγουσα 
ανάγκη να συνεχισθούν ζωτικές και 
ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις στον τομέα 
της ελευθερίας σκέψης, συνείδησης και 
θρησκείας, και συγκεκριμένα να δοθεί η 
δυνατότητα στις θρησκευτικές κοινότητες 
να έχουν νομική προσωπικότητα, 

17. χαιρετίζει την συνεχιζόμενη εφαρμογή 
νομοθεσίας που τροποποιεί τον Νόμο του 
2008 σχετικά με τα ιδρύματα και διευρύνει 
την εμβέλεια της αποκατάστασης των 
δικαιωμάτων ιδιοκτησίας των μη 
μουσουλμανικών κοινοτήτων· καλεί τις 
αρμόδιες αρχές να συνδράμουν την 
συριακή κοινότητα για την διασαφήνιση 
των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν σε 
σχέση με την ιδιοκτησία και την 
καταχώριση στο κτηματολόγιο· ζητεί να 
δοθεί λύση για τον μεγάλο αριθμό 
ιδιοκτησιών της Ρωμαιοκαθολικής 
εκκλησίας που παραμένει κατασχεμένη 
από το κράτος· υπενθυμίζει την επείγουσα 
ανάγκη να συνεχισθούν ζωτικές και 
ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις στον τομέα 
της ελευθερίας σκέψης, συνείδησης και 
θρησκείας, και συγκεκριμένα να δοθεί η 
δυνατότητα στις θρησκευτικές κοινότητες 
να έχουν νομική προσωπικότητα, 
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καταργώντας όλους τους περιορισμούς 
στην κατάρτιση, το διορισμό και τη 
διαδοχή του κλήρου, αναγνωρίζοντας τους 
τόπους άσκησης θρησκευτικής λατρείας 
των Αλεβητών και εφαρμόζοντας τις 
διάφορες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
και των συστάσεων της Επιτροπής της 
Βενετίας· καλεί την Τουρκία να μεριμνήσει 
ώστε να μην απολέσει τις γαίες της η 
Μονή του Αγίου Γαβριήλ, αλλά αντίθετα 
να προστατευτεί στο σύνολό της·

καταργώντας όλους τους περιορισμούς 
στην κατάρτιση, το διορισμό και τη 
διαδοχή του κλήρου, αναγνωρίζοντας τους 
τόπους άσκησης θρησκευτικής λατρείας 
των Αλεβητών και εφαρμόζοντας τις 
διάφορες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
και των συστάσεων της Επιτροπής της 
Βενετίας· καλεί την Τουρκία να μεριμνήσει 
ώστε να μην απολέσει τις γαίες της η 
Μονή του Αγίου Γαβριήλ, αλλά αντίθετα 
να προστατευτεί στο σύνολό της· ζητεί να 
διασφαλιστεί η θέση του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης· 
ζητεί ως εκ τούτου την τροποποίηση της 
νομοθεσίας και της πρακτικής εφαρμογής 
της, έτσι ώστε οι ορθόδοξοι ιερείς, 
επίσκοποι και ο Πατριάρχης να μην 
χρειάζεται να είναι τούρκοι υπήκοοι, 
ιδίως επειδή ο Πατριάρχης είναι ο 
επικεφαλής της Ορθόδοξης Εκκλησίας σε 
όλο τον κόσμο, και ζητεί την επιστροφή 
της περιουσίας που κατασχέθηκε από το 
Πατριαρχείο - ιδίως των εκκλησιών, και 
ζητεί να διατηρηθεί η εκπαίδευση των 
ιερέων και να επιτραπεί η 
επαναλειτουργία της Σχολής της Χάλκης·

Or. en

Τροπολογία 234
Ismail Ertug

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. χαιρετίζει την συνεχιζόμενη εφαρμογή 
νομοθεσίας που τροποποιεί τον Νόμο του 
2008 σχετικά με τα ιδρύματα και διευρύνει 
την εμβέλεια της αποκατάστασης των 
δικαιωμάτων ιδιοκτησίας των μη 
μουσουλμανικών κοινοτήτων· καλεί τις 
αρμόδιες αρχές να συνδράμουν την 
συριακή κοινότητα για την διασαφήνιση 

17. χαιρετίζει την συνεχιζόμενη εφαρμογή 
νομοθεσίας που τροποποιεί τον Νόμο του 
2008 σχετικά με τα ιδρύματα και διευρύνει 
την εμβέλεια της αποκατάστασης των 
δικαιωμάτων ιδιοκτησίας των μη 
μουσουλμανικών κοινοτήτων· καλεί τις 
αρμόδιες αρχές να συνδράμουν την 
συριακή κοινότητα για την διασαφήνιση 
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των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν σε 
σχέση με την ιδιοκτησία και την 
καταχώριση στο κτηματολόγιο· ζητεί να 
δοθεί λύση για τον μεγάλο αριθμό 
ιδιοκτησιών της Ρωμαιοκαθολικής 
εκκλησίας που παραμένει κατασχεμένη 
από το κράτος· υπενθυμίζει την επείγουσα 
ανάγκη να συνεχισθούν ζωτικές και 
ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις στον τομέα 
της ελευθερίας σκέψης, συνείδησης και 
θρησκείας, και συγκεκριμένα να δοθεί η 
δυνατότητα στις θρησκευτικές κοινότητες 
να έχουν νομική προσωπικότητα, 
καταργώντας όλους τους περιορισμούς 
στην κατάρτιση, το διορισμό και τη 
διαδοχή του κλήρου, αναγνωρίζοντας τους 
τόπους άσκησης θρησκευτικής λατρείας 
των Αλεβητών και εφαρμόζοντας τις 
διάφορες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
και των συστάσεων της Επιτροπής της 
Βενετίας· καλεί την Τουρκία να μεριμνήσει 
ώστε να μην απολέσει τις γαίες της η 
Μονή του Αγίου Γαβριήλ, αλλά αντίθετα 
να προστατευτεί στο σύνολό της·

των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν σε 
σχέση με την ιδιοκτησία και την 
καταχώριση στο κτηματολόγιο· ζητεί να 
δοθεί λύση για τον μεγάλο αριθμό 
ιδιοκτησιών της Ρωμαιοκαθολικής 
εκκλησίας που παραμένει κατασχεμένη 
από το κράτος· υπενθυμίζει την επείγουσα 
ανάγκη να συνεχισθούν ζωτικές και 
ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις στον τομέα 
της ελευθερίας σκέψης, συνείδησης και 
θρησκείας, και συγκεκριμένα να δοθεί η 
δυνατότητα στις θρησκευτικές κοινότητες 
να έχουν νομική προσωπικότητα, 
καταργώντας όλους τους περιορισμούς 
στην κατάρτιση, το διορισμό και τη 
διαδοχή του κλήρου, αναγνωρίζοντας τους 
τόπους άσκησης θρησκευτικής λατρείας 
των Αλεβητών και εφαρμόζοντας τις 
διάφορες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
και των συστάσεων της Επιτροπής της 
Βενετίας· καλεί την Τουρκία να μεριμνήσει 
ώστε να μην απολέσει τις γαίες της η 
Μονή του Αγίου Γαβριήλ, αλλά αντίθετα 
να προστατευτεί στο σύνολό της· εκφράζει 
τη λύπη του που το θέμα της μαντίλας 
δεν έχει ακόμη επιλυθεί στην Τουρκία· 
ζητεί από την κυβέρνηση να θεσπίσει 
νομοθεσία που να αποτρέπει τις 
διακρίσεις εις βάρος των γυναικών και 
που να αντιμετωπίζει την πόλωση της 
κοινωνίας όσον αφορά το θέμα της 
μαντίλας προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
ελεύθερη επιλογή των γυναικών·

Or. en

Τροπολογία 235
Alf Svensson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. χαιρετίζει την συνεχιζόμενη εφαρμογή 17. χαιρετίζει την συνεχιζόμενη εφαρμογή 
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νομοθεσίας που τροποποιεί τον Νόμο του 
2008 σχετικά με τα ιδρύματα και διευρύνει 
την εμβέλεια της αποκατάστασης των 
δικαιωμάτων ιδιοκτησίας των μη 
μουσουλμανικών κοινοτήτων· καλεί τις 
αρμόδιες αρχές να συνδράμουν την 
συριακή κοινότητα για την διασαφήνιση 
των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν σε 
σχέση με την ιδιοκτησία και την 
καταχώριση στο κτηματολόγιο· ζητεί να 
δοθεί λύση για τον μεγάλο αριθμό 
ιδιοκτησιών της Ρωμαιοκαθολικής 
εκκλησίας που παραμένει κατασχεμένη 
από το κράτος· υπενθυμίζει την επείγουσα 
ανάγκη να συνεχισθούν ζωτικές και 
ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις στον τομέα 
της ελευθερίας σκέψης, συνείδησης και 
θρησκείας, και συγκεκριμένα να δοθεί η 
δυνατότητα στις θρησκευτικές κοινότητες 
να έχουν νομική προσωπικότητα, 
καταργώντας όλους τους περιορισμούς 
στην κατάρτιση, το διορισμό και τη 
διαδοχή του κλήρου, αναγνωρίζοντας τους 
τόπους άσκησης θρησκευτικής λατρείας 
των Αλεβητών και εφαρμόζοντας τις 
διάφορες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
και των συστάσεων της Επιτροπής της 
Βενετίας· καλεί την Τουρκία να μεριμνήσει 
ώστε να μην απολέσει τις γαίες της η 
Μονή του Αγίου Γαβριήλ, αλλά αντίθετα 
να προστατευτεί στο σύνολό της·

νομοθεσίας που τροποποιεί τον Νόμο του 
2008 σχετικά με τα ιδρύματα και διευρύνει 
την εμβέλεια της αποκατάστασης των 
δικαιωμάτων ιδιοκτησίας των μη 
μουσουλμανικών κοινοτήτων· καλεί τις 
αρμόδιες αρχές να συνδράμουν την 
συριακή κοινότητα για την διασαφήνιση 
των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν σε 
σχέση με την ιδιοκτησία και την 
καταχώριση στο κτηματολόγιο· ζητεί να 
δοθεί λύση για τον μεγάλο αριθμό 
ιδιοκτησιών της Ρωμαιοκαθολικής 
εκκλησίας που παραμένει κατασχεμένη 
από το κράτος· υπενθυμίζει την επείγουσα 
ανάγκη να συνεχισθούν ζωτικές και 
ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις στον τομέα 
της ελευθερίας σκέψης, συνείδησης και 
θρησκείας, και συγκεκριμένα να δοθεί η 
δυνατότητα στις θρησκευτικές κοινότητες 
να έχουν νομική προσωπικότητα, 
καταργώντας όλους τους περιορισμούς 
στην κατάρτιση, το διορισμό και τη 
διαδοχή του κλήρου, αναγνωρίζοντας τους 
τόπους άσκησης θρησκευτικής λατρείας 
των Αλεβητών και εφαρμόζοντας τις 
διάφορες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
και των συστάσεων της Επιτροπής της 
Βενετίας· καλεί την Τουρκία να μεριμνήσει 
ώστε να μην απολέσει τις γαίες της η 
Μονή του Αγίου Γαβριήλ, αλλά αντίθετα 
να προστατευτεί στο σύνολό της· ζητεί να 
υπάρξει διάλογος μεταξύ της τουρκικής 
κυβέρνησης και του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης 
προκειμένου να διασφαλιστεί το 
δικαίωμα των Χριστιανών για προσευχή 
και λατρεία στην Αγία Σοφία στην 
Κωνσταντινούπολη·

Or. en

Τροπολογία 236
Hélène Flautre, Franziska Keller
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. χαιρετίζει την συνεχιζόμενη εφαρμογή 
νομοθεσίας που τροποποιεί τον Νόμο του 
2008 σχετικά με τα ιδρύματα και διευρύνει 
την εμβέλεια της αποκατάστασης των 
δικαιωμάτων ιδιοκτησίας των μη 
μουσουλμανικών κοινοτήτων· καλεί τις 
αρμόδιες αρχές να συνδράμουν την 
συριακή κοινότητα για την διασαφήνιση 
των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν σε 
σχέση με την ιδιοκτησία και την 
καταχώριση στο κτηματολόγιο· ζητεί να 
δοθεί λύση για τον μεγάλο αριθμό 
ιδιοκτησιών της Ρωμαιοκαθολικής 
εκκλησίας που παραμένει κατασχεμένη 
από το κράτος· υπενθυμίζει την επείγουσα 
ανάγκη να συνεχισθούν ζωτικές και 
ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις στον τομέα 
της ελευθερίας σκέψης, συνείδησης και 
θρησκείας, και συγκεκριμένα να δοθεί η 
δυνατότητα στις θρησκευτικές κοινότητες 
να έχουν νομική προσωπικότητα, 
καταργώντας όλους τους περιορισμούς 
στην κατάρτιση, το διορισμό και τη 
διαδοχή του κλήρου, αναγνωρίζοντας τους 
τόπους άσκησης θρησκευτικής λατρείας 
των Αλεβητών και εφαρμόζοντας τις 
διάφορες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
και των συστάσεων της Επιτροπής της 
Βενετίας· καλεί την Τουρκία να μεριμνήσει 
ώστε να μην απολέσει τις γαίες της η 
Μονή του Αγίου Γαβριήλ, αλλά αντίθετα 
να προστατευτεί στο σύνολό της·

17. χαιρετίζει την συνεχιζόμενη εφαρμογή 
νομοθεσίας που τροποποιεί τον Νόμο του 
2008 σχετικά με τα ιδρύματα και διευρύνει 
την εμβέλεια της αποκατάστασης των 
δικαιωμάτων ιδιοκτησίας των μη 
μουσουλμανικών κοινοτήτων· καλεί τις 
αρμόδιες αρχές να συνδράμουν την 
συριακή κοινότητα για την διασαφήνιση 
των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν σε 
σχέση με την ιδιοκτησία και την 
καταχώριση στο κτηματολόγιο· ζητεί να 
δοθεί λύση για τον μεγάλο αριθμό 
ιδιοκτησιών της Ρωμαιοκαθολικής 
εκκλησίας που παραμένει κατασχεμένη 
από το κράτος· υπενθυμίζει την επείγουσα 
ανάγκη να συνεχισθούν ζωτικές και 
ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις στον τομέα 
της ελευθερίας σκέψης, συνείδησης και 
θρησκείας, και συγκεκριμένα να δοθεί η 
δυνατότητα στις θρησκευτικές κοινότητες 
να έχουν νομική προσωπικότητα, 
καταργώντας όλους τους περιορισμούς 
στην κατάρτιση, το διορισμό και τη 
διαδοχή του κλήρου, αναγνωρίζοντας τους 
τόπους άσκησης θρησκευτικής λατρείας 
των Αλεβητών και εφαρμόζοντας τις 
διάφορες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
και των συστάσεων της Επιτροπής της 
Βενετίας· καλεί την Τουρκία να μεριμνήσει 
ώστε να μην απολέσει τις γαίες της η 
Μονή του Αγίου Γαβριήλ, αλλά αντίθετα 
να προστατευτεί στο σύνολό της· 
επικροτεί τις πρωτοβουλίες για να 
επαναλειτουργήσει το Ελληνικό Σχολείο 
της Πριγκήπου ως διεθνές κέντρο 
πολιτισμών και ζητεί από την τουρκική 
κυβέρνηση να επαναλειτουργήσει η Σχολή 
της Χάλκης· 

Or. en
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Τροπολογία 237
Tunne Kelam

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. χαιρετίζει την συνεχιζόμενη εφαρμογή 
νομοθεσίας που τροποποιεί τον Νόμο του 
2008 σχετικά με τα ιδρύματα και διευρύνει 
την εμβέλεια της αποκατάστασης των 
δικαιωμάτων ιδιοκτησίας των μη 
μουσουλμανικών κοινοτήτων· καλεί τις
αρμόδιες αρχές να συνδράμουν την 
συριακή κοινότητα για την διασαφήνιση 
των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν σε 
σχέση με την ιδιοκτησία και την 
καταχώριση στο κτηματολόγιο· ζητεί να 
δοθεί λύση για τον μεγάλο αριθμό 
ιδιοκτησιών της Ρωμαιοκαθολικής 
εκκλησίας που παραμένει κατασχεμένη 
από το κράτος· υπενθυμίζει την επείγουσα 
ανάγκη να συνεχισθούν ζωτικές και 
ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις στον τομέα 
της ελευθερίας σκέψης, συνείδησης και 
θρησκείας, και συγκεκριμένα να δοθεί η 
δυνατότητα στις θρησκευτικές κοινότητες 
να έχουν νομική προσωπικότητα, 
καταργώντας όλους τους περιορισμούς 
στην κατάρτιση, το διορισμό και τη 
διαδοχή του κλήρου, αναγνωρίζοντας τους 
τόπους άσκησης θρησκευτικής λατρείας 
των Αλεβητών και εφαρμόζοντας τις 
διάφορες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
και των συστάσεων της Επιτροπής της 
Βενετίας· καλεί την Τουρκία να μεριμνήσει 
ώστε να μην απολέσει τις γαίες της η 
Μονή του Αγίου Γαβριήλ, αλλά αντίθετα 
να προστατευτεί στο σύνολό της·

17. χαιρετίζει την συνεχιζόμενη εφαρμογή 
νομοθεσίας που τροποποιεί τον Νόμο του 
2008 σχετικά με τα ιδρύματα και διευρύνει 
την εμβέλεια της αποκατάστασης των 
δικαιωμάτων ιδιοκτησίας των μη 
μουσουλμανικών κοινοτήτων· καλεί τις 
αρμόδιες αρχές να συνδράμουν την 
συριακή κοινότητα για την διασαφήνιση 
των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν σε 
σχέση με την ιδιοκτησία και την 
καταχώριση στο κτηματολόγιο· ζητεί να 
δοθεί λύση για τον μεγάλο αριθμό 
ιδιοκτησιών της Ρωμαιοκαθολικής 
εκκλησίας που παραμένει κατασχεμένη 
από το κράτος· υπενθυμίζει την επείγουσα 
ανάγκη να συνεχισθούν ζωτικές και 
ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις στον τομέα 
της ελευθερίας σκέψης, συνείδησης και 
θρησκείας, και συγκεκριμένα να δοθεί η 
δυνατότητα στις θρησκευτικές κοινότητες 
να έχουν νομική προσωπικότητα, 
καταργώντας όλους τους περιορισμούς 
στην κατάρτιση, το διορισμό και τη 
διαδοχή του κλήρου, αναγνωρίζοντας τους 
τόπους άσκησης θρησκευτικής λατρείας 
των Αλεβητών και εφαρμόζοντας τις 
διάφορες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
και των συστάσεων της Επιτροπής της 
Βενετίας· ζητεί από την Τουρκία να 
αφαιρέσει την αναγραφή του 
θρησκεύματος στα δελτία ταυτότητας, 
προκειμένου να μειωθεί η διοικητική 
παρενόχληση των μελών των μη 
μουσουλμανικών κοινοτήτων· καλεί την 
Τουρκία να μεριμνήσει ώστε να μην 
απολέσει τις γαίες της η Μονή του Αγίου 
Γαβριήλ, αλλά αντίθετα να προστατευτεί 
στο σύνολό της·
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Τροπολογία 238
Zbigniew Ziobro

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. χαιρετίζει την συνεχιζόμενη εφαρμογή 
νομοθεσίας που τροποποιεί τον Νόμο του 
2008 σχετικά με τα ιδρύματα και διευρύνει 
την εμβέλεια της αποκατάστασης των 
δικαιωμάτων ιδιοκτησίας των μη 
μουσουλμανικών κοινοτήτων· καλεί τις 
αρμόδιες αρχές να συνδράμουν την 
συριακή κοινότητα για την διασαφήνιση 
των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν σε 
σχέση με την ιδιοκτησία και την 
καταχώριση στο κτηματολόγιο· ζητεί να 
δοθεί λύση για τον μεγάλο αριθμό 
ιδιοκτησιών της Ρωμαιοκαθολικής 
εκκλησίας που παραμένει κατασχεμένη
από το κράτος· υπενθυμίζει την επείγουσα 
ανάγκη να συνεχισθούν ζωτικές και 
ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις στον τομέα 
της ελευθερίας σκέψης, συνείδησης και 
θρησκείας, και συγκεκριμένα να δοθεί η 
δυνατότητα στις θρησκευτικές κοινότητες 
να έχουν νομική προσωπικότητα, 
καταργώντας όλους τους περιορισμούς 
στην κατάρτιση, το διορισμό και τη 
διαδοχή του κλήρου, αναγνωρίζοντας τους 
τόπους άσκησης θρησκευτικής λατρείας 
των Αλεβητών και εφαρμόζοντας τις 
διάφορες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
και των συστάσεων της Επιτροπής της 
Βενετίας· καλεί την Τουρκία να μεριμνήσει 
ώστε να μην απολέσει τις γαίες της η 
Μονή του Αγίου Γαβριήλ, αλλά αντίθετα 
να προστατευτεί στο σύνολό της·

17. χαιρετίζει την συνεχιζόμενη εφαρμογή 
νομοθεσίας που τροποποιεί τον Νόμο του 
2008 σχετικά με τα ιδρύματα και διευρύνει 
την εμβέλεια της αποκατάστασης των 
δικαιωμάτων ιδιοκτησίας των μη 
μουσουλμανικών κοινοτήτων· καλεί τις 
αρμόδιες αρχές να συνδράμουν την 
συριακή κοινότητα για την διασαφήνιση 
των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν σε 
σχέση με την ιδιοκτησία και την 
καταχώριση στο κτηματολόγιο· τονίζει την 
επείγουσα ανάγκη να δοθεί λύση για τον 
μεγάλο αριθμό ιδιοκτησιών της 
Ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας και την 
επιστροφή των παρανόμως 
κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων 
που παραμένουν κατασχεμένα από το 
κράτος· υπενθυμίζει την επείγουσα ανάγκη 
να συνεχισθούν ζωτικές και ουσιαστικές 
μεταρρυθμίσεις στον τομέα της ελευθερίας 
σκέψης, συνείδησης και θρησκείας, και 
συγκεκριμένα να δοθεί η δυνατότητα στις 
θρησκευτικές κοινότητες να έχουν νομική 
προσωπικότητα, καταργώντας όλους τους 
περιορισμούς στην κατάρτιση, το διορισμό 
και τη διαδοχή του κλήρου, 
αναγνωρίζοντας τους τόπους άσκησης 
θρησκευτικής λατρείας των Αλεβητών και 
εφαρμόζοντας τις διάφορες αποφάσεις του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και των συστάσεων της 
Επιτροπής της Βενετίας· καλεί την 
Τουρκία να μεριμνήσει ώστε να μην 
απολέσει τις γαίες της η Μονή του Αγίου 
Γαβριήλ, αλλά αντίθετα να προστατευτεί 
στο σύνολό της·
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Or. pl

Τροπολογία 239
Raimon Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. χαιρετίζει την συνεχιζόμενη εφαρμογή 
νομοθεσίας που τροποποιεί τον Νόμο του 
2008 σχετικά με τα ιδρύματα και διευρύνει 
την εμβέλεια της αποκατάστασης των 
δικαιωμάτων ιδιοκτησίας των μη 
μουσουλμανικών κοινοτήτων· καλεί τις 
αρμόδιες αρχές να συνδράμουν την 
συριακή κοινότητα για την διασαφήνιση 
των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν σε 
σχέση με την ιδιοκτησία και την 
καταχώριση στο κτηματολόγιο· ζητεί να 
δοθεί λύση για τον μεγάλο αριθμό 
ιδιοκτησιών της Ρωμαιοκαθολικής 
εκκλησίας που παραμένει κατασχεμένη 
από το κράτος· υπενθυμίζει την επείγουσα 
ανάγκη να συνεχισθούν ζωτικές και 
ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις στον τομέα 
της ελευθερίας σκέψης, συνείδησης και 
θρησκείας, και συγκεκριμένα να δοθεί η 
δυνατότητα στις θρησκευτικές κοινότητες 
να έχουν νομική προσωπικότητα, 
καταργώντας όλους τους περιορισμούς 
στην κατάρτιση, το διορισμό και τη 
διαδοχή του κλήρου, αναγνωρίζοντας τους 
τόπους άσκησης θρησκευτικής λατρείας 
των Αλεβητών και εφαρμόζοντας τις 
διάφορες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
και των συστάσεων της Επιτροπής της 
Βενετίας· καλεί την Τουρκία να μεριμνήσει 
ώστε να μην απολέσει τις γαίες της η 
Μονή του Αγίου Γαβριήλ, αλλά αντίθετα 
να προστατευτεί στο σύνολό της·

17. χαιρετίζει την συνεχιζόμενη εφαρμογή 
νομοθεσίας που τροποποιεί τον Νόμο του 
2008 σχετικά με τα ιδρύματα και διευρύνει 
την εμβέλεια της αποκατάστασης των 
δικαιωμάτων ιδιοκτησίας των μη 
μουσουλμανικών κοινοτήτων· καλεί τις 
αρμόδιες αρχές να συνδράμουν την 
συριακή κοινότητα για την διασαφήνιση 
των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν σε 
σχέση με την ιδιοκτησία και την 
καταχώριση στο κτηματολόγιο· ζητεί να 
δοθεί λύση για τον μεγάλο αριθμό 
ιδιοκτησιών της Ρωμαιοκαθολικής 
εκκλησίας που παραμένει κατασχεμένη 
από το κράτος· υπενθυμίζει την επείγουσα 
ανάγκη να συνεχισθούν ζωτικές και 
ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις στον τομέα 
της ελευθερίας σκέψης, συνείδησης και 
θρησκείας, και συγκεκριμένα να δοθεί η 
δυνατότητα στις θρησκευτικές κοινότητες 
να έχουν νομική προσωπικότητα, 
καταργώντας όλους τους περιορισμούς 
στην κατάρτιση, το διορισμό και τη 
διαδοχή του κλήρου, αναγνωρίζοντας τους 
τόπους άσκησης θρησκευτικής λατρείας 
των Αλεβητών και εφαρμόζοντας τις 
διάφορες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
και των συστάσεων της Επιτροπής της 
Βενετίας· καλεί την Τουρκία να
αναγνωρίσει πλήρως τα δικαιώματα των 
μειονοτήτων και να μεριμνήσει ώστε να 
μην απολέσει τις γαίες της η Μονή του 
Αγίου Γαβριήλ, αλλά αντίθετα να 
προστατευτεί στο σύνολό της·
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Τροπολογία 240
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. υπενθυμίζει ότι η εκπαίδευση 
διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο στη 
διαδικασία οικοδόμησης μιας 
πολύμορφης και χωρίς αποκλεισμούς 
κοινωνίας η οποία βασίζεται στο σεβασμό 
των θρησκευτικών κοινοτήτων και των 
μειονοτήτων· παροτρύνει την τουρκική 
κυβέρνηση να δώσει ιδιαίτερη προσοχή 
στο εκπαιδευτικό υλικό στα σχολεία, το 
οποίο πρέπει να αντανακλά την εθνοτική 
και θρησκευτική πολυμορφία της 
τουρκικής κοινωνίας, να εξαλείφει τις 
διακρίσεις και προκαταλήψεις και να 
προαγάγει την πλήρη αποδοχή όλων των 
θρησκευτικών και μειονοτικών 
κοινοτήτων, και τονίζει την ανάγκη για 
διδακτικό υλικό χωρίς προκαταλήψεις· 

Or. en

Τροπολογία 241
Hélène Flautre, Franziska Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. υποστηρίζει ένθερμα τη συνέχιση 
των διαπραγματεύσεων για ειρηνική λύση 
του κουρδικού ζητήματος και ζητεί από 
όλα τα πολιτικά κόμματα στην Τουρκία 
να στηρίξουν αυτή τη διαδικασία και να 
μοιραστούν τις ευθύνες για την επιτυχία 
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της· είναι πεπεισμένο ότι ο επιτυχής 
διάλογος για το θέμα αυτό θα έχει θετικό 
αντίκτυπο στη Μέση Ανατολή και θα 
δημιουργήσει νέες ευκαιρίες όσον αφορά 
την επίλυση των περιφερειακών 
συγκρούσεων·

Or. en

Τροπολογία 242
Adrian Severin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τις συγκεκριμένες ενέργειες που ανέλαβαν 
τα τουρκικά θεσμικά όργανα προκειμένου 
να διασφαλίσουν την ελευθερία της 
λατρείας και ασφαλέστερες θρησκευτικές 
τελετές· τονίζει την ανάγκη να 
συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις στον 
τομέα της ελευθερίας της σκέψης, της 
συνείδησης και της θρησκείας· είναι της 
γνώμης ότι οι θρησκευτικές κοινότητες 
πρέπει να είναι σε θέση να αποκτούν 
νομική προσωπικότητα, έτσι ώστε να 
αρθούν οι υφιστάμενοι περιορισμοί· 
υπενθυμίζει την ανάγκη της 
συμμόρφωσης προς τις σχετικές 
αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και προς τις 
συστάσεις της Επιτροπής της Βενετίας·

Or. en

Τροπολογία 243
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. προκειμένου να διασφαλιστεί 
πλήρως η θρησκευτική ελευθερία, ζητεί 
να περιληφθούν στο νέο σύνταγμα οι 
ακόλουθες διατάξεις: κατάργηση της 
αναγραφής του θρησκεύματος στα δελτία 
ταυτότητας· κατάργηση των 
υποχρεωτικών μαθημάτων θρησκευτικής 
εκπαίδευσης· κατάργηση ή η αλλαγή της 
σύνθεσης της Γενικής Διεύθυνσης 
Θρησκευτικών Υποθέσεων, έτσι ώστε να 
εκπροσωπεί και άλλες θρησκευτικές 
ομάδες, όπως οι Αλεβίτες, που δεν 
υπάγονται στο σουνιτικό Ισλάμ·

Or. en

Τροπολογία 244
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17β. ενθαρρύνει την κυβέρνηση να θέσει 
την ισότητα των φύλων ως 
προτεραιότητα στις μεταρρυθμιστικές 
της προσπάθειες αντιμετωπίζοντας την 
φτώχεια των γυναικών και αυξάνοντας 
την κοινωνική ένταξη και συμμετοχή των 
γυναικών στην αγορά εργασίας· εκφράζει 
την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες 
της τουρκικής κυβέρνησης να αυξήσει τα 
ποσοστά σχολικής φοίτησης των 
κοριτσιών, προσπάθειες που είχαν ως 
αποτέλεσμα να μηδενιστεί σχεδόν το 
χάσμα μεταξύ των φύλων στην 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση· καλεί την 
τουρκική κυβέρνηση να λάβει όλα τα 
αναγκαία μέτρα προκειμένου να μειώσει 
τη διαφορά αυτή και στην δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση· καλεί τα πολιτικά κόμματα 
να ενισχύσουν περαιτέρω την ενεργό 
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δέσμευση των γυναικών και τη 
συμμετοχή τους στην πολιτική·

Or. en

Τροπολογία 245
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17β. επισημαίνει ότι η πρόοδος όσον 
αφορά επέκταση των δικαιωμάτων της 
μειονότητας των Αλεβιτών ήταν ιδιαίτερα 
αργή· ανησυχεί έντονα για τις 
επικρατούσες αντιλήψεις που προκαλούν 
διακρίσεις εις βάρος των Αλεβιτών σε 
κοινωνικό επίπεδο τις οποίες 
εκμεταλλεύθηκε και ενίσχυσε ο 
πρωθυπουργός Ερντογάν με 
επανειλημμένες αναφορές στην αλεβιτική 
πίστη του κ. Κιλιτσντάρογλου, αρχηγού 
του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος 
(CHP) της αξιωματικής αντιπολίτευσης, 
με σαφή πρόθεση να τον δυσφημίσει στα 
μάτια των ευσεβών σουνιτών 
ψηφοφόρων·

Or. en

Τροπολογία 246
Adrian Severin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. επισημαίνει ότι η Τουρκία συνεχίζει να 
επιδεικνύει ανθεκτικότητα στις 
τρομοκρατικές επιθέσεις του PKK· καλεί 
την Τουρκία να επενδύσει σε νέες 

18. επισημαίνει ότι η Τουρκία συνεχίζει να 
επιδεικνύει ανθεκτικότητα στις 
τρομοκρατικές επιθέσεις του PKK·
επικροτεί τις ανεπίσημες 



AM\926945EL.doc 33/145 PE504.402v01-00

EL

προσπάθειες για μια πολιτική λύση στο 
κουρδικό ζήτημα· ζητεί από όλες τις 
πολιτικές δυνάμεις να μεριμνήσουν για
κατάλληλη πολιτική πλατφόρμα και να 
συζητήσουν με εποικοδομητικό τρόπο το 
Κουρδικό ζήτημα καθώς και να 
διευκολύνουν ένα πραγματικό άνοιγμα 
στις αξιώσεις για βασικά δικαιώματα 
στην συνταγματική διαδικασία· ζητεί από 
όλες τις πολιτικές δυνάμεις να εργασθούν
από κοινού με στόχο τον ενισχυμένο 
πολιτικό διάλογο και μια διαδικασία 
περαιτέρω πολιτικής, πολιτιστικής και 
κοινωνικο-οικονομικής συμπερίληψης 
και συμμετοχής των πολιτών κουρδικής 
καταγωγής, προκειμένου να παρασχεθούν 
εγγυήσεις για τα δικαιώματα της 
ελευθερία έκφρασης, συνέρχεσαι και 
συνεταιρίζεσθαι και να προαχθεί η 
ειρηνική συμμετοχή των πολιτών 
κουρδικής καταγωγής στην τουρκική 
κοινωνία· υπενθυμίζει ότι μια πολιτική 
λύση μπορεί να οικοδομηθεί μόνο επάνω 
σε μια πραγματικά δημοκρατική 
συζήτηση για το Κουρδικό ζήτημα και 
εκφράζει ανησυχία για τον μεγάλο αριθμό 
υποθέσεων κατά συγγραφέων και 
δημοσιογράφων που γράφουν για το 
Κουρδικό ζήτημα και τη σύλληψη πολλών 
Κούρδων πολιτικών, δημάρχων και μελών 
δημοτικών συμβουλίων, συνδικαλιστών, 
δικηγόρων, διαδηλωτών και υπερασπιστών 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε 
συνδυασμό με τη δίκη της Ένωσης 
Κοινοτήτων Κουρδιστάν (KCK),
υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να 
προωθηθεί η συζήτηση του κουρδικού 
ζητήματος στο πλαίσιο των 
δημοκρατικών θεσμικών οργάνων και 
ιδίως της Μεγάλης Τουρκικής 
Εθνοσυνέλευσης·

διαπραγματεύσεις μεταξύ του 
φυλακισμένου ηγέτη του PKK και της 
τουρκικής κυβέρνησης με στόχο την 
επίλυση της τρομοκρατικής απειλής με 
πολιτικά μέσα· επισημαίνει ότι η 3η 
δέσμη δικαστικών μεταρρυθμίσεων έχει 
επιφέρει ενθαρρυντικές αλλαγές στον 
νόμο κατά της τρομοκρατίας προκειμένου 
να λυθούν τα προβλήματα με τον μεγάλο 
αριθμό υποθέσεων κατά συγγραφέων και 
δημοσιογράφων που γράφουν για το 
Κουρδικό ζήτημα και τη σύλληψη πολλών 
Κούρδων πολιτικών, δημάρχων και μελών 
δημοτικών συμβουλίων, συνδικαλιστών, 
δικηγόρων, διαδηλωτών και υπερασπιστών 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε 
συνδυασμό με τη δίκη της Ένωσης 
Κοινοτήτων Κουρδιστάν (KCK),

Or. en

Τροπολογία 247
Geoffrey Van Orden
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. επισημαίνει ότι η Τουρκία συνεχίζει 
να επιδεικνύει ανθεκτικότητα στις
τρομοκρατικές επιθέσεις του PKK· καλεί 
την Τουρκία να επενδύσει σε νέες 
προσπάθειες για μια πολιτική λύση στο 
κουρδικό ζήτημα· ζητεί από όλες τις 
πολιτικές δυνάμεις να μεριμνήσουν για 
κατάλληλη πολιτική πλατφόρμα και να 
συζητήσουν με εποικοδομητικό τρόπο το 
Κουρδικό ζήτημα καθώς και να 
διευκολύνουν ένα πραγματικό άνοιγμα 
στις αξιώσεις για βασικά δικαιώματα 
στην συνταγματική διαδικασία· ζητεί από 
όλες τις πολιτικές δυνάμεις να εργασθούν 
από κοινού με στόχο τον ενισχυμένο 
πολιτικό διάλογο και μια διαδικασία 
περαιτέρω πολιτικής, πολιτιστικής και 
κοινωνικο-οικονομικής συμπερίληψης και 
συμμετοχής των πολιτών κουρδικής 
καταγωγής, προκειμένου να παρασχεθούν 
εγγυήσεις για τα δικαιώματα της ελευθερία 
έκφρασης, συνέρχεσαι και συνεταιρίζεσθαι 
και να προαχθεί η ειρηνική συμμετοχή των 
πολιτών κουρδικής καταγωγής στην 
τουρκική κοινωνία· υπενθυμίζει ότι μια 
πολιτική λύση μπορεί να οικοδομηθεί μόνο 
επάνω σε μια πραγματικά δημοκρατική 
συζήτηση για το Κουρδικό ζήτημα και 
εκφράζει ανησυχία για τον μεγάλο αριθμό 
υποθέσεων κατά συγγραφέων και 
δημοσιογράφων που γράφουν για το 
Κουρδικό ζήτημα και τη σύλληψη πολλών 
Κούρδων πολιτικών, δημάρχων και μελών 
δημοτικών συμβουλίων, συνδικαλιστών, 
δικηγόρων, διαδηλωτών και υπερασπιστών 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε 
συνδυασμό με τη δίκη της Ένωσης 
Κοινοτήτων Κουρδιστάν (KCK),
υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να 
προωθηθεί η συζήτηση του κουρδικού 
ζητήματος στο πλαίσιο των δημοκρατικών 
θεσμικών οργάνων και ιδίως της Μεγάλης 

18. καταδικάζει τις συνεχιζόμενες
τρομοκρατικές επιθέσεις του PKK και 
στηρίζει την μετρημένη αντίδραση των 
τουρκικών αρχών· χαιρετίζει και 
ενθαρρύνει τη συνέχιση των προσπαθειών 
της Τουρκίας για εύρεση πολιτικής λύσης
στο κουρδικό ζήτημα· ζητεί από όλες τις 
πολιτικές δυνάμεις να εργασθούν από 
κοινού με στόχο τον ενισχυμένο πολιτικό 
διάλογο και μια διαδικασία περαιτέρω 
πολιτικής, πολιτιστικής και κοινωνικο-
οικονομικής συμπερίληψης και 
συμμετοχής των πολιτών κουρδικής 
καταγωγής, προκειμένου να παρασχεθούν 
εγγυήσεις για τα δικαιώματα της ελευθερία 
έκφρασης, συνέρχεσαι και συνεταιρίζεσθαι 
και να προαχθεί η ειρηνική συμμετοχή των 
πολιτών κουρδικής καταγωγής στην 
τουρκική κοινωνία· υπενθυμίζει ότι μια 
πολιτική λύση μπορεί να οικοδομηθεί μόνο 
επάνω σε μια πραγματικά δημοκρατική 
συζήτηση για το Κουρδικό ζήτημα και 
εκφράζει ανησυχία για τον μεγάλο αριθμό 
υποθέσεων κατά συγγραφέων και 
δημοσιογράφων που γράφουν για το 
Κουρδικό ζήτημα και τη σύλληψη πολλών 
Κούρδων πολιτικών, δημάρχων και μελών 
δημοτικών συμβουλίων, συνδικαλιστών, 
δικηγόρων, διαδηλωτών και υπερασπιστών 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε 
συνδυασμό με τη δίκη της Ένωσης 
Κοινοτήτων Κουρδιστάν (KCK),
υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να 
προωθηθεί η συζήτηση του κουρδικού 
ζητήματος στο πλαίσιο των δημοκρατικών 
θεσμικών οργάνων και ιδίως της Μεγάλης 
Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης·
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Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης·

Or. en

Τροπολογία 248
Raimon Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. επισημαίνει ότι η Τουρκία συνεχίζει να 
επιδεικνύει ανθεκτικότητα στις 
τρομοκρατικές επιθέσεις του PKK· καλεί 
την Τουρκία να επενδύσει σε νέες
προσπάθειες για μια πολιτική λύση στο 
κουρδικό ζήτημα· ζητεί από όλες τις 
πολιτικές δυνάμεις να μεριμνήσουν για 
κατάλληλη πολιτική πλατφόρμα και να 
συζητήσουν με εποικοδομητικό τρόπο το 
Κουρδικό ζήτημα καθώς και να 
διευκολύνουν ένα πραγματικό άνοιγμα 
στις αξιώσεις για βασικά δικαιώματα στην 
συνταγματική διαδικασία· ζητεί από όλες 
τις πολιτικές δυνάμεις να εργασθούν από 
κοινού με στόχο τον ενισχυμένο πολιτικό 
διάλογο και μια διαδικασία περαιτέρω 
πολιτικής, πολιτιστικής και κοινωνικο-
οικονομικής συμπερίληψης και 
συμμετοχής των πολιτών κουρδικής 
καταγωγής, προκειμένου να παρασχεθούν 
εγγυήσεις για τα δικαιώματα της ελευθερία 
έκφρασης, συνέρχεσαι και συνεταιρίζεσθαι 
και να προαχθεί η ειρηνική συμμετοχή των 
πολιτών κουρδικής καταγωγής στην 
τουρκική κοινωνία· υπενθυμίζει ότι μια 
πολιτική λύση μπορεί να οικοδομηθεί μόνο 
επάνω σε μια πραγματικά δημοκρατική 
συζήτηση για το Κουρδικό ζήτημα και 
εκφράζει ανησυχία για τον μεγάλο αριθμό 
υποθέσεων κατά συγγραφέων και 
δημοσιογράφων που γράφουν για το 
Κουρδικό ζήτημα και τη σύλληψη πολλών 
Κούρδων πολιτικών, δημάρχων και μελών 
δημοτικών συμβουλίων, συνδικαλιστών, 

18. επισημαίνει ότι η Τουρκία συνεχίζει να 
επιδεικνύει ανθεκτικότητα στις 
τρομοκρατικές επιθέσεις του PKK· θεωρεί 
ότι είναι αναγκαίος ένας πραγματικός και 
ειλικρινής πολιτικός διάλογος 
προκειμένου να αναζητηθεί λύση του 
κουρδικού ζητήματος στην Τουρκία· 
καταδικάζει τα πρόσφατα γεγονότα στο 
Παρίσι όπου τρεις κούρδοι ακτιβιστές 
δολοφονήθηκαν και ελπίζει τα συμβάντα 
αυτά να μην υπονομεύσουν τον εν εξελίξει 
διάλογο ανάμεσα στην τουρκική 
κυβέρνηση και τους εκπροσώπους των 
Κούρδων· ζητεί από όλες τις πολιτικές 
δυνάμεις να μεριμνήσουν για κατάλληλη 
πολιτική πλατφόρμα και να συζητήσουν με 
εποικοδομητικό τρόπο το Κουρδικό 
ζήτημα καθώς και να διευκολύνουν ένα 
πραγματικό άνοιγμα στις αξιώσεις για 
βασικά δικαιώματα στην συνταγματική 
διαδικασία, το οποίο να αντανακλά τον 
πλουραλισμό στην Τουρκία και στο οποίο 
να αναγνωρίζονται πλήρως όλοι οι 
πολίτες και τα δικαιώματά τους· ζητεί 
από όλες τις πολιτικές δυνάμεις να 
εργασθούν από κοινού με στόχο τον 
ενισχυμένο πολιτικό διάλογο και μια 
διαδικασία περαιτέρω πολιτικής, 
πολιτιστικής και κοινωνικο-οικονομικής 
συμπερίληψης και συμμετοχής των 
πολιτών κουρδικής καταγωγής, 
προκειμένου να παρασχεθούν εγγυήσεις 
για τα δικαιώματα της ελευθερία 
έκφρασης, συνέρχεσαι και συνεταιρίζεσθαι 
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δικηγόρων, διαδηλωτών και υπερασπιστών 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε 
συνδυασμό με τη δίκη της Ένωσης 
Κοινοτήτων Κουρδιστάν (KCK),
υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να 
προωθηθεί η συζήτηση του κουρδικού 
ζητήματος στο πλαίσιο των δημοκρατικών 
θεσμικών οργάνων και ιδίως της Μεγάλης 
Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης·

και να προαχθεί η ειρηνική συμμετοχή των 
πολιτών κουρδικής καταγωγής στην 
τουρκική κοινωνία· υπενθυμίζει ότι μια 
πολιτική λύση μπορεί να οικοδομηθεί μόνο 
επάνω σε μια πραγματικά δημοκρατική 
συζήτηση για το Κουρδικό ζήτημα και 
εκφράζει ανησυχία για τον μεγάλο αριθμό 
υποθέσεων κατά συγγραφέων και 
δημοσιογράφων που γράφουν για το 
Κουρδικό ζήτημα και τη σύλληψη πολλών 
Κούρδων πολιτικών, δημάρχων και μελών 
δημοτικών συμβουλίων, συνδικαλιστών, 
δικηγόρων, διαδηλωτών και υπερασπιστών 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε 
συνδυασμό με τη δίκη της Ένωσης 
Κοινοτήτων Κουρδιστάν (KCK),
υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να 
προωθηθεί η συζήτηση του κουρδικού 
ζητήματος στο πλαίσιο των δημοκρατικών 
θεσμικών οργάνων και ιδίως της Μεγάλης 
Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης·

Or. en

Τροπολογία 249
Hélène Flautre, Franziska Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. επισημαίνει ότι η Τουρκία συνεχίζει 
να επιδεικνύει ανθεκτικότητα στις 
τρομοκρατικές επιθέσεις του PKK· καλεί 
την Τουρκία να επενδύσει σε νέες 
προσπάθειες για μια πολιτική λύση στο 
κουρδικό ζήτημα· ζητεί από όλες τις 
πολιτικές δυνάμεις να μεριμνήσουν για 
κατάλληλη πολιτική πλατφόρμα και να 
συζητήσουν με εποικοδομητικό τρόπο το 
Κουρδικό ζήτημα καθώς και να 
διευκολύνουν ένα πραγματικό άνοιγμα 
στις αξιώσεις για βασικά δικαιώματα στην 
συνταγματική διαδικασία· ζητεί από όλες 
τις πολιτικές δυνάμεις να εργασθούν από 

18. καλεί την Τουρκία να επενδύσει σε 
νέες προσπάθειες για μια πολιτική λύση 
στο κουρδικό ζήτημα· ζητεί από όλες τις 
πολιτικές δυνάμεις να μεριμνήσουν για 
κατάλληλη πολιτική πλατφόρμα και να 
συζητήσουν με εποικοδομητικό τρόπο το 
Κουρδικό ζήτημα καθώς και να 
διευκολύνουν ένα πραγματικό άνοιγμα 
στις αξιώσεις για βασικά δικαιώματα στην 
συνταγματική διαδικασία· ζητεί από όλες 
τις πολιτικές δυνάμεις να εργασθούν από 
κοινού με στόχο τον ενισχυμένο πολιτικό 
διάλογο και μια διαδικασία περαιτέρω 
πολιτικής, πολιτιστικής και κοινωνικο-
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κοινού με στόχο τον ενισχυμένο πολιτικό 
διάλογο και μια διαδικασία περαιτέρω 
πολιτικής, πολιτιστικής και κοινωνικο-
οικονομικής συμπερίληψης και 
συμμετοχής των πολιτών κουρδικής 
καταγωγής, προκειμένου να παρασχεθούν 
εγγυήσεις για τα δικαιώματα της ελευθερία 
έκφρασης, συνέρχεσαι και συνεταιρίζεσθαι 
και να προαχθεί η ειρηνική συμμετοχή των 
πολιτών κουρδικής καταγωγής στην 
τουρκική κοινωνία· υπενθυμίζει ότι μια 
πολιτική λύση μπορεί να οικοδομηθεί μόνο 
επάνω σε μια πραγματικά δημοκρατική 
συζήτηση για το Κουρδικό ζήτημα και 
εκφράζει ανησυχία για τον μεγάλο αριθμό 
υποθέσεων κατά συγγραφέων και 
δημοσιογράφων που γράφουν για το 
Κουρδικό ζήτημα και τη σύλληψη πολλών 
Κούρδων πολιτικών, δημάρχων και μελών 
δημοτικών συμβουλίων, συνδικαλιστών, 
δικηγόρων, διαδηλωτών και υπερασπιστών 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε 
συνδυασμό με τη δίκη της Ένωσης 
Κοινοτήτων Κουρδιστάν (KCK), 
υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να 
προωθηθεί η συζήτηση του κουρδικού 
ζητήματος στο πλαίσιο των δημοκρατικών 
θεσμικών οργάνων και ιδίως της Μεγάλης 
Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης·

οικονομικής συμπερίληψης και 
συμμετοχής των πολιτών κουρδικής 
καταγωγής, προκειμένου να παρασχεθούν 
εγγυήσεις για τα δικαιώματα της ελευθερία 
έκφρασης, συνέρχεσαι και συνεταιρίζεσθαι 
και να προαχθεί η ειρηνική συμμετοχή των 
πολιτών κουρδικής καταγωγής στην 
τουρκική κοινωνία· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για τη νέα νομοθεσία 
που δίνει τη δυνατότητα της χρήσης της 
μητρικής γλώσσας σε δίκες· θεωρεί σε 
αυτό το πλαίσιο ζωτικής σημασίας το 
δικαίωμα για εκπαίδευση στη μητρική 
γλώσσα και για χρήση της κουρδικής 
γλώσσας στη διοικητική επικοινωνία σε 
τοπικό επίπεδο· υπενθυμίζει ότι μια 
πολιτική λύση μπορεί να οικοδομηθεί μόνο 
επάνω σε μια πραγματικά δημοκρατική 
συζήτηση για το Κουρδικό ζήτημα και 
εκφράζει ανησυχία για τον μεγάλο αριθμό 
υποθέσεων κατά συγγραφέων και 
δημοσιογράφων που γράφουν για το 
Κουρδικό ζήτημα και τη σύλληψη πολλών 
Κούρδων πολιτικών, δημάρχων και μελών 
δημοτικών συμβουλίων, συνδικαλιστών, 
δικηγόρων, διαδηλωτών και υπερασπιστών 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε 
συνδυασμό με τη δίκη της Ένωσης 
Κοινοτήτων Κουρδιστάν (KCK), 
υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να 
προωθηθεί η συζήτηση του κουρδικού 
ζητήματος στο πλαίσιο των δημοκρατικών 
θεσμικών οργάνων και ιδίως της Μεγάλης 
Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης·

Or. en

Τροπολογία 250
Göran Färm, Marita Ulvskog, Åsa Westlund, Anna Hedh, Jens Nilsson, Olle Ludvigsson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. επισημαίνει ότι η Τουρκία συνεχίζει 18. καλεί την Τουρκία να επενδύσει σε 
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να επιδεικνύει ανθεκτικότητα στις 
τρομοκρατικές επιθέσεις του PKK· καλεί 
την Τουρκία να επενδύσει σε νέες 
προσπάθειες για μια πολιτική λύση στο 
κουρδικό ζήτημα· ζητεί από όλες τις 
πολιτικές δυνάμεις να μεριμνήσουν για 
κατάλληλη πολιτική πλατφόρμα και να 
συζητήσουν με εποικοδομητικό τρόπο το 
Κουρδικό ζήτημα καθώς και να 
διευκολύνουν ένα πραγματικό άνοιγμα 
στις αξιώσεις για βασικά δικαιώματα στην 
συνταγματική διαδικασία· ζητεί από όλες 
τις πολιτικές δυνάμεις να εργασθούν από 
κοινού με στόχο τον ενισχυμένο πολιτικό 
διάλογο και μια διαδικασία περαιτέρω 
πολιτικής, πολιτιστικής και κοινωνικο-
οικονομικής συμπερίληψης και 
συμμετοχής των πολιτών κουρδικής 
καταγωγής, προκειμένου να παρασχεθούν 
εγγυήσεις για τα δικαιώματα της ελευθερία 
έκφρασης, συνέρχεσαι και συνεταιρίζεσθαι 
και να προαχθεί η ειρηνική συμμετοχή των 
πολιτών κουρδικής καταγωγής στην 
τουρκική κοινωνία· υπενθυμίζει ότι μια 
πολιτική λύση μπορεί να οικοδομηθεί μόνο 
επάνω σε μια πραγματικά δημοκρατική 
συζήτηση για το Κουρδικό ζήτημα και 
εκφράζει ανησυχία για τον μεγάλο αριθμό 
υποθέσεων κατά συγγραφέων και 
δημοσιογράφων που γράφουν για το 
Κουρδικό ζήτημα και τη σύλληψη πολλών 
Κούρδων πολιτικών, δημάρχων και μελών 
δημοτικών συμβουλίων, συνδικαλιστών, 
δικηγόρων, διαδηλωτών και υπερασπιστών 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε 
συνδυασμό με τη δίκη της Ένωσης 
Κοινοτήτων Κουρδιστάν (KCK),
υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να 
προωθηθεί η συζήτηση του κουρδικού 
ζητήματος στο πλαίσιο των δημοκρατικών 
θεσμικών οργάνων και ιδίως της Μεγάλης 
Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης·

νέες προσπάθειες για μια πολιτική λύση 
στο κουρδικό ζήτημα· ζητεί από όλες τις 
πολιτικές δυνάμεις να μεριμνήσουν για 
κατάλληλη πολιτική πλατφόρμα και να 
συζητήσουν με εποικοδομητικό τρόπο το 
Κουρδικό ζήτημα καθώς και να 
διευκολύνουν ένα πραγματικό άνοιγμα 
στις αξιώσεις για βασικά δικαιώματα στην 
συνταγματική διαδικασία· ζητεί από όλες 
τις πολιτικές δυνάμεις να εργασθούν από 
κοινού με στόχο τον ενισχυμένο πολιτικό 
διάλογο και μια διαδικασία περαιτέρω 
πολιτικής, πολιτιστικής και κοινωνικο-
οικονομικής συμπερίληψης και 
συμμετοχής των πολιτών κουρδικής 
καταγωγής, προκειμένου να παρασχεθούν 
εγγυήσεις για τα δικαιώματα της ελευθερία 
έκφρασης, συνέρχεσαι και συνεταιρίζεσθαι 
και να προαχθεί η ειρηνική συμμετοχή των 
πολιτών κουρδικής καταγωγής στην 
τουρκική κοινωνία· υπενθυμίζει ότι μια 
πολιτική λύση μπορεί να οικοδομηθεί μόνο 
επάνω σε μια πραγματικά δημοκρατική 
συζήτηση για το Κουρδικό ζήτημα και 
εκφράζει ανησυχία για τον μεγάλο αριθμό 
υποθέσεων κατά συγγραφέων και 
δημοσιογράφων που γράφουν για το 
Κουρδικό ζήτημα και τη σύλληψη πολλών 
Κούρδων πολιτικών, δημάρχων και μελών 
δημοτικών συμβουλίων, συνδικαλιστών, 
δικηγόρων, διαδηλωτών και υπερασπιστών 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε 
συνδυασμό με τη δίκη της Ένωσης 
Κοινοτήτων Κουρδιστάν (KCK),
υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να 
προωθηθεί η συζήτηση του κουρδικού 
ζητήματος στο πλαίσιο των δημοκρατικών 
θεσμικών οργάνων και ιδίως της Μεγάλης 
Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης·

Or. en
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Τροπολογία 251
Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. επισημαίνει ότι η Τουρκία συνεχίζει να 
επιδεικνύει ανθεκτικότητα στις 
τρομοκρατικές επιθέσεις του PKK· καλεί 
την Τουρκία να επενδύσει σε νέες 
προσπάθειες για μια πολιτική λύση στο 
κουρδικό ζήτημα· ζητεί από όλες τις 
πολιτικές δυνάμεις να μεριμνήσουν για 
κατάλληλη πολιτική πλατφόρμα και να 
συζητήσουν με εποικοδομητικό τρόπο το 
Κουρδικό ζήτημα καθώς και να 
διευκολύνουν ένα πραγματικό άνοιγμα 
στις αξιώσεις για βασικά δικαιώματα στην 
συνταγματική διαδικασία· ζητεί από όλες 
τις πολιτικές δυνάμεις να εργασθούν από 
κοινού με στόχο τον ενισχυμένο πολιτικό 
διάλογο και μια διαδικασία περαιτέρω 
πολιτικής, πολιτιστικής και κοινωνικο-
οικονομικής συμπερίληψης και 
συμμετοχής των πολιτών κουρδικής 
καταγωγής, προκειμένου να παρασχεθούν 
εγγυήσεις για τα δικαιώματα της ελευθερία 
έκφρασης, συνέρχεσαι και συνεταιρίζεσθαι 
και να προαχθεί η ειρηνική συμμετοχή των 
πολιτών κουρδικής καταγωγής στην 
τουρκική κοινωνία· υπενθυμίζει ότι μια 
πολιτική λύση μπορεί να οικοδομηθεί μόνο 
επάνω σε μια πραγματικά δημοκρατική 
συζήτηση για το Κουρδικό ζήτημα και 
εκφράζει ανησυχία για τον μεγάλο αριθμό 
υποθέσεων κατά συγγραφέων και 
δημοσιογράφων που γράφουν για το 
Κουρδικό ζήτημα και τη σύλληψη πολλών 
Κούρδων πολιτικών, δημάρχων και μελών 
δημοτικών συμβουλίων, συνδικαλιστών, 
δικηγόρων, διαδηλωτών και υπερασπιστών 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε 
συνδυασμό με τη δίκη της Ένωσης 
Κοινοτήτων Κουρδιστάν (KCK), 
υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να 
προωθηθεί η συζήτηση του κουρδικού 

18. επισημαίνει ότι η Τουρκία συνεχίζει να 
επιδεικνύει ανθεκτικότητα στις 
τρομοκρατικές επιθέσεις του PKK· καλεί 
την Τουρκία να επενδύσει σε νέες 
προσπάθειες για μια πολιτική λύση στο 
κουρδικό ζήτημα· χαιρετίζει και 
υποστηρίζει πλήρως σε αυτό το πλαίσιο 
τις εν εξελίξει συζητήσεις ανάμεσα σε 
τούρκους αξιωματούχους και τον 
Αμπντουλάχ Οτσαλάν, τον φυλακισμένο 
ηγέτη του PKK, και εκτιμά τη στήριξη 
της πρωτοβουλίας αυτής σε 
διακομματικό επίπεδο και από την 
κοινωνία των πολιτών· ζητεί από όλες τις 
πολιτικές δυνάμεις να μεριμνήσουν για 
κατάλληλη πολιτική πλατφόρμα και να 
συζητήσουν με εποικοδομητικό τρόπο το 
Κουρδικό ζήτημα καθώς και να 
διευκολύνουν ένα πραγματικό άνοιγμα 
στις αξιώσεις για βασικά δικαιώματα στην 
συνταγματική διαδικασία· ζητεί από όλες 
τις πολιτικές δυνάμεις να εργασθούν από 
κοινού με στόχο τον ενισχυμένο πολιτικό 
διάλογο και μια διαδικασία περαιτέρω 
πολιτικής, πολιτιστικής και κοινωνικο-
οικονομικής συμπερίληψης και 
συμμετοχής των πολιτών κουρδικής 
καταγωγής, προκειμένου να παρασχεθούν 
εγγυήσεις για τα δικαιώματα της ελευθερία 
έκφρασης, συνέρχεσαι και συνεταιρίζεσθαι 
και να προαχθεί η ειρηνική συμμετοχή των 
πολιτών κουρδικής καταγωγής στην 
τουρκική κοινωνία· υπενθυμίζει ότι μια 
πολιτική λύση μπορεί να οικοδομηθεί μόνο 
επάνω σε μια πραγματικά δημοκρατική 
συζήτηση για το Κουρδικό ζήτημα και 
εκφράζει ανησυχία για τον μεγάλο αριθμό 
υποθέσεων κατά συγγραφέων και 
δημοσιογράφων που γράφουν για το 
Κουρδικό ζήτημα και τη σύλληψη πολλών 
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ζητήματος στο πλαίσιο των δημοκρατικών 
θεσμικών οργάνων και ιδίως της Μεγάλης 
Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης·

Κούρδων πολιτικών, δημάρχων και μελών 
δημοτικών συμβουλίων, συνδικαλιστών, 
δικηγόρων, διαδηλωτών και υπερασπιστών 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε 
συνδυασμό με τη δίκη της Ένωσης 
Κοινοτήτων Κουρδιστάν (KCK), 
υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να 
προωθηθεί η συζήτηση του κουρδικού 
ζητήματος στο πλαίσιο των δημοκρατικών 
θεσμικών οργάνων και ιδίως της Μεγάλης 
Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης·

Or. en

Τροπολογία 252
Richard Howitt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. επισημαίνει ότι η Τουρκία συνεχίζει να 
επιδεικνύει ανθεκτικότητα στις 
τρομοκρατικές επιθέσεις του PKK· καλεί 
την Τουρκία να επενδύσει σε νέες 
προσπάθειες για μια πολιτική λύση στο 
κουρδικό ζήτημα· ζητεί από όλες τις 
πολιτικές δυνάμεις να μεριμνήσουν για 
κατάλληλη πολιτική πλατφόρμα και να 
συζητήσουν με εποικοδομητικό τρόπο το 
Κουρδικό ζήτημα καθώς και να 
διευκολύνουν ένα πραγματικό άνοιγμα 
στις αξιώσεις για βασικά δικαιώματα στην 
συνταγματική διαδικασία· ζητεί από όλες 
τις πολιτικές δυνάμεις να εργασθούν από 
κοινού με στόχο τον ενισχυμένο πολιτικό 
διάλογο και μια διαδικασία περαιτέρω 
πολιτικής, πολιτιστικής και κοινωνικο-
οικονομικής συμπερίληψης και 
συμμετοχής των πολιτών κουρδικής 
καταγωγής, προκειμένου να παρασχεθούν 
εγγυήσεις για τα δικαιώματα της ελευθερία 
έκφρασης, συνέρχεσαι και συνεταιρίζεσθαι 
και να προαχθεί η ειρηνική συμμετοχή των 
πολιτών κουρδικής καταγωγής στην 

18. επισημαίνει ότι η Τουρκία συνεχίζει να 
επιδεικνύει ανθεκτικότητα στις 
τρομοκρατικές επιθέσεις του PKK· καλεί 
την Τουρκία να επενδύσει σε νέες και 
ειλικρινείς προσπάθειες για μια πολιτική 
λύση στο κουρδικό ζήτημα· ζητεί από όλες 
τις πολιτικές δυνάμεις να μεριμνήσουν για 
κατάλληλη πολιτική πλατφόρμα και να 
συζητήσουν με εποικοδομητικό τρόπο το 
Κουρδικό ζήτημα καθώς και να 
διευκολύνουν ένα πραγματικό άνοιγμα 
στις αξιώσεις για βασικά δικαιώματα στην 
συνταγματική διαδικασία· ζητεί από όλες 
τις πολιτικές δυνάμεις να εργασθούν από 
κοινού με στόχο τον ενισχυμένο πολιτικό 
διάλογο και μια διαδικασία περαιτέρω 
πολιτικής, πολιτιστικής και κοινωνικο-
οικονομικής συμπερίληψης και 
συμμετοχής των πολιτών κουρδικής 
καταγωγής, προκειμένου να παρασχεθούν 
εγγυήσεις για τα δικαιώματα της ελευθερία 
έκφρασης, συνέρχεσαι και συνεταιρίζεσθαι 
και να προαχθεί η ειρηνική συμμετοχή των 
πολιτών κουρδικής καταγωγής στην 
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τουρκική κοινωνία· υπενθυμίζει ότι μια 
πολιτική λύση μπορεί να οικοδομηθεί μόνο 
επάνω σε μια πραγματικά δημοκρατική 
συζήτηση για το Κουρδικό ζήτημα και 
εκφράζει ανησυχία για τον μεγάλο αριθμό 
υποθέσεων κατά συγγραφέων και 
δημοσιογράφων που γράφουν για το 
Κουρδικό ζήτημα και τη σύλληψη πολλών 
Κούρδων πολιτικών, δημάρχων και μελών 
δημοτικών συμβουλίων, συνδικαλιστών, 
δικηγόρων, διαδηλωτών και υπερασπιστών 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε 
συνδυασμό με τη δίκη της Ένωσης 
Κοινοτήτων Κουρδιστάν (KCK), 
υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να 
προωθηθεί η συζήτηση του κουρδικού 
ζητήματος στο πλαίσιο των δημοκρατικών 
θεσμικών οργάνων και ιδίως της Μεγάλης 
Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης·

τουρκική κοινωνία· χαιρετίζει την 
καθιέρωση στις 31 Ιανουαρίου 2013 του 
δικαιώματος της νομικής υπεράσπισης 
στα τουρκικά δικαστήρια και σε άλλες 
γλώσσες πέραν της τουρκικής· 
υπενθυμίζει ότι μια πολιτική λύση μπορεί 
να οικοδομηθεί μόνο επάνω σε μια 
πραγματικά δημοκρατική συζήτηση για το 
Κουρδικό ζήτημα και εκφράζει ανησυχία 
για τον μεγάλο αριθμό υποθέσεων κατά 
συγγραφέων και δημοσιογράφων που 
γράφουν για το Κουρδικό ζήτημα και τη 
σύλληψη πολλών Κούρδων πολιτικών, 
δημάρχων και μελών δημοτικών 
συμβουλίων, συνδικαλιστών, δικηγόρων, 
διαδηλωτών και υπερασπιστών των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε συνδυασμό 
με τη δίκη της Ένωσης Κοινοτήτων 
Κουρδιστάν (KCK), υπογραμμίζει πόσο 
σημαντικό είναι να προωθηθεί η συζήτηση 
του κουρδικού ζητήματος στο πλαίσιο των 
δημοκρατικών θεσμικών οργάνων και 
ιδίως της Μεγάλης Τουρκικής 
Εθνοσυνέλευσης·

Or. en

Τροπολογία 253
Ismail Ertug

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. επισημαίνει ότι η Τουρκία συνεχίζει να 
επιδεικνύει ανθεκτικότητα στις 
τρομοκρατικές επιθέσεις του PKK· καλεί 
την Τουρκία να επενδύσει σε νέες 
προσπάθειες για μια πολιτική λύση στο 
κουρδικό ζήτημα· ζητεί από όλες τις 
πολιτικές δυνάμεις να μεριμνήσουν για 
κατάλληλη πολιτική πλατφόρμα και να 
συζητήσουν με εποικοδομητικό τρόπο το 
Κουρδικό ζήτημα καθώς και να 
διευκολύνουν ένα πραγματικό άνοιγμα 

18. επισημαίνει ότι η Τουρκία συνεχίζει να 
επιδεικνύει ανθεκτικότητα στις 
τρομοκρατικές επιθέσεις του PKK· καλεί 
την Τουρκία να επενδύσει σε νέες 
προσπάθειες για μια πολιτική λύση στο 
κουρδικό ζήτημα· σε αυτό το πλαίσιο 
χαιρετίζει την καθιέρωση του 
δικαιώματος υπεράσπισης στα τουρκικά 
δικαστήρια σε άλλες γλώσσες πέραν της 
τουρκικής· ζητεί από όλες τις πολιτικές 
δυνάμεις να μεριμνήσουν για κατάλληλη 
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στις αξιώσεις για βασικά δικαιώματα στην 
συνταγματική διαδικασία· ζητεί από όλες 
τις πολιτικές δυνάμεις να εργασθούν από 
κοινού με στόχο τον ενισχυμένο πολιτικό 
διάλογο και μια διαδικασία περαιτέρω 
πολιτικής, πολιτιστικής και κοινωνικο-
οικονομικής συμπερίληψης και 
συμμετοχής των πολιτών κουρδικής 
καταγωγής, προκειμένου να παρασχεθούν 
εγγυήσεις για τα δικαιώματα της ελευθερία 
έκφρασης, συνέρχεσαι και συνεταιρίζεσθαι 
και να προαχθεί η ειρηνική συμμετοχή των 
πολιτών κουρδικής καταγωγής στην 
τουρκική κοινωνία· υπενθυμίζει ότι μια 
πολιτική λύση μπορεί να οικοδομηθεί μόνο 
επάνω σε μια πραγματικά δημοκρατική 
συζήτηση για το Κουρδικό ζήτημα και 
εκφράζει ανησυχία για τον μεγάλο αριθμό 
υποθέσεων κατά συγγραφέων και 
δημοσιογράφων που γράφουν για το 
Κουρδικό ζήτημα και τη σύλληψη πολλών 
Κούρδων πολιτικών, δημάρχων και μελών 
δημοτικών συμβουλίων, συνδικαλιστών, 
δικηγόρων, διαδηλωτών και υπερασπιστών 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε 
συνδυασμό με τη δίκη της Ένωσης 
Κοινοτήτων Κουρδιστάν (KCK), 
υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να 
προωθηθεί η συζήτηση του κουρδικού 
ζητήματος στο πλαίσιο των δημοκρατικών 
θεσμικών οργάνων και ιδίως της Μεγάλης 
Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης·

πολιτική πλατφόρμα και να συζητήσουν με 
εποικοδομητικό τρόπο το Κουρδικό 
ζήτημα καθώς και να διευκολύνουν ένα 
πραγματικό άνοιγμα στις αξιώσεις για 
βασικά δικαιώματα στην συνταγματική 
διαδικασία· ζητεί από όλες τις πολιτικές 
δυνάμεις να εργασθούν από κοινού με 
στόχο τον ενισχυμένο πολιτικό διάλογο και 
μια διαδικασία περαιτέρω πολιτικής, 
πολιτιστικής και κοινωνικο-οικονομικής 
συμπερίληψης και συμμετοχής των 
πολιτών κουρδικής καταγωγής, 
προκειμένου να παρασχεθούν εγγυήσεις 
για τα δικαιώματα της ελευθερία 
έκφρασης, συνέρχεσαι και συνεταιρίζεσθαι 
και να προαχθεί η ειρηνική συμμετοχή των 
πολιτών κουρδικής καταγωγής στην 
τουρκική κοινωνία· υπενθυμίζει ότι μια 
πολιτική λύση μπορεί να οικοδομηθεί μόνο 
επάνω σε μια πραγματικά δημοκρατική 
συζήτηση για το Κουρδικό ζήτημα και 
εκφράζει ανησυχία για τον μεγάλο αριθμό 
υποθέσεων κατά συγγραφέων και 
δημοσιογράφων που γράφουν για το 
Κουρδικό ζήτημα και τη σύλληψη πολλών 
Κούρδων πολιτικών, δημάρχων και μελών 
δημοτικών συμβουλίων, συνδικαλιστών, 
δικηγόρων, διαδηλωτών και υπερασπιστών 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε 
συνδυασμό με τη δίκη της Ένωσης 
Κοινοτήτων Κουρδιστάν (KCK), 
υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να 
προωθηθεί η συζήτηση του κουρδικού 
ζητήματος στο πλαίσιο των δημοκρατικών 
θεσμικών οργάνων και ιδίως της Μεγάλης 
Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης·

Or. en

Τροπολογία 254
Sarah Ludford

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. επισημαίνει ότι η Τουρκία συνεχίζει να 
επιδεικνύει ανθεκτικότητα στις 
τρομοκρατικές επιθέσεις του PKK· καλεί 
την Τουρκία να επενδύσει σε νέες 
προσπάθειες για μια πολιτική λύση στο 
κουρδικό ζήτημα· ζητεί από όλες τις 
πολιτικές δυνάμεις να μεριμνήσουν για 
κατάλληλη πολιτική πλατφόρμα και να 
συζητήσουν με εποικοδομητικό τρόπο το 
Κουρδικό ζήτημα καθώς και να 
διευκολύνουν ένα πραγματικό άνοιγμα 
στις αξιώσεις για βασικά δικαιώματα στην 
συνταγματική διαδικασία· ζητεί από όλες 
τις πολιτικές δυνάμεις να εργασθούν από 
κοινού με στόχο τον ενισχυμένο πολιτικό 
διάλογο και μια διαδικασία περαιτέρω 
πολιτικής, πολιτιστικής και κοινωνικο-
οικονομικής συμπερίληψης και 
συμμετοχής των πολιτών κουρδικής 
καταγωγής, προκειμένου να παρασχεθούν 
εγγυήσεις για τα δικαιώματα της ελευθερία 
έκφρασης, συνέρχεσαι και συνεταιρίζεσθαι 
και να προαχθεί η ειρηνική συμμετοχή των 
πολιτών κουρδικής καταγωγής στην 
τουρκική κοινωνία· υπενθυμίζει ότι μια 
πολιτική λύση μπορεί να οικοδομηθεί μόνο 
επάνω σε μια πραγματικά δημοκρατική 
συζήτηση για το Κουρδικό ζήτημα και 
εκφράζει ανησυχία για τον μεγάλο αριθμό 
υποθέσεων κατά συγγραφέων και 
δημοσιογράφων που γράφουν για το 
Κουρδικό ζήτημα και τη σύλληψη πολλών 
Κούρδων πολιτικών, δημάρχων και μελών 
δημοτικών συμβουλίων, συνδικαλιστών, 
δικηγόρων, διαδηλωτών και υπερασπιστών 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε 
συνδυασμό με τη δίκη της Ένωσης 
Κοινοτήτων Κουρδιστάν (KCK), 
υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να 
προωθηθεί η συζήτηση του κουρδικού 
ζητήματος στο πλαίσιο των δημοκρατικών 
θεσμικών οργάνων και ιδίως της Μεγάλης 
Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης·

18. επισημαίνει ότι η Τουρκία συνεχίζει να 
επιδεικνύει ανθεκτικότητα στις 
τρομοκρατικές επιθέσεις του PKK· καλεί 
την Τουρκία να επενδύσει σε νέες 
προσπάθειες για μια πολιτική λύση στο 
κουρδικό ζήτημα· ζητεί από όλες τις 
πολιτικές δυνάμεις να μεριμνήσουν για 
κατάλληλη πολιτική πλατφόρμα και να 
συζητήσουν με εποικοδομητικό τρόπο το 
Κουρδικό ζήτημα καθώς και να 
διευκολύνουν ένα πραγματικό άνοιγμα 
στις αξιώσεις για βασικά δικαιώματα στην 
συνταγματική διαδικασία· ζητεί από όλες 
τις πολιτικές δυνάμεις να εργασθούν από 
κοινού με στόχο τον ενισχυμένο πολιτικό 
διάλογο και μια διαδικασία περαιτέρω 
πολιτικής, πολιτιστικής και κοινωνικο-
οικονομικής συμπερίληψης και 
συμμετοχής των πολιτών κουρδικής 
καταγωγής, προκειμένου να παρασχεθούν 
εγγυήσεις για τα δικαιώματα της ελευθερία 
έκφρασης, συνέρχεσαι και συνεταιρίζεσθαι 
και να προαχθεί η ειρηνική συμμετοχή των 
πολιτών κουρδικής καταγωγής στην 
τουρκική κοινωνία· υπενθυμίζει ότι μια 
πολιτική λύση μπορεί να οικοδομηθεί μόνο 
επάνω σε μια πραγματικά δημοκρατική 
συζήτηση για το Κουρδικό ζήτημα και 
εκφράζει ανησυχία για τον μεγάλο αριθμό 
υποθέσεων κατά συγγραφέων και 
δημοσιογράφων που γράφουν για το 
Κουρδικό ζήτημα και τη σύλληψη πολλών 
Κούρδων πολιτικών, δημάρχων και μελών 
δημοτικών συμβουλίων, συνδικαλιστών, 
δικηγόρων, διαδηλωτών και υπερασπιστών 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε 
συνδυασμό με τη δίκη της Ένωσης 
Κοινοτήτων Κουρδιστάν (KCK), ζητεί να 
διερευνηθούν πλήρως από τις αρμόδιες 
γαλλικές και τουρκικές αρχές οι 
δολοφονίες των τριών κούρδων 
ακτιβιστών που διαπράχθηκαν στο 
Παρίσι στις 9 Ιανουαρίου· υπογραμμίζει 
πόσο σημαντικό είναι να προωθηθεί η 
συζήτηση του κουρδικού ζητήματος στο 
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πλαίσιο των δημοκρατικών θεσμικών 
οργάνων και ιδίως της Μεγάλης Τουρκικής 
Εθνοσυνέλευσης·

Or. en

Τροπολογία 255
Μαρία-Ελένη Κοππά, Μαριέττα Γιαννάκου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. επαναλαμβάνει ότι αναμένει την 
εφαρμογή της δήλωσης της Τουρκίας 
σύμφωνα με την οποία θα ξανανοίξει το 
σχολείο της ελληνικής μειονότητας στη 
νήσο Gökçeada (Ίμβρο), ενέργεια που 
αποτελεί θετικό βήμα για τη διατήρηση 
του διπολιτισμικού χαρακτήρα των 
τουρκικών νησιών Gökçeada (Ίμβρου) 
και Bozcaada (Tενέδου), σύμφωνα με το 
ψήφισμα αριθ. 1625 της 
Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του 
Συμβουλίου της Ευρώπης· επισημαίνει, 
ωστόσο, ότι χρειάζονται περαιτέρω 
βήματα για να αντιμετωπισθούν τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μέλη 
της ελληνικής μειονότητας σε σχέση με 
τα δικαιώματα ιδιοκτησίας του·

Or. en

Τροπολογία 256
Adrian Severin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. καλεί την Τουρκία να συνεχίσει τις 
προσπάθειες για την εξεύρεση πολιτικής 
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λύσης στο κουρδικό ζήτημα· ζητεί από 
όλες τις πολιτικές δυνάμεις να 
μεριμνήσουν για κατάλληλη πολιτική 
πλατφόρμα και να συζητήσουν με 
εποικοδομητικό τρόπο το Κουρδικό 
ζήτημα καθώς και να διευκολύνουν ένα 
πραγματικό άνοιγμα στις αξιώσεις για 
βασικά δικαιώματα στην συνταγματική 
διαδικασία· υπενθυμίζει ότι μια πολιτική 
λύση μπορεί να βασιστεί μόνο σε μια 
πραγματικά δημοκρατική συζήτηση για 
το Κουρδικό ζήτημα· υπογραμμίζει πόσο 
σημαντικό είναι να προωθηθεί η 
συζήτηση του κουρδικού ζητήματος στο 
πλαίσιο των δημοκρατικών θεσμικών 
οργάνων και ιδίως της Μεγάλης 
Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης·

Or. en

Τροπολογία 257
Kristian Vigenin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. καταδικάζει έντονα την 
τρομοκρατική επίθεση κατά της 
πρεσβείας των ΗΠΑ στην Άγκυρα την 1η 
Φεβρουαρίου 2013 και εκφράζει τα 
συλλυπητήριά του στην οικογένεια του 
εκλιπόντος τούρκου πολίτη· υπενθυμίζει 
ότι παρόλο που θα πρέπει να ληφθούν 
περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση 
τρομοκρατικών ενεργειών προκειμένου 
να διασφαλιστεί η ασφάλεια του κράτους 
και των πολιτών του, αυτά δεν θα πρέπει 
να αποβαίνουν εις βάρος των 
ανθρώπινων και πολιτικών δικαιωμάτων·

Or. en
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Τροπολογία 258
Jürgen Klute, Marie-Christine Vergiat, Sarah Ludford, Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. καταδικάζει έντονα τη δολοφονία 
τριών κούρδων ακτιβιστριών στο Παρίσι 
στις 9 Ιανουαρίου 2013· καλεί τις 
γαλλικές αρχές να καταβάλουν κάθε 
προσπάθεια για να προσαχθούν ταχέως 
στη δικαιοσύνη και να καταδικαστούν οι 
δολοφόνοι και οι εντολείς τους·

Or. fr

Τροπολογία 259
Adrian Severin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18β. ζητεί από όλες τις πολιτικές 
δυνάμεις να εργασθούν από κοινού με 
στόχο τον ενισχυμένο πολιτικό διάλογο 
και μια διαδικασία περαιτέρω πολιτικής, 
πολιτιστικής και κοινωνικο-οικονομικής 
συμπερίληψης και συμμετοχής των 
πολιτών κουρδικής καταγωγής, 
προκειμένου να παρασχεθούν εγγυήσεις 
για τα δικαιώματα της ελευθερίας 
έκφρασης, του συνέρχεσαι και 
συνεταιρίζεσθαι και να προαχθεί η 
ειρηνική συμμετοχή των πολιτών 
κουρδικής καταγωγής στην τουρκική 
κοινωνία·

Or. en
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Τροπολογία 260
Jürgen Klute, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Sarah Ludford

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18β. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τον άμεσο πολιτικό διάλογο που ξεκίνησε 
πρόσφατα η τουρκική κυβέρνηση με τον 
Αμπντουλάχ Οτσαλάν· θεωρεί ότι έχει 
ανοίξει μια προοπτική για 
διαπραγματεύσεις η οποία θα μπορούσε 
να οδηγήσει σε ιστορική συμφωνία 
επίλυσης του κουρδικού ζητήματος με 
ειρηνικό και δημοκρατικό τρόπο· ως εκ 
τούτου, ενθαρρύνει τα εμλεκόμενα στη 
σύγκρουση μέρη να μετατρέψουν τις 
συνομιλίες σε δομημένες 
διαπραγματεύσεις το συντομότερο 
δυνατόν· υπογραμμίζει ότι είναι 
σημαντικό τα κράτη μέλη της ΕΕ να 
παρέχουν ισχυρή και θετική υποστήριξη 
στη διαδικασία, καθώς και ότι τα 
πολιτικά κόμματα, τα μέσα ενημέρωσης 
και η κοινωνία των πολιτών της 
Τουρκίας θα πρέπει να διαδραματίσουν 
εποικοδομητικό ρόλο προκειμένου να 
επιτύχει η διαδικασία· υπογραμμίζει 
περαιτέρω τη σημασία της διαδικασίας 
της συνταγματικής μεταρρύθμισης 
προκειμένου να εξευρεθεί βιώσιμη λύση 
του κουρδικού ζητήματος·

Or. en

Τροπολογία 261
Jürgen Klute, Marie-Christine Vergiat, Sarah Ludford, Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18β. ζητεί από τις τουρκικές αρχές την 



PE504.402v01-00 48/145 AM\926945EL.doc

EL

πλήρη διαλεύκανση της σφαγής στο 
Uludere / Sirnak στις 28 Δεκεμβρίου 
2011, όπου 34 αθώοι πολίτες έχασαν τη 
ζωή τους σε αδιάκριτους βομβαρδισμούς 
του στρατού, καθώς και την επανάληψη 
της τρέχουσας έρευνας, προκειμένου οι 
υπεύθυνοι να προσαχθούν στη 
δικαιοσύνη·

Or. fr

Τροπολογία 262
Adrian Severin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. επιδοκιμάζει τη δέσμη πρωτοβουλιών 
για την αύξηση των επενδύσεων και της 
οικονομικής ανάπτυξης στις λιγότερο 
αναπτυγμένες επαρχίες της Τουρκίας, 
συμπεριλαμβανομένων των 
Νοτιανατολικών επαρχιών και της 
συνέχισης του προγράμματος για την 
Νοτιανατολική Ανατολία·

19. επιδοκιμάζει τη δέσμη πρωτοβουλιών 
για την αύξηση των επενδύσεων και της 
οικονομικής ανάπτυξης στις λιγότερο 
αναπτυγμένες επαρχίες της Τουρκίας, 
συμπεριλαμβανομένων των 
Νοτιανατολικών επαρχιών και της 
συνέχισης του προγράμματος για την 
Νοτιανατολική Ανατολία· θεωρεί ότι οι 
επενδύσεις αυτές θα αποτελέσουν κίνητρο 
έτσι ώστε ιδιώτες επενδυτές να 
αναπτύξουν κοινωνικό κεφάλαιο και να 
μετατρέψουν τις λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιοχές σε πιθανά παραγωνικά κέντρα· 
προτείνει να συμπληρωθεί η δέσμη των 
κινήτρων με επενδύσεις στην ασφάλεια, 
τις υποδομές και εναλλακτικές μεταφορές 
στις στοχευμένες περιφέρειες·

Or. en

Τροπολογία 263
Renate Sommer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. επιδοκιμάζει τη δέσμη πρωτοβουλιών 
για την αύξηση των επενδύσεων και της 
οικονομικής ανάπτυξης στις λιγότερο 
αναπτυγμένες επαρχίες της Τουρκίας, 
συμπεριλαμβανομένων των 
Νοτιανατολικών επαρχιών και της 
συνέχισης του προγράμματος για την 
Νοτιανατολική Ανατολία·

19. επιδοκιμάζει τη δέσμη πρωτοβουλιών 
για την αύξηση των επενδύσεων και της 
οικονομικής ανάπτυξης στις λιγότερο 
αναπτυγμένες επαρχίες της Τουρκίας, 
συμπεριλαμβανομένων των 
Νοτιανατολικών επαρχιών και της 
συνέχισης του προγράμματος για την 
Νοτιανατολική Ανατολία· επισημαίνει, 
ωστόσο, την απόφαση του ανωτάτου 
δικαστηρίου της Τουρκίας να αναστείλει 
την κατασκευή του φράγματος στο Ilisu· 
ζητεί από την Τουρκική Κυβέρνηση να 
αποδεχθεί την απόφαση και να 
σταματήσει τις εργασίες για την 
κατασκευή του φράγματος·

Or. de

Τροπολογία 264
Sarah Ludford

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. επιδοκιμάζει τη δέσμη πρωτοβουλιών 
για την αύξηση των επενδύσεων και της 
οικονομικής ανάπτυξης στις λιγότερο 
αναπτυγμένες επαρχίες της Τουρκίας, 
συμπεριλαμβανομένων των 
Νοτιανατολικών επαρχιών και της 
συνέχισης του προγράμματος για την 
Νοτιανατολική Ανατολία·

19. επιδοκιμάζει τη δέσμη πρωτοβουλιών 
για την αύξηση των επενδύσεων και της 
οικονομικής ανάπτυξης στις λιγότερο 
αναπτυγμένες επαρχίες της Τουρκίας, 
συμπεριλαμβανομένων των 
Νοτιανατολικών επαρχιών και της 
συνέχισης του προγράμματος για την 
Νοτιανατολική Ανατολία· ζητεί από την 
τουρκική κυβέρνηση να μην παρακάμψει 
την απόφαση του Συμβουλίου του 
Τουρκικού Κράτους να σταματήσει την 
κατασκευή του φράγματος στο Ilisu λόγω 
των πιθανών παραβιάσεων των 
κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και το 
περιβάλλον που θα μπορούσαν να 
προκληθούν από την συνέχιση του έργου·
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Or. en

Τροπολογία 265
Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την απόφαση του Ανώτατου Διοικητικού 
Δικαστηρίου (Danistay) σχετικά με την 
ακύρωση της άδειας κατασκευής του 
φράγματος στο Ilisu, με βάση μελέτες 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την 
ισχύουσα νομοθεσία· καλεί την τουρκική 
κυβέρνηση να διαφυλάξει αυτή την 
αρχαιολογική και περιβαλλοντική 
κληρονομιά, δίνοντας προτεραιότητα σε 
μικρότερα, βιώσιμα από οικολογική και 
κοινωνική άποψη, έργα· ζητεί από τα 
θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη 
μέλη της ΕΕ να χρησιμοποιήσουν στις 
διαπραγματεύσεις για το κεφάλαιο 
«Περιβάλλον» (27), πλήρως όλα τα μέσα 
που διαθέτει η ΕΕ καθώς και τα μέτρα 
που σχετίζονται με την πολιτική 
διεύρυνσης για τις υποψήφιες χώρες · 

Or. en

Τροπολογία 266
Hélène Flautre, Franziska Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19β. ζητεί από την Τουρκία και την 
Επιτροπή να λάβουν υπόψη τους τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1007/2009 περί 
εμπορίου προϊόντων φώκιας (κανονισμός 
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για τις φώκιες) κατά τη διάρκεια των 
διαπραγματεύσεων σχετικά με το 
κεφάλαιο «Περιβάλλον» (27) το οποίο 
άνοιξε τον Δεκέμβριο του 2009, 
απαγορεύοντας την διάθεση στην αγορά 
προϊόντων που προέρχονται από φώκιες· 
ζητεί επίμονα από την τουρκική 
κυβέρνηση να ευθυγραμμίσει την 
πολιτική της με τον κανονισμό της ΕΕ 
που απαγορεύει το εμπόριο όλων των 
προϊόντων που προέρχονται από την 
εμπορική θήρα φώκιας και με αυτόν τον 
τρόπο να συμβάλλει σημαντικά στον 
τερματισμό της πιο εκτεταμένης 
εμπορικής θήρας θαλάσσιου θηλαστικού 
σε παγκόσμιο επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 267
Jelko Kacin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. επαναλαμβάνει την ανάγκη ενίσχυσης 
της συνοχής μεταξύ των επαρχιών της 
Τουρκίας και μεταξύ της υπαίθρου και 
των αστικών περιοχών προκειμένου να 
ανοίξουν ευκαιρίες για τον πληθυσμό 
γενικότερα και να προαχθεί η οικονομική 
και κοινωνική συμμετοχή· επισημαίνει 
τον ιδιαίτερο ρόλο της εκπαίδευσης και 
την ανάγκη να αντιμετωπισθούν οι 
επίμονες και μεγάλες περιφερειακές 
ανισότητες όσον αφορά την ποιότητα της 
εκπαίδευσης και τα ποσοστά εγγραφής 
στα σχολεία· ζητεί να γίνουν ενέργειες για 
το άνοιγμα του κεφαλαίου 22 για την 
Περιφερειακή Πολιτική, και ελπίζει η 
επικείμενη επίσκεψη του προέδρου 
Hollande στην Τουρκία να προσφέρει την 
ευκαιρία σε αυτό το πλαίσιο·
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Or. en

Τροπολογία 268
Andrew Duff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Metin Kazak, Graham Watson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. επαναλαμβάνει την ανάγκη ενίσχυσης 
της συνοχής μεταξύ των επαρχιών της 
Τουρκίας και μεταξύ της υπαίθρου και των 
αστικών περιοχών προκειμένου να 
ανοίξουν ευκαιρίες για τον πληθυσμό 
γενικότερα και να προαχθεί η οικονομική 
και κοινωνική συμμετοχή· επισημαίνει τον 
ιδιαίτερο ρόλο της εκπαίδευσης και την 
ανάγκη να αντιμετωπισθούν οι επίμονες 
και μεγάλες περιφερειακές ανισότητες 
όσον αφορά την ποιότητα της εκπαίδευσης 
και τα ποσοστά εγγραφής στα σχολεία·
ζητεί να γίνουν ενέργειες για το άνοιγμα 
του Κεφαλαίου 22 για την Περιφερειακή 
πολιτική·

20. επαναλαμβάνει την ανάγκη ενίσχυσης 
της συνοχής μεταξύ των επαρχιών της 
Τουρκίας και μεταξύ της υπαίθρου και των 
αστικών περιοχών προκειμένου να 
ανοίξουν ευκαιρίες για τον πληθυσμό 
γενικότερα και να προαχθεί η οικονομική 
και κοινωνική συμμετοχή· επισημαίνει τον 
ιδιαίτερο ρόλο της εκπαίδευσης και την 
ανάγκη να αντιμετωπισθούν οι επίμονες 
και μεγάλες περιφερειακές ανισότητες 
όσον αφορά την ποιότητα της εκπαίδευσης 
και τα ποσοστά εγγραφής στα σχολεία·
ζητεί να γίνουν ενέργειες για το άνοιγμα 
του κεφαλαίου 22 για την Περιφερειακή 
Πολιτική, και ελπίζει η επικείμενη 
επίσκεψη του προέδρου Hollande στην 
Τουρκία να προσφέρει την ευκαιρία σε 
αυτό το πλαίσιο·

Or. en

Τροπολογία 269
Νικόλαος Σαλαβράκος, Lorenzo Fontana

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. επαναλαμβάνει την ανάγκη ενίσχυσης 
της συνοχής μεταξύ των επαρχιών της 
Τουρκίας και μεταξύ της υπαίθρου και των 
αστικών περιοχών προκειμένου να 
ανοίξουν ευκαιρίες για τον πληθυσμό 

20. επαναλαμβάνει την ανάγκη ενίσχυσης 
της συνοχής μεταξύ των επαρχιών της 
Τουρκίας και μεταξύ της υπαίθρου και των 
αστικών περιοχών προκειμένου να 
ανοίξουν ευκαιρίες για τον πληθυσμό 
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γενικότερα και να προαχθεί η οικονομική 
και κοινωνική συμμετοχή· επισημαίνει τον 
ιδιαίτερο ρόλο της εκπαίδευσης και την 
ανάγκη να αντιμετωπισθούν οι επίμονες 
και μεγάλες περιφερειακές ανισότητες 
όσον αφορά την ποιότητα της εκπαίδευσης 
και τα ποσοστά εγγραφής στα σχολεία· 
ζητεί να γίνουν ενέργειες για το άνοιγμα 
του Κεφαλαίου 22 για την Περιφερειακή 
πολιτική·

γενικότερα και να προαχθεί η οικονομική 
και κοινωνική συμμετοχή· επισημαίνει τον 
ιδιαίτερο ρόλο της εκπαίδευσης και την 
ανάγκη να αντιμετωπισθούν οι επίμονες 
και μεγάλες περιφερειακές ανισότητες 
όσον αφορά την ποιότητα της εκπαίδευσης 
και τα ποσοστά εγγραφής στα σχολεία· 
ζητεί να γίνουν ενέργειες για το άνοιγμα 
του Κεφαλαίου 22 για την Περιφερειακή 
πολιτική· ζητεί από την Επιτροπή να 
παρουσιάσει αξιολόγηση των επιπτώσεων 
της προσχώρησης της Τουρκίας στην ΕΕ 
όσον αφορά τον τομέα της Διαρθρωτικής 
Πολιτικής·

Or. en

Τροπολογία 270
Emine Bozkurt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. ανησυχεί για το δυσανάλογα υψηλό 
ποσοστό φτώχειας στα παιδιά, ιδιαίτερα 
στις αγροτικές περιφέρειες· τονίζει την 
ανάγκη εκπόνησης συνολικής στρατηγικής 
για την καταπολέμηση της φτώχειας των 
παιδιών και της παιδικής εργασίας και την 
προώθηση της πρόσβασης στην 
εκπαίδευση· χαιρετίζει τη θέσπιση του 
θεσμού του Διαμεσολαβητή για τα 
δικαιώματα του παιδιού και την έγκριση 
της πρώτης στρατηγικής της Τουρκίας για 
τα δικαιώματα του παιδιού· ανησυχεί για 
την μείωση του αριθμού των ενεργών 
δικαστηρίων για την εκδίκαση υποθέσεων 
ανηλίκων και παροτρύνει την Τουρκία να 
παράσχει εναλλακτικές λύσεις στην 
κράτηση ανηλίκων· υπενθυμίζει τη 
σημασία των ανεξάρτητων μηχανισμών 
ελέγχου και προστασίας για την προάσπιση 
των δικαιωμάτων και την πρόληψη των 

21. ανησυχεί για το δυσανάλογα υψηλό 
ποσοστό φτώχειας στα παιδιά, ιδιαίτερα 
στις αγροτικές περιφέρειες· τονίζει την 
ανάγκη εκπόνησης συνολικής στρατηγικής 
για την καταπολέμηση της φτώχειας των 
παιδιών και της παιδικής εργασίας και την 
προώθηση της πρόσβασης στην 
εκπαίδευση· τονίζει ότι η παιδική 
εργασία, ιδίως στην εποχική αγροτική 
εργασία θα πρέπει να εξαλειφθεί μέσω 
της καταγραφής και της αντιμετώπισης 
των κενών στο νομικό σύστημα, 
θεσπίζοντας τους αναγκαίους 
μηχανισμούς εφαρμογής και 
παρακολούθησης, λαμβάνοντας μέτρα 
που θα περιλαμβάνουν τους ιδιοκτήτες 
που απασχολούν εποχικούς υπαλλήλους, 
τους γονείς, τον ιδιωτικό τομέα που είναι 
ο αγοραστής του προϊόντος, καθώς και 
θέτοντας ως προτεραιότητα την επίλυση 
του προβλήματος της ανεργίας στις 
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παραβιάσεων· περιοχές από όπου προέρχονται οι 
εποχικοί εργάτες· χαιρετίζει τη θέσπιση 
του θεσμού του Διαμεσολαβητή για τα 
δικαιώματα του παιδιού και την έγκριση 
της πρώτης στρατηγικής της Τουρκίας για 
τα δικαιώματα του παιδιού· ανησυχεί για 
την μείωση του αριθμού των ενεργών 
δικαστηρίων για την εκδίκαση υποθέσεων 
ανηλίκων και παροτρύνει την Τουρκία να 
παράσχει εναλλακτικές λύσεις στην 
κράτηση ανηλίκων· υπενθυμίζει τη 
σημασία των ανεξάρτητων μηχανισμών 
ελέγχου και προστασίας για την προάσπιση 
των δικαιωμάτων και την πρόληψη των 
παραβιάσεων·

Or. en

Τροπολογία 271
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. ανησυχεί για το δυσανάλογα υψηλό 
ποσοστό φτώχειας στα παιδιά, ιδιαίτερα 
στις αγροτικές περιφέρειες· τονίζει την 
ανάγκη εκπόνησης συνολικής στρατηγικής 
για την καταπολέμηση της φτώχειας των 
παιδιών και της παιδικής εργασίας και την 
προώθηση της πρόσβασης στην 
εκπαίδευση· χαιρετίζει τη θέσπιση του 
θεσμού του Διαμεσολαβητή για τα 
δικαιώματα του παιδιού και την έγκριση 
της πρώτης στρατηγικής της Τουρκίας για 
τα δικαιώματα του παιδιού· ανησυχεί για 
την μείωση του αριθμού των ενεργών 
δικαστηρίων για την εκδίκαση υποθέσεων 
ανηλίκων και παροτρύνει την Τουρκία να 
παράσχει εναλλακτικές λύσεις στην 
κράτηση ανηλίκων· υπενθυμίζει τη 
σημασία των ανεξάρτητων μηχανισμών 
ελέγχου και προστασίας για την προάσπιση 
των δικαιωμάτων και την πρόληψη των 

21. ανησυχεί για τα δυσανάλογα υψηλά 
ποσοστά φτώχειας στα παιδιά και 
παιδικής εργασίας, ιδιαίτερα στις 
αγροτικές περιφέρειες· τονίζει την ανάγκη 
εκπόνησης συνολικής στρατηγικής για την 
καταπολέμηση της φτώχειας των παιδιών 
και της παιδικής εργασίας και την 
προώθηση της πρόσβασης στην 
εκπαίδευση, τόσο για τα αγόρια όσο και 
για τα κορίτσια· χαιρετίζει τη θέσπιση του 
θεσμού του Διαμεσολαβητή για τα 
δικαιώματα του παιδιού και την έγκριση 
της πρώτης στρατηγικής της Τουρκίας για 
τα δικαιώματα του παιδιού· ανησυχεί για 
την μείωση του αριθμού των ενεργών 
δικαστηρίων για την εκδίκαση υποθέσεων 
ανηλίκων και παροτρύνει την Τουρκία να 
παράσχει εναλλακτικές λύσεις στην 
κράτηση ανηλίκων· υπενθυμίζει τη 
σημασία των ανεξάρτητων μηχανισμών 
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παραβιάσεων· ελέγχου και προστασίας για την προάσπιση 
των δικαιωμάτων και την πρόληψη των 
παραβιάσεων·

Or. en

Τροπολογία 272
Raimon Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. ανησυχεί για το δυσανάλογα υψηλό 
ποσοστό φτώχειας στα παιδιά, ιδιαίτερα 
στις αγροτικές περιφέρειες· τονίζει την 
ανάγκη εκπόνησης συνολικής στρατηγικής 
για την καταπολέμηση της φτώχειας των 
παιδιών και της παιδικής εργασίας και την 
προώθηση της πρόσβασης στην 
εκπαίδευση· χαιρετίζει τη θέσπιση του 
θεσμού του Διαμεσολαβητή για τα 
δικαιώματα του παιδιού και την έγκριση 
της πρώτης στρατηγικής της Τουρκίας για 
τα δικαιώματα του παιδιού· ανησυχεί για 
την μείωση του αριθμού των ενεργών 
δικαστηρίων για την εκδίκαση υποθέσεων 
ανηλίκων και παροτρύνει την Τουρκία να 
παράσχει εναλλακτικές λύσεις στην
κράτηση ανηλίκων· υπενθυμίζει τη 
σημασία των ανεξάρτητων μηχανισμών 
ελέγχου και προστασίας για την προάσπιση 
των δικαιωμάτων και την πρόληψη των 
παραβιάσεων·

21. ανησυχεί για το δυσανάλογα υψηλό 
ποσοστό φτώχειας στα παιδιά, ιδιαίτερα 
στις αγροτικές περιφέρειες· τονίζει την 
ανάγκη εκπόνησης συνολικής στρατηγικής 
για την καταπολέμηση της φτώχειας των 
παιδιών και της παιδικής εργασίας και την 
προώθηση της πρόσβασης στην 
εκπαίδευση· χαιρετίζει τη θέσπιση του 
θεσμού του Διαμεσολαβητή για τα 
δικαιώματα του παιδιού και την έγκριση 
της πρώτης στρατηγικής της Τουρκίας για 
τα δικαιώματα του παιδιού· ανησυχεί για 
την μείωση του αριθμού των ενεργών 
δικαστηρίων για την εκδίκαση υποθέσεων 
ανηλίκων και παροτρύνει την Τουρκία να 
παράσχει εναλλακτικές λύσεις στην 
κράτηση ανηλίκων· ζητεί να 
πραγματοποιηθούν εκτεταμένες 
βελτιώσεις όσον αφορά τις συνθήκες στα 
κέντρα κράτησης ανηλίκων· υπενθυμίζει 
τη σημασία των ανεξάρτητων μηχανισμών 
ελέγχου και προστασίας για την προάσπιση 
των δικαιωμάτων και την πρόληψη των 
παραβιάσεων·

Or. en

Τροπολογία 273
Alexander Graf Lambsdorff



PE504.402v01-00 56/145 AM\926945EL.doc

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. ανησυχεί για το δυσανάλογα υψηλό 
ποσοστό φτώχειας στα παιδιά, ιδιαίτερα 
στις αγροτικές περιφέρειες· τονίζει την 
ανάγκη εκπόνησης συνολικής στρατηγικής 
για την καταπολέμηση της φτώχειας των 
παιδιών και της παιδικής εργασίας και την 
προώθηση της πρόσβασης στην 
εκπαίδευση· χαιρετίζει τη θέσπιση του 
θεσμού του Διαμεσολαβητή για τα 
δικαιώματα του παιδιού και την έγκριση 
της πρώτης στρατηγικής της Τουρκίας για 
τα δικαιώματα του παιδιού· ανησυχεί για 
την μείωση του αριθμού των ενεργών 
δικαστηρίων για την εκδίκαση υποθέσεων 
ανηλίκων και παροτρύνει την Τουρκία να 
παράσχει εναλλακτικές λύσεις στην 
κράτηση ανηλίκων· υπενθυμίζει τη 
σημασία των ανεξάρτητων μηχανισμών 
ελέγχου και προστασίας για την προάσπιση 
των δικαιωμάτων και την πρόληψη των 
παραβιάσεων·

21. ανησυχεί για το δυσανάλογα υψηλό 
ποσοστό φτώχειας στα παιδιά, ιδιαίτερα 
στις αγροτικές περιφέρειες· τονίζει την 
ανάγκη εκπόνησης συνολικής στρατηγικής 
για την καταπολέμηση της φτώχειας των 
παιδιών και της παιδικής εργασίας και την 
προώθηση της πρόσβασης στην 
εκπαίδευση· χαιρετίζει τη θέσπιση του 
θεσμού του Διαμεσολαβητή για τα 
δικαιώματα του παιδιού και την έγκριση 
της πρώτης στρατηγικής της Τουρκίας για 
τα δικαιώματα του παιδιού· ανησυχεί για 
την μείωση του αριθμού των ενεργών 
δικαστηρίων για την εκδίκαση υποθέσεων 
ανηλίκων και παροτρύνει την Τουρκία να 
παράσχει εναλλακτικές λύσεις στην 
κράτηση ανηλίκων· ζητεί να 
πραγματοποιηθούν εκτεταμένες 
βελτιώσεις όσον αφορά τις συνθήκες στα 
κέντρα κράτησης ανηλίκων· υπενθυμίζει 
τη σημασία των ανεξάρτητων μηχανισμών 
ελέγχου και προστασίας για την προάσπιση 
των δικαιωμάτων και την πρόληψη των 
παραβιάσεων·

Or. en

Τροπολογία 274
Richard Howitt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. ανησυχεί για το δυσανάλογα υψηλό 
ποσοστό φτώχειας στα παιδιά, ιδιαίτερα 
στις αγροτικές περιφέρειες· τονίζει την 
ανάγκη εκπόνησης συνολικής στρατηγικής 
για την καταπολέμηση της φτώχειας των 
παιδιών και της παιδικής εργασίας και την 

21. ανησυχεί για το δυσανάλογα υψηλό 
ποσοστό φτώχειας στα παιδιά, ιδιαίτερα 
στις αγροτικές περιφέρειες· τονίζει την 
ανάγκη εκπόνησης συνολικής στρατηγικής 
για την καταπολέμηση της φτώχειας των 
παιδιών και της παιδικής εργασίας και την 
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προώθηση της πρόσβασης στην 
εκπαίδευση· χαιρετίζει τη θέσπιση του 
θεσμού του Διαμεσολαβητή για τα 
δικαιώματα του παιδιού και την έγκριση 
της πρώτης στρατηγικής της Τουρκίας για 
τα δικαιώματα του παιδιού· ανησυχεί για 
την μείωση του αριθμού των ενεργών 
δικαστηρίων για την εκδίκαση υποθέσεων 
ανηλίκων και παροτρύνει την Τουρκία να 
παράσχει εναλλακτικές λύσεις στην 
κράτηση ανηλίκων· υπενθυμίζει τη 
σημασία των ανεξάρτητων μηχανισμών 
ελέγχου και προστασίας για την προάσπιση 
των δικαιωμάτων και την πρόληψη των 
παραβιάσεων·

προώθηση της πρόσβασης στην 
εκπαίδευση· χαιρετίζει τη θέσπιση του 
θεσμού του Διαμεσολαβητή για τα 
δικαιώματα του παιδιού και την έγκριση 
της πρώτης στρατηγικής της Τουρκίας για 
τα δικαιώματα του παιδιού· ανησυχεί για 
την μείωση του αριθμού των ενεργών 
δικαστηρίων για την εκδίκαση υποθέσεων 
ανηλίκων και παροτρύνει την Τουρκία να 
παράσχει εναλλακτικές λύσεις στην 
κράτηση ανηλίκων· ζητεί να 
πραγματοποιηθούν εκτεταμένες 
βελτιώσεις όσον αφορά τις συνθήκες στα 
κέντρα κράτησης ανηλίκων· υπενθυμίζει 
τη σημασία των ανεξάρτητων μηχανισμών 
ελέγχου και προστασίας για την προάσπιση 
των δικαιωμάτων και την πρόληψη των 
παραβιάσεων·

Or. en

Τροπολογία 275
Tunne Kelam

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. ανησυχεί για το δυσανάλογα υψηλό 
ποσοστό φτώχειας στα παιδιά, ιδιαίτερα 
στις αγροτικές περιφέρειες· τονίζει την 
ανάγκη εκπόνησης συνολικής στρατηγικής 
για την καταπολέμηση της φτώχειας των 
παιδιών και της παιδικής εργασίας και την 
προώθηση της πρόσβασης στην 
εκπαίδευση· χαιρετίζει τη θέσπιση του 
θεσμού του Διαμεσολαβητή για τα 
δικαιώματα του παιδιού και την έγκριση 
της πρώτης στρατηγικής της Τουρκίας για 
τα δικαιώματα του παιδιού· ανησυχεί για 
την μείωση του αριθμού των ενεργών 
δικαστηρίων για την εκδίκαση υποθέσεων 
ανηλίκων και παροτρύνει την Τουρκία να 
παράσχει εναλλακτικές λύσεις στην 
κράτηση ανηλίκων· υπενθυμίζει τη 

21. ανησυχεί για το δυσανάλογα υψηλό 
ποσοστό φτώχειας στα παιδιά, ιδιαίτερα 
στις αγροτικές περιφέρειες· τονίζει την 
ανάγκη εκπόνησης συνολικής στρατηγικής 
και σημαντικής αύξησης της διοικητικής 
ικανότητας για την καταπολέμηση της 
φτώχειας των παιδιών και της παιδικής 
εργασίας και την προώθηση της 
πρόσβασης στην εκπαίδευση· χαιρετίζει τη 
θέσπιση του θεσμού του Διαμεσολαβητή 
για τα δικαιώματα του παιδιού και την 
έγκριση της πρώτης στρατηγικής της 
Τουρκίας για τα δικαιώματα του παιδιού· 
ανησυχεί για την μείωση του αριθμού των 
ενεργών δικαστηρίων για την εκδίκαση 
υποθέσεων ανηλίκων και παροτρύνει την 
Τουρκία να παράσχει εναλλακτικές λύσεις 
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σημασία των ανεξάρτητων μηχανισμών 
ελέγχου και προστασίας για την προάσπιση 
των δικαιωμάτων και την πρόληψη των 
παραβιάσεων·

στην κράτηση ανηλίκων· υπενθυμίζει τη 
σημασία των ανεξάρτητων μηχανισμών 
ελέγχου και προστασίας για την προάσπιση 
των δικαιωμάτων και την πρόληψη των 
παραβιάσεων·

Or. en

Τροπολογία 276
Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. καλωσορίζει και αναμένει την ταχεία 
εφαρμογή της δήλωσης της Τουρκίας ότι 
θα ξανανοίξει το σχολείο της ελληνικής 
μειονότητας στη νήσο Gökçeada (Ίμβρο), 
ενέργεια που αποτελεί θετικό βήμα για τη 
διατήρηση του διπολιτισμικού 
χαρακτήρα των τουρκικών νησιών 
Gökçeada (Ίμβρου) και Bozcaada 
(Tενέδου), σύμφωνα με το ψήφισμα αριθ. 
1625 της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης 
του Συμβουλίου της Ευρώπης· 
επισημαίνει, ωστόσο, ότι χρειάζονται 
περαιτέρω βήματα για να 
αντιμετωπισθούν τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν τα μέλη της ελληνικής 
μειονότητας σε σχέση με τα δικαιώματα 
ιδιοκτησίας τους·

Or. en

Τροπολογία 277
Nadezhda Neynsky

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη 
βελτίωση του συνολικού επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος στην Τουρκία, ιδίως μέσω 
της καθιέρωσης του νέου τουρκικού 
εμπορικού κώδικα και μέσω τη συνεχούς 
υποστήριξης των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων που παρέχεται από την 
οργάνωση για την ανάπτυξη ΜΜΕ 
(KOSGEB)· ζητεί την περαιτέρω 
ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων ανάμεσα 
στις επιχειρήσεις Τουρκίας και ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 278
Emine Bozkurt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. υπενθυμίζει στην Τουρκία ότι 
δεκάδες χιλιάδες πολίτες και κάτοικοι 
της ΕΕ που έχουν πέσει θύματα της 
απάτης που διαπράχθηκε στο πλαίσιο 
των επονομαζόμενων «πράσινων 
κονδυλίων» αναμένουν ακόμη την 
αποζημίωσή τους και ζητεί από τις αρχές 
να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα 
προκειμένου να επιταχύνουν τη 
διαδικασία·

Or. en

Τροπολογία 279
Charles Tannock

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
πρόσφατες επιθέσεις και τις δολοφονίες 
τούρκων πολιτών αρμενικής εθνοτικής 
καταγωγής, όπως αυτές που που 
πραγματοποιήθηκαν στην Ψαμάθεια· 
ζητεί από τις τουρκικές αρχές να 
συνεχίσουν τις προσπάθειες 
αντιμετώπισης των ζητημάτων 
ασφάλειας των μη μουσουλμανικών 
μειονοτήτων στην Τουρκία· προσβλέπει 
σε μια προσήκουσα διαδικασία απονομής 
της δικαιοσύνης κατόπιν της υποβολής 
έφεσης από τον εισαγγελέα για ακύρωση 
της απόφασης που έλαβε το δικαστήριο 
τον Ιανουάριο του 2012 σχετικά με την 
υπόθεση δολοφονίας του Hrant Dink εν 
μέρει με βάση το επιχείρημα ότι η 
δολοφονία διαπράχθηκε από οργάνωση·

Or. en

Τροπολογία 280
Adrian Severin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. τονίζει την ανάγκη να περιληφθούν 
τα δικαιώματα των παιδιών στο νέο 
Σύνταγμα μέσω διατάξεων που να 
διασφαλίζουν τον σεβασμό των 
δικαιωμάτων των παιδών για προστασία, 
καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και 
αποτροπή των διακρίσεων· τονίζει την 
ανάγκη η Τουρκία να βελτιώσει 
περαιτέρω τη συμμόρφωσή της με τις 
διατάξεις της Διακήρυξης του ΟΗΕ για 
τα Δικαιώματα του Παιδιού·

Or. en
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Τροπολογία 281
Graham Watson

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Οικοδόμηση σχέσεων καλής γειτονίας Περιφερειακή συνεργασία

Or. en

Τροπολογία 282
Geoffrey Van Orden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. εκφράζει την βαθειά λύπη του για την 
απόφαση της Τουρκίας να απόσχει από 
τις συνεδριάσεις και τις επαφές με την 
Κυπριακή προεδρία του Συμβουλίου της 
ΕΕ και είναι της γνώμης ότι η Τουρκία 
έχασε μια σημαντική ευκαιρία 
προκειμένου να αρχίσει μια διαδικασία 
δέσμευσης και ομαλοποίησης των 
σχέσεων με την Κύπρο· υπενθυμίζει ότι η 
ΕΕ βασίζεται στις αρχές της ειλικρινούς 
συνεργασίας και αμοιβαίας αλληλεγγύης 
μεταξύ όλων των κρατών μελών της και 
στο σεβασμό του θεσμικού πλαισίου·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 283
Renate Sommer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. εκφράζει την βαθειά λύπη του για την
απόφαση της Τουρκίας να απόσχει από τις 
συνεδριάσεις και τις επαφές με την 
Κυπριακή προεδρία του Συμβουλίου της 
ΕΕ και είναι της γνώμης ότι η Τουρκία 
έχασε μια σημαντική ευκαιρία
προκειμένου να αρχίσει μια διαδικασία 
δέσμευσης και ομαλοποίησης των σχέσεων 
με την Κύπρο· υπενθυμίζει ότι η ΕΕ 
βασίζεται στις αρχές της ειλικρινούς 
συνεργασίας και αμοιβαίας αλληλεγγύης 
μεταξύ όλων των κρατών μελών της και 
στο σεβασμό του θεσμικού πλαισίου·

22. ασκεί δριμεία κριτική στην απόφαση 
της Τουρκίας να απόσχει από τις 
συνεδριάσεις και τις επαφές με την 
Κυπριακή προεδρία του Συμβουλίου της 
ΕΕ και είναι της γνώμης ότι με αυτόν τον 
τρόπο η Τουρκία υπονόμευσε έναν 
μείζονα πυλώνα του πλαισίου θεσμικής 
διαπραγμάτευσης, το οποίο βασίζεται 
στις αρχές της ουσιώδους συνεργασίας 
και της αμοιβαίας αλληλεγγύης ανάμεσα 
σε όλα τα κράτη μέλη· εκφράζει τη 
βαθειά απογοήτευσή του που η Τουρκία
έχασε την ευκαιρία να ξεκινήσει μια 
διαδικασία στενότερης δέσμευσης και 
ομαλοποίησης των σχέσεων με την Κύπρο·

Or. de

Τροπολογία 284
Laurence J.A.J. Stassen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. εκφράζει την βαθειά λύπη του για την 
απόφαση της Τουρκίας να απόσχει από τις 
συνεδριάσεις και τις επαφές με την 
Κυπριακή προεδρία του Συμβουλίου της 
ΕΕ και είναι της γνώμης ότι η Τουρκία 
έχασε μια σημαντική ευκαιρία 
προκειμένου να αρχίσει μια διαδικασία 
δέσμευσης και ομαλοποίησης των 
σχέσεων με την Κύπρο· υπενθυμίζει ότι η 
ΕΕ βασίζεται στις αρχές της ειλικρινούς 
συνεργασίας και αμοιβαίας αλληλεγγύης 
μεταξύ όλων των κρατών μελών της και 
στο σεβασμό του θεσμικού πλαισίου·

22. εκφράζει την βαθειά λύπη του για την 
απόφαση της Τουρκίας να απόσχει από τις 
συνεδριάσεις και τις επαφές με την 
Κυπριακή προεδρία του Συμβουλίου της 
ΕΕ· και εκφράζει επιπλέον την εξαιρετική 
του λύπη για το γεγονός ότι η ΕΕ δεν 
συνήγαγε συνέπειες σύμφωνες προς την 
απόφαση αυτή· επισημαίνει ότι κατ’ 
αυτόν τον τρόπο η Τουρκία κατέστησε 
σαφές ότι δεν θα θελήσει και δεν θα 
μπορέσει ποτέ να προσχωρήσει στην ΕΕ· 
εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι 
πρέπει χωρίς αναβολή να τεθεί τέρμα στις 
ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την 
Τουρκία·

Or. nl
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Τροπολογία 285
Metin Kazak, Ivo Vajgl

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. εκφράζει την βαθειά λύπη του για την 
απόφαση της Τουρκίας να απόσχει από 
τις συνεδριάσεις και τις επαφές με την 
Κυπριακή προεδρία του Συμβουλίου της 
ΕΕ και είναι της γνώμης ότι η Τουρκία 
έχασε μια σημαντική ευκαιρία 
προκειμένου να αρχίσει μια διαδικασία 
δέσμευσης και ομαλοποίησης των 
σχέσεων με την Κύπρο· υπενθυμίζει ότι η
ΕΕ βασίζεται στις αρχές της ειλικρινούς 
συνεργασίας και αμοιβαίας αλληλεγγύης 
μεταξύ όλων των κρατών μελών της και 
στο σεβασμό του θεσμικού πλαισίου·

22. εκφράζει τη λύπη του που δεν 
επιτεύθηκε συνολική λύση του κυπριακού 
ζητήματος πριν η Κύπρος αναλάβει την
Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, καθώς 
κάτι τέτοιο θα είχε επιτρέψει στο νέο 
ομόσπονδο κράτος να αναλάβει την 
Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ·
υπενθυμίζει ότι η Τουρκία είχε εκφράσει 
την ετοιμότητάς της να δημιουργήσει 
σχέσεις με το νέο ομόσπονδο κράτος το 
οποίο θα προέκυπτε μετά από την 
συνολική λύση του κυπριακού ζητήματος 
μέσω του ΟΗΕ· υπογραμμίζει την ανάγκη 
να ληφθούν μέτρα από όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη ταυτόχρονα για την 
ομαλοποίηση των σχέσεων και ότι κάθε 
μέτρο που λαμβάνεται για την επίτευξη 
αυτού του σκοπού θα συμβάλλει στην 
ευημερία όλων των μερών·

Or. en

Τροπολογία 286
Graham Watson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. εκφράζει την βαθειά λύπη του για την
απόφαση της Τουρκίας να απόσχει από 
τις συνεδριάσεις και τις επαφές με την 
Κυπριακή προεδρία του Συμβουλίου της 
ΕΕ και είναι της γνώμης ότι η Τουρκία 
έχασε μια σημαντική ευκαιρία 

22. εκφράζει τη λύπη του για την
περαιτέρω καθυστέρηση όσον αφορά τη 
θέσπιση διαδικασίας δέσμευσης και 
ομαλοποίησης των σχέσεων ανάμεσα στην 
Τουρκία και την Κύπρο κατά τη διάρκεια 
της Κυπριακής Προεδρίας του 
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προκειμένου να αρχίσει μια διαδικασία
δέσμευσης και ομαλοποίησης των σχέσεων
με την Κύπρο· υπενθυμίζει ότι η ΕΕ 
βασίζεται στις αρχές της ειλικρινούς 
συνεργασίας και αμοιβαίας αλληλεγγύης 
μεταξύ όλων των κρατών μελών της και 
στο σεβασμό του θεσμικού πλαισίου·

Συμβουλίου της ΕΕ· επισημαίνει ότι είναι 
αναγκαίο να καταβληθούν περαιτέρω 
προσπάθειες προκειμένου να αρθεί η 
απομόνωση της τουρκοκυπριακής 
κοινότητας· υπενθυμίζει ότι η ΕΕ 
βασίζεται στις αρχές της ειλικρινούς 
συνεργασίας και αμοιβαίας αλληλεγγύης 
μεταξύ όλων των κρατών μελών της και 
στο σεβασμό του θεσμικού πλαισίου·

Or. en

Τροπολογία 287
Μαρία-Ελένη Κοππά, Hélène Flautre, Γεώργιος Κουμουτσάκος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. εκφράζει την βαθειά λύπη του για την 
απόφαση της Τουρκίας να απόσχει από 
τις συνεδριάσεις και τις επαφές με την 
Κυπριακή προεδρία του Συμβουλίου της 
ΕΕ και είναι της γνώμης ότι η Τουρκία 
έχασε μια σημαντική ευκαιρία 
προκειμένου να αρχίσει μια διαδικασία 
δέσμευσης και ομαλοποίησης των σχέσεων 
με την Κύπρο· υπενθυμίζει ότι η ΕΕ 
βασίζεται στις αρχές της ειλικρινούς 
συνεργασίας και αμοιβαίας αλληλεγγύης 
μεταξύ όλων των κρατών μελών της και 
στο σεβασμό του θεσμικού πλαισίου·

22. είναι της γνώμης ότι η Τουρκία έχασε 
μια σημαντική ευκαιρία προκειμένου να 
αρχίσει μια διαδικασία δέσμευσης και 
ομαλοποίησης των σχέσεων με την Κύπρο, 
κατά τη διάρκεια της Κυπριακής 
Προεδρίας του Συμβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης· υπενθυμίζει ότι η 
ΕΕ βασίζεται στις αρχές της ειλικρινούς 
συνεργασίας και αμοιβαίας αλληλεγγύης 
μεταξύ όλων των κρατών μελών της και 
στο σεβασμό του θεσμικού πλαισίου·
τονίζει ότι πρέπει να σημειωθεί 
επειγόντως πρόοδος στην ομαλοποίηση 
των σχέσεων της Τουρκίας με την 
Κυπριακή Δημοκρατία έτσι ώστε να 
δοθεί νέα ώθηση στις διαπραγματεύσεις 
για την προσχώρηση της Τουρκίας στην 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 288
Lorenzo Fontana
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. εκφράζει την βαθειά λύπη του για την
απόφαση της Τουρκίας να απόσχει από τις 
συνεδριάσεις και τις επαφές με την 
Κυπριακή προεδρία του Συμβουλίου της 
ΕΕ και είναι της γνώμης ότι η Τουρκία 
έχασε μια σημαντική ευκαιρία 
προκειμένου να αρχίσει μια διαδικασία 
δέσμευσης και ομαλοποίησης των 
σχέσεων με την Κύπρο· υπενθυμίζει ότι η 
ΕΕ βασίζεται στις αρχές της ειλικρινούς 
συνεργασίας και αμοιβαίας αλληλεγγύης 
μεταξύ όλων των κρατών μελών της και 
στο σεβασμό του θεσμικού πλαισίου·

22. καταδικάζει απερίφραστα την 
απόφαση της Τουρκίας να απόσχει από τις 
συνεδριάσεις και τις επαφές με την 
Κυπριακή προεδρία του Συμβουλίου της 
ΕΕ και είναι της γνώμης ότι δεδομένης της 
αποτυχίας της να ομαλοποιήσει τις 
σχέσεις της με την Κύπρο θα πρέπει να 
ανασταλεί η διαδικασία προσχώρησης·
υπενθυμίζει ότι η ΕΕ βασίζεται στις αρχές 
της ειλικρινούς συνεργασίας και αμοιβαίας 
αλληλεγγύης μεταξύ όλων των κρατών 
μελών της και στο σεβασμό του θεσμικού 
πλαισίου·

Or. it

Τροπολογία 289
Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Cecilia Wikström, Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. εκφράζει την βαθειά λύπη του για την 
απόφαση της Τουρκίας να απόσχει από τις 
συνεδριάσεις και τις επαφές με την 
Κυπριακή προεδρία του Συμβουλίου της 
ΕΕ και είναι της γνώμης ότι η Τουρκία 
έχασε μια σημαντική ευκαιρία 
προκειμένου να αρχίσει μια διαδικασία 
δέσμευσης και ομαλοποίησης των σχέσεων 
με την Κύπρο· υπενθυμίζει ότι η ΕΕ 
βασίζεται στις αρχές της ειλικρινούς 
συνεργασίας και αμοιβαίας αλληλεγγύης 
μεταξύ όλων των κρατών μελών της και 
στο σεβασμό του θεσμικού πλαισίου·

22. εκφράζει την βαθειά λύπη του για την 
απόφαση της Τουρκίας να απόσχει από τις 
συνεδριάσεις και τις επαφές με την 
Κυπριακή προεδρία του Συμβουλίου της 
ΕΕ και είναι της γνώμης ότι η Τουρκία 
έχασε μια σημαντική ευκαιρία 
προκειμένου να αρχίσει μια διαδικασία 
δέσμευσης και ομαλοποίησης των σχέσεων 
με την Κύπρο· υπενθυμίζει ότι η ΕΕ 
βασίζεται στις αρχές της ειλικρινούς 
συνεργασίας και αμοιβαίας αλληλεγγύης 
μεταξύ όλων των κρατών μελών της και 
στο σεβασμό του θεσμικού πλαισίου· 
υπενθυμίζει ότι η αναγνώριση όλων τα 
κρατών μελών της ΕΕ συνιστά 
απαραίτητη συνιστώσα της ενταξιακής 
διαδικασίας· επομένως, ζητείται από την 
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Τουρκία να προβεί το συντομότερο
δυνατόν στην ομαλοποίηση των σχέσεών 
της με όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, 
αίροντας το βέτο της για τη συμμετοχή 
κρατών μελών της ΕΕ σε διάφορους 
διεθνείς οργανισμούς·

Or. en

Τροπολογία 290
Ελένη Θεοχάρους

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. εκφράζει την βαθειά λύπη του για την 
απόφαση της Τουρκίας να απόσχει από τις 
συνεδριάσεις και τις επαφές με την 
Κυπριακή προεδρία του Συμβουλίου της 
ΕΕ και είναι της γνώμης ότι η Τουρκία 
έχασε μια σημαντική ευκαιρία 
προκειμένου να αρχίσει μια διαδικασία 
δέσμευσης και ομαλοποίησης των σχέσεων 
με την Κύπρο· υπενθυμίζει ότι η ΕΕ 
βασίζεται στις αρχές της ειλικρινούς 
συνεργασίας και αμοιβαίας αλληλεγγύης 
μεταξύ όλων των κρατών μελών της και 
στο σεβασμό του θεσμικού πλαισίου·

22. εκφράζει την βαθειά λύπη του για την 
απόφαση της Τουρκίας να απόσχει από τις 
συνεδριάσεις και τις επαφές με την 
Κυπριακή προεδρία του Συμβουλίου της 
ΕΕ και είναι της γνώμης ότι η Τουρκία 
έχασε μια σημαντική ευκαιρία 
προκειμένου να αρχίσει μια διαδικασία 
δέσμευσης και ομαλοποίησης των σχέσεων 
με την Κύπρο· υπενθυμίζει ότι η ΕΕ 
βασίζεται στις αρχές της ειλικρινούς 
συνεργασίας και αμοιβαίας αλληλεγγύης 
μεταξύ όλων των κρατών μελών της και 
στο σεβασμό του θεσμικού πλαισίου· ζητεί 
από την τουρκική κυβέρνηση να 
συμμορφωθεί πλήρως με τις νομικές 
υποχρεώσεις της που απορρέουν από το 
κοινοτικό κεκτημένο και ιδίως από τη 
δήλωση που συντάχθηκε από την 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα κράτη μέλη 
της στις 21 Σεπτεμβρίου 2005·

Or. en

Τροπολογία 291
Kristian Vigenin
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. εκφράζει την βαθειά λύπη του για την 
απόφαση της Τουρκίας να απόσχει από τις 
συνεδριάσεις και τις επαφές με την 
Κυπριακή προεδρία του Συμβουλίου της 
ΕΕ και είναι της γνώμης ότι η Τουρκία 
έχασε μια σημαντική ευκαιρία 
προκειμένου να αρχίσει μια διαδικασία 
δέσμευσης και ομαλοποίησης των σχέσεων 
με την Κύπρο· υπενθυμίζει ότι η ΕΕ 
βασίζεται στις αρχές της ειλικρινούς 
συνεργασίας και αμοιβαίας αλληλεγγύης 
μεταξύ όλων των κρατών μελών της και 
στο σεβασμό του θεσμικού πλαισίου·

22. εκφράζει την βαθειά λύπη του για την 
απόφαση της Τουρκίας να απόσχει από τις 
συνεδριάσεις και τις επαφές με την 
Κυπριακή προεδρία του Συμβουλίου της 
ΕΕ και είναι της γνώμης ότι η Τουρκία 
έχασε μια σημαντική ευκαιρία 
προκειμένου να αρχίσει μια διαδικασία 
δέσμευσης και ομαλοποίησης των σχέσεων 
με την Κύπρο· υπενθυμίζει στην Τουρκία 
ότι η ΕΕ βασίζεται στις αρχές της 
ειλικρινούς συνεργασίας και αμοιβαίας 
αλληλεγγύης μεταξύ όλων των κρατών 
μελών της και στο σεβασμό του θεσμικού 
πλαισίου¸ και ότι οι χώρες που επιθυμούν 
να προσχωρήσουν στην Ένωση θα πρέπει 
να συμμορφώνονται με τις αξίες και τις 
αρχές στις οποίες βασίζεται·

Or. en

Τροπολογία 292
Hélène Flautre, Franziska Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. εκφράζει την βαθειά λύπη του για την 
απόφαση της Τουρκίας να απόσχει από τις 
συνεδριάσεις και τις επαφές με την 
Κυπριακή προεδρία του Συμβουλίου της 
ΕΕ και είναι της γνώμης ότι η Τουρκία
έχασε μια σημαντική ευκαιρία
προκειμένου να αρχίσει μια διαδικασία 
δέσμευσης και ομαλοποίησης των σχέσεων 
με την Κύπρο· υπενθυμίζει ότι η ΕΕ 
βασίζεται στις αρχές της ειλικρινούς 
συνεργασίας και αμοιβαίας αλληλεγγύης 
μεταξύ όλων των κρατών μελών της και 
στο σεβασμό του θεσμικού πλαισίου·

22. εκφράζει την βαθειά λύπη του για την 
απόφαση της Τουρκίας να απόσχει από τις 
συνεδριάσεις και τις επαφές με την 
Κυπριακή προεδρία του Συμβουλίου της 
ΕΕ και ζητεί από όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη και την Τουρκία να μην χάσουν τη
σημαντική ευκαιρία να αρχίσει μια 
διαδικασία δέσμευσης και ομαλοποίησης 
των σχέσεων με την Κύπρο· υπενθυμίζει 
ότι η ΕΕ βασίζεται στις αρχές της 
ειλικρινούς συνεργασίας και αμοιβαίας 
αλληλεγγύης μεταξύ όλων των κρατών 
μελών της και στο σεβασμό του θεσμικού 
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πλαισίου·

Or. en

Τροπολογία 293
Geoffrey Van Orden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22a. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι κατά τη διάρκεια της Κυπριακής 
προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ 
χάθηκε μια ευκαιρία για επανέναρξη μιας 
διαδικασίας δέσμευσης και 
ομαλοποίησης των σχέσεων με την 
Κύπρο, αναγνωρίζοντας ότι η κατάσταση 
επιδεινώθηκε με την απόφαση της 
Τουρκίας να απόσχει από τις 
συνεδριάσεις και τις επαφές· υπενθυμίζει 
ότι η ΕΕ βασίζεται στις αρχές της 
ειλικρινούς συνεργασίας και αμοιβαίας 
αλληλεγγύης μεταξύ όλων των κρατών 
μελών της, της επίλυσης των διαφορών 
με τους γείτονες, του σεβασμού των 
δικαιωμάτων και των συμφερόντων των 
μειονοτικών κοινοτήτων, και του 
σεβασμού του θεσμικού πλαισίου·

Or. en

Τροπολογία 294
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. υπενθυμίζει την τουρκική στάση 
απέναντι στην Κυπριακή προεδρία του 
Συμβουλίου, η οποία οδήγησε στην 
ακύρωση της 70ης συνεδρίασης της 
ΜΚΕ, και εκφράζει τη δυσαρέσκειά του 
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για το γεγονός ότι η στάση αυτή είχε 
αρνητικό αντίκτυπο στον 
διακοινοβουλευτικό πολιτικό διάλογο· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
δεν επιβλήθηκαν κυρώσεις στην Τουρκία 
για τη συμπεριφορά αυτή·

Or. en

Τροπολογία 295
Νικόλαος Σαλαβράκος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. υπενθυμίζει ότι η αναγνώριση όλων 
των κρατών μελών είναι απαραίτητο 
στοιχείο της ενταξιακής διαδικασίας· 
καλεί την Τουρκία να προβεί στην 
εξομάλυνση των σχέσεων της με όλα τα 
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 
συντομότερο, μεταξύ άλλων δια της 
άρσης του βέτο που έχει θέσει στη 
συμμετοχή κρατών μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διεθνείς 
οργανισμούς· λυπάται που η Τουρκία στις 
15 Ιανουαρίου, ήταν η μόνη χώρα μεταξύ 
185 χωρών που αρνήθηκε την συμμετοχή 
της Κύπρου στο Συμβούλιο της Διεθνούς 
Υπηρεσίας για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας·

Or. el

Τροπολογία 296
Adrian Severin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. υπογραμμίζει την υποχρέωση της 
Τουρκίας να σεβαστεί την Αποκλειστική 
Οικονομική Ζώνη της Κύπρου, όπως 
ορίζεται από τη Σύμβαση των Ηνωμένων 
Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, την 
οποία έχει υπογράψει η ΕΕ· λαμβάνει 
υπόψη το γεγονός ότι η Τουρκία δεν έχει 
υπογράψει την εν λόγω σύμβαση και, 
κατά συνέπεια, δεν θεωρεί ότι η χώρα 
αυτή πρέπει να συμμορφώνεται με τις 
σχετικές υποχρεώσεις· καλεί την Τουρκία 
να αναγνωρίσει ότι η σύμβαση αυτή 
αποτελεί επί του παρόντος μέρος του 
κοινοτικού κεκτημένου, το οποίο θα 
πρέπει να εφαρμοστεί πλήρως κατά την 
προσχώρηση·

Or. en

Τροπολογία 297
Νικόλαος Σαλαβράκος, Lorenzo Fontana

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. αναμένει από την τουρκική 
κυβέρνηση να θέσει τέρμα στις 
συνεχιζόμενες παραβιάσεις του εναέριου 
χώρου της Ελλάδας και στις πτήσεις 
τουρκικών πολεμικών αεροσκαφών πάνω 
από ελληνικά νησιά· καλεί την Τουρκία 
να ανακαλέσει τις άδειες που έχουν 
χορηγηθεί στην Τουρκική Εταιρεία 
Πετρελαίου (TPAO) για γεωλογική έρευνα 
και δραστηριότητες εκμετάλλευσης 
υδρογονανθράκων σε περιοχές που 
εμπίπτουν στην ελληνική υφαλοκρηπίδα·

Or. en
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Τροπολογία 298
Jelko Kacin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. καλεί την Άγκυρα και τη Λευκωσία 
να ξεκινήσουν άμεσο διάλογο σχετικά με 
όλα τα εκκρεμή ζητήματα στο ανώτατο 
πολιτικό επίπεδο, μετά την επιτυχία του 
διαλόγου Βελιγραδίου-Πρίστινας που 
πραγματοποιείται με τη μεσολάβηση της 
Αντιπροέδρου/Ύπατης Εκπροσώπου 
Catherine Ashton και ο οποίος έχει 
ανοίξει τον δρόμο για την περαιτέρω 
ολοκλήρωση της Σερβίας και του 
Κοσσυφοπεδίου με την ΕΕ· θεωρεί ότι η 
άμεση επαφή των πολιτικών ηγετών θα 
μπορούσε να δημιουργήσει ένα θετικό 
πολιτικό κλίμα το οποίο θα διευκόλυνε 
την επίτευξη συνολικής λύσης σε όλα τα 
ανοιχτά ζητήματα μεταξύ Τουρκίας και 
Κύπρου· θεωρεί, επιπλέον, ότι ο διάλογος 
υψηλού επιπέδου με εκπροσώπους των 
Κούρδων της Τουρκίας θα μπορούσε 
επίσης να δημιουργήσει τις κατάλληλες 
συνθήκες για μια ευρεία και διαρκή λύση 
στο κουρδικό ζήτημα και μια πραγματική 
συμφιλίωση μεταξύ των Τούρκων 
πολιτών κάθε εθνοτικής και εθνικής 
προέλευσης·

Or. en

Τροπολογία 299
Laurence J.A.J. Stassen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. εκφράζει ακόμη μια φορά την 
σθεναρή υποστήριξή του για την 

23. επισημαίνει ότι η τουρκική κατοχή του 
βορείου τμήματος της Κύπρου, και 
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επανένωση της Κύπρου, η οποία θα 
βασίζεται σε μια δίκαιη και βιώσιμη λύση 
για αμφότερες τις κοινότητες· 
υπογραμμίζει ότι επείγει μια συμφωνία 
μεταξύ των δύο κοινοτήτων σχετικά με 
τον τρόπο διεξαγωγής των ουσιαστικών 
διαπραγματεύσεων διακανονισμού, κατά 
τρόπον ώστε η διαπραγματευτική 
διαδικασία, υπό την αιγίδα του Γενικού 
Γραμματέα των ΗΕ, να μπορέσει 
σύντομα να ενεργοποιηθεί· καλεί την 
Τουρκία να αρχίσει να αποσύρει τις 
δυνάμεις της από την Κύπρο και να 
μεταβιβάσει την πόλη της Αμμοχώστου 
στη διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών 
σύμφωνα με το Ψήφισμα 550 (1984) του 
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων 
Εθνών· καλεί παράλληλα την Κυπριακή 
Δημοκρατία να ανοίξει το λιμάνι της 
Αμμοχώστου υπό την εποπτεία των 
τελωνειακών αρχών της ΕΕ, προκειμένου 
να προωθηθεί ένα θετικό κλίμα για την 
επιτυχή περάτωση των τρεχουσών 
διαπραγματεύσεων για την επανένωση 
και να επιτραπεί στους Τουρκοκυπρίους 
να εμπορεύονται απευθείας με νόμιμο και 
αποδεκτό από όλους τρόπο·

επομένως ενός μέρους της επικράτειας της 
ΕΕ, είναι παράνομη και ότι, ως εκ τούτου, 
πρέπει να τερματιστεί αμέσως·

Or. nl

Τροπολογία 300
Sarah Ludford

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. εκφράζει ακόμη μια φορά την σθεναρή 
υποστήριξή του για την επανένωση της 
Κύπρου, η οποία θα βασίζεται σε μια 
δίκαιη και βιώσιμη λύση για αμφότερες τις 
κοινότητες· υπογραμμίζει ότι επείγει μια 
συμφωνία μεταξύ των δύο κοινοτήτων 
σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής των 
ουσιαστικών διαπραγματεύσεων 

23. εκφράζει ακόμη μια φορά τη σθεναρή 
υποστήριξή του για την επανένωση της 
Κύπρου, η οποία θα βασίζεται σε μια 
δίκαιη και βιώσιμη λύση βάσει των 
παραμέτρων διζωνικότητας, 
δικοινοτικότητας και πολιτικής ισότητας
για αμφότερες τις κοινότητες που 
συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο των 
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διακανονισμού, κατά τρόπον ώστε η 
διαπραγματευτική διαδικασία, υπό την 
αιγίδα του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ, να 
μπορέσει σύντομα να ενεργοποιηθεί· καλεί 
την Τουρκία να αρχίσει να αποσύρει τις 
δυνάμεις της από την Κύπρο και να 
μεταβιβάσει την πόλη της Αμμοχώστου 
στη διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών 
σύμφωνα με το Ψήφισμα 550 (1984) του 
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων 
Εθνών· καλεί παράλληλα την Κυπριακή 
Δημοκρατία να ανοίξει το λιμάνι της 
Αμμοχώστου υπό την εποπτεία των 
τελωνειακών αρχών της ΕΕ, προκειμένου 
να προωθηθεί ένα θετικό κλίμα για την 
επιτυχή περάτωση των τρεχουσών 
διαπραγματεύσεων για την επανένωση 
και να επιτραπεί στους Τουρκοκυπρίους 
να εμπορεύονται απευθείας με νόμιμο και 
αποδεκτό από όλους τρόπο·

Ηνωμένων Εθνών· υπογραμμίζει ότι 
επείγει μια συμφωνία μεταξύ των δύο 
κοινοτήτων σχετικά με τον τρόπο 
διεξαγωγής των ουσιαστικών 
διαπραγματεύσεων διακανονισμού και 
τονίζει τη σημασία του καθορισμού 
χρονοδιαγράμματος, κατά τρόπον ώστε η 
διαπραγματευτική διαδικασία, υπό την 
αιγίδα του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ, να 
μπορέσει σύντομα να ενεργοποιηθεί σε 
επίπεδο ηγετών· υπενθυμίζει ότι η 
Τουρκία έχει συχνά εκφράσει την 
ετοιμότητά της να αποσύρει δυνάμεις σε 
περίπτωση επίτευξης συνολικής 
διευθέτησης στην Κύπρο, όπως επίσης 
προβλεπόταν στο Σχέδιο Annan το 2004· 
καλεί την Κυπριακή Δημοκρατία να
επιτρέψει την έγκριση του κανονισμού για 
το απευθείας εμπόριο, ο οποίος θα έδινε 
τη δυνατότητα στους Τουρκοκυπρίους να 
εμπορεύονται απευθείας με την ΕΕ με 
προτιμησιακούς δασμούς, εξέλιξη η 
οποία θα φέρει τον τουρκοκυπριακό λαό 
πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 301
Adrian Severin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. εκφράζει ακόμη μια φορά την σθεναρή 
υποστήριξή του για την επανένωση της 
Κύπρου, η οποία θα βασίζεται σε μια 
δίκαιη και βιώσιμη λύση για αμφότερες τις 
κοινότητες· υπογραμμίζει ότι επείγει μια 
συμφωνία μεταξύ των δύο κοινοτήτων 
σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής των 
ουσιαστικών διαπραγματεύσεων 
διακανονισμού, κατά τρόπον ώστε η 
διαπραγματευτική διαδικασία, υπό την 
αιγίδα του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ, να 

23. εκφράζει ακόμη μια φορά τη σθεναρή 
υποστήριξή του για την επανένωση της 
Κύπρου, η οποία θα βασίζεται σε μια 
δίκαιη και βιώσιμη λύση για αμφότερες τις 
κοινότητες· υπογραμμίζει την ανάγκη 
καθορισμού προθεσμίας για την 
ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για
μια συμφωνία μεταξύ των δύο κοινοτήτων 
σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής των 
ουσιαστικών διαπραγματεύσεων 
διακανονισμού, κατά τρόπον ώστε η 
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μπορέσει σύντομα να ενεργοποιηθεί· καλεί 
την Τουρκία να αρχίσει να αποσύρει τις 
δυνάμεις της από την Κύπρο και να 
μεταβιβάσει την πόλη της Αμμοχώστου 
στη διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών 
σύμφωνα με το Ψήφισμα 550 (1984) του 
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων 
Εθνών· καλεί παράλληλα την Κυπριακή 
Δημοκρατία να ανοίξει το λιμάνι της 
Αμμοχώστου υπό την εποπτεία των 
τελωνειακών αρχών της ΕΕ, προκειμένου 
να προωθηθεί ένα θετικό κλίμα για την 
επιτυχή περάτωση των τρεχουσών 
διαπραγματεύσεων για την επανένωση 
και να επιτραπεί στους Τουρκοκυπρίους 
να εμπορεύονται απευθείας με νόμιμο και 
αποδεκτό από όλους τρόπο·

διαπραγματευτική διαδικασία, υπό την 
αιγίδα του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ, να
μπορέσει σύντομα να ενεργοποιηθεί·
υποστηρίζει ότι το status quo δεν είναι 
πλέον βιώσιμο·

Or. en

Τροπολογία 302
Renate Sommer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. εκφράζει ακόμη μια φορά την σθεναρή 
υποστήριξή του για την επανένωση της 
Κύπρου, η οποία θα βασίζεται σε μια 
δίκαιη και βιώσιμη λύση για αμφότερες τις 
κοινότητες· υπογραμμίζει ότι επείγει μια 
συμφωνία μεταξύ των δύο κοινοτήτων 
σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής των 
ουσιαστικών διαπραγματεύσεων 
διακανονισμού, κατά τρόπον ώστε η 
διαπραγματευτική διαδικασία, υπό την 
αιγίδα του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ, να 
μπορέσει σύντομα να ενεργοποιηθεί· καλεί 
την Τουρκία να αρχίσει να αποσύρει τις 
δυνάμεις της από την Κύπρο και να 
μεταβιβάσει την πόλη της Αμμοχώστου 
στη διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών 
σύμφωνα με το Ψήφισμα 550 (1984) του 
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων 

23. εκφράζει ακόμη μια φορά την σθεναρή 
υποστήριξή του για την επανένωση της 
Κύπρου, η οποία θα βασίζεται σε μια 
δίκαιη και βιώσιμη λύση για αμφότερες τις 
κοινότητες· υπογραμμίζει ότι επείγει μια 
συμφωνία μεταξύ των δύο κοινοτήτων 
σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής των 
ουσιαστικών διαπραγματεύσεων 
διακανονισμού, κατά τρόπον ώστε η 
διαπραγματευτική διαδικασία, υπό την 
αιγίδα του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ, να 
μπορέσει σύντομα να ενεργοποιηθεί· καλεί 
την Τουρκία να αρχίσει να αποσύρει τις 
δυνάμεις της από την Κύπρο και να 
μεταβιβάσει την πόλη της Αμμοχώστου 
στη διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών 
σύμφωνα με το Ψήφισμα 550 (1984) του 
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων 
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Εθνών· καλεί παράλληλα την Κυπριακή 
Δημοκρατία να ανοίξει το λιμάνι της 
Αμμοχώστου υπό την εποπτεία των 
τελωνειακών αρχών της ΕΕ, προκειμένου 
να προωθηθεί ένα θετικό κλίμα για την 
επιτυχή περάτωση των τρεχουσών 
διαπραγματεύσεων για την επανένωση 
και να επιτραπεί στους Τουρκοκυπρίους 
να εμπορεύονται απευθείας με νόμιμο και 
αποδεκτό από όλους τρόπο·

Εθνών·

Or. de

Τροπολογία 303
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. εκφράζει ακόμη μια φορά την σθεναρή 
υποστήριξή του για την επανένωση της 
Κύπρου, η οποία θα βασίζεται σε μια 
δίκαιη και βιώσιμη λύση για αμφότερες τις 
κοινότητες· υπογραμμίζει ότι επείγει μια 
συμφωνία μεταξύ των δύο κοινοτήτων 
σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής των 
ουσιαστικών διαπραγματεύσεων 
διακανονισμού, κατά τρόπον ώστε η 
διαπραγματευτική διαδικασία, υπό την 
αιγίδα του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ, να 
μπορέσει σύντομα να ενεργοποιηθεί· καλεί 
την Τουρκία να αρχίσει να αποσύρει τις 
δυνάμεις της από την Κύπρο και να
μεταβιβάσει την πόλη της Αμμοχώστου 
στη διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών 
σύμφωνα με το Ψήφισμα 550 (1984) του 
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων 
Εθνών· καλεί παράλληλα την Κυπριακή 
Δημοκρατία να ανοίξει το λιμάνι της 
Αμμοχώστου υπό την εποπτεία των 
τελωνειακών αρχών της ΕΕ, προκειμένου 
να προωθηθεί ένα θετικό κλίμα για την 
επιτυχή περάτωση των τρεχουσών 
διαπραγματεύσεων για την επανένωση 

23. εκφράζει ακόμη μια φορά τη σθεναρή 
υποστήριξή του για την επανένωση της 
Κύπρου, η οποία θα βασίζεται σε μια 
δίκαιη και βιώσιμη λύση βάσει των 
παραμέτρων διζωνικότητας, 
δικοινοτικότητας και πολιτικής ισότητας
για αμφότερες τις κοινότητες που 
συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο των 
Ηνωμένων Εθνών· υπογραμμίζει ότι 
επείγει μια συμφωνία μεταξύ των δύο 
κοινοτήτων σχετικά με τον τρόπο 
διεξαγωγής των ουσιαστικών 
διαπραγματεύσεων διακανονισμού και 
τονίζει τη σημασία του καθορισμού 
χρονοδιαγράμματος, κατά τρόπον ώστε η 
διαπραγματευτική διαδικασία, υπό την 
αιγίδα του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ, να 
μπορέσει σύντομα να ενεργοποιηθεί σε 
επίπεδο ηγετών· υπενθυμίζει ότι η 
Τουρκία έχει συχνά εκφράσει την 
ετοιμότητά της να αποσύρει δυνάμεις σε 
περίπτωση επίτευξης συνολικής 
διευθέτησης στην Κύπρο, όπως επίσης 
προβλεπόταν στο Σχέδιο Annan το 2004· 
καλεί την Κυπριακή Δημοκρατία να
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και να επιτραπεί στους Τουρκοκυπρίους 
να εμπορεύονται απευθείας με νόμιμο και 
αποδεκτό από όλους τρόπο·

επιτρέψει την έγκριση του κανονισμού για 
το απευθείας εμπόριο, ο οποίος θα έδινε 
τη δυνατότητα στους Τουρκοκυπρίους να 
εμπορεύονται απευθείας με την ΕΕ με
νόμιμο και αποδεκτό από όλους τρόπο·

Or. en

Τροπολογία 304
Τάκης Χατζηγεωργίου, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. εκφράζει ακόμη μια φορά την σθεναρή 
υποστήριξή του για την επανένωση της 
Κύπρου, η οποία θα βασίζεται σε μια 
δίκαιη και βιώσιμη λύση για αμφότερες 
τις κοινότητες· υπογραμμίζει ότι επείγει 
μια συμφωνία μεταξύ των δύο 
κοινοτήτων σχετικά με τον τρόπο 
διεξαγωγής των ουσιαστικών 
διαπραγματεύσεων διακανονισμού, κατά 
τρόπον ώστε η διαπραγματευτική 
διαδικασία, υπό την αιγίδα του Γενικού 
Γραμματέα των ΗΕ, να μπορέσει σύντομα 
να ενεργοποιηθεί· καλεί την Τουρκία να 
αρχίσει να αποσύρει τις δυνάμεις της από 
την Κύπρο και να μεταβιβάσει την πόλη 
της Αμμοχώστου στη διοίκηση των 
Ηνωμένων Εθνών σύμφωνα με το 
Ψήφισμα 550 (1984) του Συμβουλίου 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών· καλεί 
παράλληλα την Κυπριακή Δημοκρατία να 
ανοίξει το λιμάνι της Αμμοχώστου υπό την
εποπτεία των τελωνειακών αρχών της ΕΕ, 
προκειμένου να προωθηθεί ένα θετικό 
κλίμα για την επιτυχή περάτωση των 
τρεχουσών διαπραγματεύσεων για την 
επανένωση και να επιτραπεί στους 
Τουρκοκυπρίους να εμπορεύονται
απευθείας με νόμιμο και αποδεκτό από 
όλους τρόπο·

23. εκφράζει ακόμη μια φορά τη σθεναρή 
υποστήριξή του για την επανένωση της 
Κύπρου, η οποία θα βασίζεται σε μια 
δίκαιη, βιώσιμη και συνολική λύση προς 
όφελος αμφοτέρων των κοινοτήτων 
σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του 
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων 
Εθνών, το διεθνές δίκαιο, τις θεμελιώδεις 
αρχές και το κεκτημένο της ΕΕ· καλεί 
την Τουρκία να καταβάλει επίσης 
εντατικές προσπάθειες με καλή θέληση 
προς αυτήν την κατεύθυνση και
υπογραμμίζει ότι η διαπραγματευτική 
διαδικασία, υπό την αιγίδα του Γενικού 
Γραμματέα των ΗΕ, πρέπει σύντομα να 
ενεργοποιηθεί· καλεί την Τουρκία να 
αρχίσει αμέσως να αποσύρει τις δυνάμεις 
της από την Κύπρο και να μεταβιβάσει την 
πόλη της Αμμοχώστου στη διοίκηση των 
Ηνωμένων Εθνών σύμφωνα με το 
Ψήφισμα 550 (1984) του Συμβουλίου 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών·
υπενθυμίζει την πρόταση του Προέδρου 
της Κυπριακής Δημοκρατίας να ανοίξει, 
παράλληλα, το λιμάνι της Αμμοχώστου 
υπό την αιγίδα της ΕΕ (τελωνειακή 
εποπτεία), προκειμένου να προωθηθεί ένα 
θετικό κλίμα για την επιτυχή περάτωση 
των τρεχουσών διαπραγματεύσεων για την 
επανένωση και να επιτραπεί σε αμφότερες 
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τις κοινότητες να εμπορεύονται με νόμιμο 
και αποδεκτό από όλους τρόπο·

Or. en

Τροπολογία 305
Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Angelika Werthmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. εκφράζει ακόμη μια φορά την σθεναρή 
υποστήριξή του για την επανένωση της 
Κύπρου, η οποία θα βασίζεται σε μια 
δίκαιη και βιώσιμη λύση για αμφότερες 
τις κοινότητες· υπογραμμίζει ότι επείγει 
μια συμφωνία μεταξύ των δύο κοινοτήτων 
σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής των 
ουσιαστικών διαπραγματεύσεων 
διακανονισμού, κατά τρόπον ώστε η 
διαπραγματευτική διαδικασία, υπό την 
αιγίδα του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ, να 
μπορέσει σύντομα να ενεργοποιηθεί· καλεί 
την Τουρκία να αρχίσει να αποσύρει τις 
δυνάμεις της από την Κύπρο και να
μεταβιβάσει την πόλη της Αμμοχώστου
στη διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών
σύμφωνα με το Ψήφισμα 550 (1984) του 
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων 
Εθνών· καλεί παράλληλα την Κυπριακή 
Δημοκρατία να ανοίξει το λιμάνι της 
Αμμοχώστου υπό την εποπτεία των 
τελωνειακών αρχών της ΕΕ, προκειμένου 
να προωθηθεί ένα θετικό κλίμα για την 
επιτυχή περάτωση των τρεχουσών 
διαπραγματεύσεων για την επανένωση 
και να επιτραπεί στους Τουρκοκυπρίους 
να εμπορεύονται απευθείας με νόμιμο και 
αποδεκτό από όλους τρόπο·

23. εκφράζει ακόμη μια φορά τη σθεναρή 
υποστήριξή του για την επανένωση της 
Κύπρου, η οποία θα βασίζεται σε μια 
δίκαιη, βιώσιμη και συνολική λύση
σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του 
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων 
Εθνών και τις θεμελιώδεις αξίες και 
αρχές της ΕΕ· καλεί επίσης την Τουρκία 
να στηρίξει τις προσπάθειες αυτές με 
συγκεκριμένο τρόπο· υπογραμμίζει ότι 
επείγει μια συμφωνία μεταξύ των δύο 
κοινοτήτων σχετικά με τον τρόπο 
διεξαγωγής των ουσιαστικών 
διαπραγματεύσεων διακανονισμού, κατά 
τρόπον ώστε η διαπραγματευτική 
διαδικασία, υπό την αιγίδα του Γενικού 
Γραμματέα των ΗΕ, να μπορέσει σύντομα 
να ενεργοποιηθεί· καλεί την Τουρκία να 
αποσύρει αμέσως τις δυνάμεις της από την 
Κύπρο και να επιτρέψει τη μεταβίβαση
της πόλης της Αμμοχώστου στους 
νόμιμους κατοίκους της σύμφωνα με το 
Ψήφισμα 550 (1984) του Συμβουλίου 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών·
εκφράζει, παράλληλα, τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η Τουρκία απέρριψε την 
πρόταση της κυβέρνησης της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, του 2010, να ανοίξει, 
μεταξύ άλλων, το λιμάνι της Αμμοχώστου 
υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
ενέργεια χάρη στην οποία θα καθίσταντο 
δυνατές οι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ 
της ΕΕ και των Τουρκοκυπρίων μέσω 
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του λιμένος της Αμμοχώστου,

Or. en

Τροπολογία 306
Ελένη Θεοχάρους

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. εκφράζει ακόμη μια φορά την σθεναρή 
υποστήριξή του για την επανένωση της 
Κύπρου, η οποία θα βασίζεται σε μια 
δίκαιη και βιώσιμη λύση για αμφότερες 
τις κοινότητες· υπογραμμίζει ότι επείγει 
μια συμφωνία μεταξύ των δύο κοινοτήτων 
σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής των 
ουσιαστικών διαπραγματεύσεων 
διακανονισμού, κατά τρόπον ώστε η 
διαπραγματευτική διαδικασία, υπό την 
αιγίδα του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ, να 
μπορέσει σύντομα να ενεργοποιηθεί·
καλεί την Τουρκία να αρχίσει να αποσύρει 
τις δυνάμεις της από την Κύπρο και να 
μεταβιβάσει την πόλη της Αμμοχώστου
στη διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών 
σύμφωνα με το Ψήφισμα 550 (1984) του 
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων 
Εθνών· καλεί παράλληλα την Κυπριακή 
Δημοκρατία να ανοίξει το λιμάνι της 
Αμμοχώστου υπό την εποπτεία των 
τελωνειακών αρχών της ΕΕ, προκειμένου 
να προωθηθεί ένα θετικό κλίμα για την 
επιτυχή περάτωση των τρεχουσών 
διαπραγματεύσεων για την επανένωση
και να επιτραπεί στους Τουρκοκυπρίους 
να εμπορεύονται απευθείας με νόμιμο και 
αποδεκτό από όλους τρόπο·

23. εκφράζει ακόμη μια φορά τη σθεναρή 
υποστήριξή του για την επανένωση της 
Κύπρου, η οποία θα βασίζεται σε μια 
δίκαιη, δημοκρατική και βιώσιμη λύση
σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αξίες και 
αρχές της ΕΕ, καθώς η λύση δεν μπορεί 
να επηρεάζει αρνητικά ούτε τα 
ανθρώπινα δικαιώματα των Κυπρίων 
πολιτών ούτε τις ευρωπαϊκές υποθέσεις 
δημιουργώντας ένα αρνητικό και 
επικίνδυνο πολιτικό προηγούμενο και 
μοντέλο για τη συνοχή της ΕΕ·
υπογραμμίζει ότι επείγει μια συμφωνία 
μεταξύ των δύο κοινοτήτων σχετικά με τον 
τρόπο διεξαγωγής των ουσιαστικών 
διαπραγματεύσεων διακανονισμού, κατά 
τρόπον ώστε η διαπραγματευτική 
διαδικασία να μπορέσει σύντομα να 
ενεργοποιηθεί· θεωρεί ότι η διαδικασία 
αυτή θα πρέπει να παραμείνει υπό την 
αιγίδα του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ και 
τη θετική και καταλυτική στήριξη της 
ΕΕ, ώστε οι δημοκρατικές αξίες και 
αρχές να γίνονται πλήρως σεβαστές και 
να κατοχυρώνονται· καλεί την Τουρκία να 
αρχίσει να αποσύρει τις δυνάμεις της από 
την Κύπρο και να μεταβιβάσει την πόλη 
της Αμμοχώστου στους νόμιμους 
κατοίκους της και τη διοίκηση των 
Ηνωμένων Εθνών σύμφωνα με το 
Ψήφισμα 550 (1984) του Συμβουλίου 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, 
διευκολύνοντας με αυτόν τον τρόπο τις 
προσπάθειες για συνολική λύση· καλεί 
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παράλληλα την Κυπριακή Δημοκρατία να 
ανοίξει το λιμάνι της Αμμοχώστου υπό την 
εποπτεία των τελωνειακών αρχών της ΕΕ 
και να επιτρέψει στους Τουρκοκυπρίους 
να εμπορεύονται απευθείας με νόμιμο και 
αποδεκτό από όλους τρόπο, σύμφωνα με 
και με πλήρη σεβασμό προς το Διεθνές 
Δίκαιο, το κοινοτικό κεκτημένο και τα 
κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, ενός κράτους μέλους της 
ΕΕ, όπως προβλέπεται από το 
Πρωτόκολλο 10 και τις Συνθήκες·

Or. en

Τροπολογία 307
Σοφοκλής Σοφοκλέους, Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. εκφράζει ακόμη μια φορά την σθεναρή 
υποστήριξή του για την επανένωση της 
Κύπρου, η οποία θα βασίζεται σε μια 
δίκαιη και βιώσιμη λύση για αμφότερες 
τις κοινότητες· υπογραμμίζει ότι επείγει 
μια συμφωνία μεταξύ των δύο 
κοινοτήτων σχετικά με τον τρόπο 
διεξαγωγής των ουσιαστικών 
διαπραγματεύσεων διακανονισμού, κατά 
τρόπον ώστε η διαπραγματευτική 
διαδικασία, υπό την αιγίδα του Γενικού 
Γραμματέα των ΗΕ, να μπορέσει σύντομα 
να ενεργοποιηθεί· καλεί την Τουρκία να 
αρχίσει να αποσύρει τις δυνάμεις της από 
την Κύπρο και να μεταβιβάσει την πόλη 
της Αμμοχώστου στη διοίκηση των 
Ηνωμένων Εθνών σύμφωνα με το 
Ψήφισμα 550 (1984) του Συμβουλίου 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών· καλεί 
παράλληλα την Κυπριακή Δημοκρατία να 
ανοίξει το λιμάνι της Αμμοχώστου υπό την 
εποπτεία των τελωνειακών αρχών της ΕΕ, 
προκειμένου να προωθηθεί ένα θετικό 

23. εκφράζει ακόμη μια φορά τη σθεναρή 
υποστήριξή του για την επανένωση της 
Κύπρου, η οποία θα βασίζεται σε μια 
δίκαιη και βιώσιμη λύση σύμφωνα με τα 
ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας 
των Ηνωμένων Εθνών και τις 
θεμελιώδεις αξίες και αρχές της ΕΕ· 
καλεί την Τουρκία να προχωρήσει στις 
ουσιαστικές διαπραγματεύσεις
διακανονισμού, κατά τρόπον ώστε η 
διαπραγματευτική διαδικασία, υπό την 
αιγίδα του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ, να 
μπορέσει σύντομα να ενεργοποιηθεί· καλεί 
την Τουρκία να αρχίσει αμέσως να 
αποσύρει τις δυνάμεις της από την Κύπρο 
και να μεταβιβάσει την πόλη της 
Αμμοχώστου στη διοίκηση των Ηνωμένων 
Εθνών σύμφωνα με το Ψήφισμα 550
(1984) του Συμβουλίου Ασφαλείας των 
Ηνωμένων Εθνών· καλεί παράλληλα την 
Κυπριακή Δημοκρατία να ανοίξει το 
λιμάνι της Αμμοχώστου υπό την εποπτεία 
των τελωνειακών αρχών της ΕΕ, 
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κλίμα για την επιτυχή περάτωση των 
τρεχουσών διαπραγματεύσεων για την 
επανένωση και να επιτραπεί στους 
Τουρκοκυπρίους να εμπορεύονται 
απευθείας με νόμιμο και αποδεκτό από 
όλους τρόπο·

προκειμένου να προωθηθεί ένα θετικό 
κλίμα για την επιτυχή περάτωση των 
τρεχουσών διαπραγματεύσεων για την 
επανένωση και να επιτραπεί στους 
Τουρκοκυπρίους να εμπορεύονται 
απευθείας με νόμιμο και αποδεκτό από 
όλους τρόπο·

Or. en

Τροπολογία 308
Graham Watson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. εκφράζει ακόμη μια φορά την σθεναρή 
υποστήριξή του για την επανένωση της 
Κύπρου, η οποία θα βασίζεται σε μια 
δίκαιη και βιώσιμη λύση για αμφότερες τις 
κοινότητες· υπογραμμίζει ότι επείγει μια 
συμφωνία μεταξύ των δύο κοινοτήτων 
σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής των 
ουσιαστικών διαπραγματεύσεων 
διακανονισμού, κατά τρόπον ώστε η 
διαπραγματευτική διαδικασία, υπό την 
αιγίδα του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ, να 
μπορέσει σύντομα να ενεργοποιηθεί· καλεί 
την Τουρκία να αρχίσει να αποσύρει τις 
δυνάμεις της από την Κύπρο και να 
μεταβιβάσει την πόλη της Αμμοχώστου
στη διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών 
σύμφωνα με το Ψήφισμα 550 (1984) του 
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων 
Εθνών· καλεί παράλληλα την Κυπριακή 
Δημοκρατία να ανοίξει το λιμάνι της 
Αμμοχώστου υπό την εποπτεία των 
τελωνειακών αρχών της ΕΕ, προκειμένου 
να προωθηθεί ένα θετικό κλίμα για την 
επιτυχή περάτωση των τρεχουσών 
διαπραγματεύσεων για την επανένωση και 
να επιτραπεί στους Τουρκοκυπρίους να 
εμπορεύονται απευθείας με νόμιμο και 

23. εκφράζει ακόμη μια φορά την σθεναρή 
υποστήριξή του για την επανένωση της 
Κύπρου, η οποία θα βασίζεται σε μια 
δίκαιη και βιώσιμη λύση για αμφότερες τις 
κοινότητες· υπογραμμίζει ότι επείγει μια 
συμφωνία μεταξύ των δύο κοινοτήτων 
σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής των 
ουσιαστικών διαπραγματεύσεων 
διακανονισμού με την οποία θα ορίζεται 
ένα βιώσιμο χρονοδιάγραμμα, κατά 
τρόπον ώστε η διαπραγματευτική 
διαδικασία, υπό την αιγίδα του Γενικού 
Γραμματέα των ΗΕ, να μπορέσει σύντομα 
να ενεργοποιηθεί· απευθύνει έκκληση για 
ένα νέο σχέδιο επανένωσης το οποίο θα 
βασίζεται στις αρχές της 
δικοινοτικότητας, της διζωνικότητας και 
της πολιτικής συνεργασίας· καλεί την 
Τουρκία να αρχίσει να αποσύρει τις 
δυνάμεις της από την Κύπρο και να 
μεταβιβάσει τα Βαρώσια στη διοίκηση 
των Ηνωμένων Εθνών σύμφωνα με το 
Ψήφισμα 550 (1984) του Συμβουλίου 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών· καλεί 
παράλληλα την Κυπριακή Δημοκρατία να
επιτρέψει την έγκριση του κανονισμού για 
το απευθείας εμπόριο, προκειμένου να 
προωθηθεί ένα θετικό κλίμα για την 
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αποδεκτό από όλους τρόπο· επιτυχή περάτωση των τρεχουσών 
διαπραγματεύσεων για την επανένωση και 
να επιτραπεί στους Τουρκοκυπρίους να 
εμπορεύονται απευθείας με νόμιμο και 
αποδεκτό από όλους τρόπο·

Or. en

Τροπολογία 309
Emine Bozkurt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. εκφράζει ακόμη μια φορά την σθεναρή 
υποστήριξή του για την επανένωση της 
Κύπρου, η οποία θα βασίζεται σε μια 
δίκαιη και βιώσιμη λύση για αμφότερες τις 
κοινότητες· υπογραμμίζει ότι επείγει μια 
συμφωνία μεταξύ των δύο κοινοτήτων 
σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής των 
ουσιαστικών διαπραγματεύσεων 
διακανονισμού, κατά τρόπον ώστε η 
διαπραγματευτική διαδικασία, υπό την 
αιγίδα του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ, να 
μπορέσει σύντομα να ενεργοποιηθεί· καλεί 
την Τουρκία να αρχίσει να αποσύρει τις 
δυνάμεις της από την Κύπρο και να 
μεταβιβάσει την πόλη της Αμμοχώστου 
στη διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών 
σύμφωνα με το Ψήφισμα 550 (1984) του 
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων
Εθνών· καλεί παράλληλα την Κυπριακή 
Δημοκρατία να ανοίξει το λιμάνι της 
Αμμοχώστου υπό την εποπτεία των 
τελωνειακών αρχών της ΕΕ, προκειμένου 
να προωθηθεί ένα θετικό κλίμα για την 
επιτυχή περάτωση των τρεχουσών 
διαπραγματεύσεων για την επανένωση και 
να επιτραπεί στους Τουρκοκυπρίους να 
εμπορεύονται απευθείας με νόμιμο και 
αποδεκτό από όλους τρόπο·

23. εκφράζει ακόμη μια φορά τη σθεναρή 
υποστήριξή του για την επανένωση της 
Κύπρου, η οποία θα βασίζεται σε μια 
δίκαιη και βιώσιμη λύση βάσει των 
παραμέτρων διζωνικότητας, 
δικοινοτικότητας και πολιτικής ισότητας
για αμφότερες τις κοινότητες που 
συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο των 
Ηνωμένων Εθνών· υπογραμμίζει ότι 
επείγει μια συμφωνία μεταξύ των δύο 
κοινοτήτων σχετικά με τον τρόπο 
διεξαγωγής των ουσιαστικών 
διαπραγματεύσεων διακανονισμού και 
τονίζει τη σημασία του καθορισμού 
χρονοδιαγράμματος, κατά τρόπον ώστε η 
διαπραγματευτική διαδικασία, υπό την 
αιγίδα του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ, να 
μπορέσει σύντομα να ενεργοποιηθεί σε 
επίπεδο ηγετών· υπενθυμίζει ότι η 
Τουρκία έχει εκφράσει την ετοιμότητά 
της να αποσύρει δυνάμεις σε περίπτωση 
επίτευξης συνολικής διευθέτησης στην 
Κύπρο, όπως επίσης προβλεπόταν στο 
Σχέδιο Annan το 2004· καλεί την Τουρκία 
να αρχίσει να αποσύρει τις δυνάμεις της 
από την Κύπρο και να μεταβιβάσει την 
πόλη της Αμμοχώστου στη διοίκηση των 
Ηνωμένων Εθνών σύμφωνα με το 
Ψήφισμα 550 (1984) του Συμβουλίου 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών· καλεί 
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παράλληλα την Κυπριακή Δημοκρατία να 
ανοίξει το λιμάνι της Αμμοχώστου υπό την 
εποπτεία των τελωνειακών αρχών της ΕΕ, 
προκειμένου να προωθηθεί ένα θετικό 
κλίμα για την επιτυχή περάτωση των 
τρεχουσών διαπραγματεύσεων για την 
επανένωση και να επιτραπεί στους 
Τουρκοκυπρίους να εμπορεύονται 
απευθείας με νόμιμο και αποδεκτό από 
όλους τρόπο·

Or. en

Τροπολογία 310
Hélène Flautre, Franziska Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. εκφράζει ακόμη μια φορά την σθεναρή 
υποστήριξή του για την επανένωση της 
Κύπρου, η οποία θα βασίζεται σε μια 
δίκαιη και βιώσιμη λύση για αμφότερες τις 
κοινότητες· υπογραμμίζει ότι επείγει μια 
συμφωνία μεταξύ των δύο κοινοτήτων 
σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής των 
ουσιαστικών διαπραγματεύσεων 
διακανονισμού, κατά τρόπον ώστε η 
διαπραγματευτική διαδικασία, υπό την 
αιγίδα του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ, να 
μπορέσει σύντομα να ενεργοποιηθεί· καλεί 
την Τουρκία να αρχίσει να αποσύρει τις 
δυνάμεις της από την Κύπρο και να 
μεταβιβάσει την πόλη της Αμμοχώστου 
στη διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών 
σύμφωνα με το Ψήφισμα 550 (1984) του 
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων 
Εθνών· καλεί παράλληλα την Κυπριακή 
Δημοκρατία να ανοίξει το λιμάνι της 
Αμμοχώστου υπό την εποπτεία των 
τελωνειακών αρχών της ΕΕ, προκειμένου 
να προωθηθεί ένα θετικό κλίμα για την 
επιτυχή περάτωση των τρεχουσών 
διαπραγματεύσεων για την επανένωση και 

23. εκφράζει ακόμη μια φορά τη σθεναρή 
υποστήριξή του για την επανένωση της 
Κύπρου, η οποία θα βασίζεται σε μια 
δίκαιη και βιώσιμη λύση για αμφότερες τις 
κοινότητες· υπογραμμίζει ότι επείγει μια 
συμφωνία μεταξύ των δύο κοινοτήτων 
σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής των 
ουσιαστικών διαπραγματεύσεων 
διακανονισμού, κατά τρόπον ώστε η 
διαπραγματευτική διαδικασία, υπό την 
αιγίδα του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ, να 
μπορέσει σύντομα να ενεργοποιηθεί· καλεί 
την Τουρκία να αρχίσει να αποσύρει τις 
δυνάμεις της από την Κύπρο και να 
μεταβιβάσει την πόλη της Αμμοχώστου 
στη διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών 
σύμφωνα με το Ψήφισμα 550 (1984) του 
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων 
Εθνών· καλεί παράλληλα την Κυπριακή 
Δημοκρατία να ανοίξει το λιμάνι της 
Αμμοχώστου υπό την εποπτεία των 
τελωνειακών αρχών της ΕΕ, προκειμένου 
να προωθηθεί ένα θετικό κλίμα για την 
επιτυχή περάτωση των τρεχουσών 
διαπραγματεύσεων για την επανένωση και 
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να επιτραπεί στους Τουρκοκυπρίους να 
εμπορεύονται απευθείας με νόμιμο και 
αποδεκτό από όλους τρόπο·

να επιτραπεί στους Τουρκοκυπρίους να 
εμπορεύονται απευθείας με νόμιμο και 
αποδεκτό από όλους τρόπο· είναι 
πεπεισμένο ότι η έγκριση του κανονισμού 
για το απευθείας εμπόριο και η εφαρμογή 
του πρόσθετου πρωτοκόλλου της 
συμφωνίας σύνδεσης ΕΚ-Τουρκίας 
(Πρωτόκολλο της Άγκυρας) θα έχουν 
θετική οικονομική επίδραση και στις δύο 
κοινότητες της Κύπρου·

Or. en

Τροπολογία 311
Ismail Ertug

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. εκφράζει ακόμη μια φορά την σθεναρή 
υποστήριξή του για την επανένωση της
Κύπρου, η οποία θα βασίζεται σε μια 
δίκαιη και βιώσιμη λύση για αμφότερες τις 
κοινότητες· υπογραμμίζει ότι επείγει μια 
συμφωνία μεταξύ των δύο κοινοτήτων 
σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής των 
ουσιαστικών διαπραγματεύσεων 
διακανονισμού, κατά τρόπον ώστε η 
διαπραγματευτική διαδικασία, υπό την 
αιγίδα του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ, να 
μπορέσει σύντομα να ενεργοποιηθεί· καλεί 
την Τουρκία να αρχίσει να αποσύρει τις 
δυνάμεις της από την Κύπρο και να 
μεταβιβάσει την πόλη της Αμμοχώστου 
στη διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών
σύμφωνα με το Ψήφισμα 550 (1984) του 
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων 
Εθνών· καλεί παράλληλα την Κυπριακή 
Δημοκρατία να ανοίξει το λιμάνι της 
Αμμοχώστου υπό την εποπτεία των 
τελωνειακών αρχών της ΕΕ, προκειμένου 
να προωθηθεί ένα θετικό κλίμα για την 
επιτυχή περάτωση των τρεχουσών 
διαπραγματεύσεων για την επανένωση και 

23. εκφράζει ακόμη μια φορά τη σθεναρή 
υποστήριξή του για την επανένωση της 
Κύπρου, η οποία θα βασίζεται σε μια 
δίκαιη και βιώσιμη λύση για αμφότερες τις 
κοινότητες· υπογραμμίζει ότι επείγει μια 
συμφωνία μεταξύ των δύο κοινοτήτων 
σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής των 
ουσιαστικών διαπραγματεύσεων 
διακανονισμού, κατά τρόπον ώστε η 
διαπραγματευτική διαδικασία, υπό την 
αιγίδα του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ, να 
μπορέσει σύντομα να ενεργοποιηθεί· καλεί 
την Τουρκία να αρχίσει να αποσύρει τις 
δυνάμεις της από την Κύπρο και να 
μεταβιβάσει την πόλη της Αμμοχώστου 
στη διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών 
σύμφωνα με το Ψήφισμα 550 (1984) του 
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων 
Εθνών· καλεί παράλληλα την Κυπριακή 
Δημοκρατία να ανοίξει το λιμάνι της 
Αμμοχώστου υπό την εποπτεία των 
τελωνειακών αρχών της ΕΕ, προκειμένου 
να προωθηθεί ένα θετικό κλίμα για την 
επιτυχή περάτωση των τρεχουσών 
διαπραγματεύσεων για την επανένωση και 
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να επιτραπεί στους Τουρκοκυπρίους να 
εμπορεύονται απευθείας με νόμιμο και 
αποδεκτό από όλους τρόπο·

να επιτραπεί στους Τουρκοκυπρίους να 
εμπορεύονται απευθείας με νόμιμο και 
αποδεκτό από όλους τρόπο· εκφράζει τη 
λύπη του για το γεγονός ότι η τουρκική 
κοινότητα της Βόρειας Κύπρου 
εξακολουθεί να μην έχει λάβει τις δύο 
έδρες που της αντιστοιχούν στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και τα τουρκικά 
εξακολουθούν να μην είναι επίσημη 
γλώσσα των ευρωπαϊκών θεσμικών 
οργάνων, παρότι είναι μία από τις 
επίσημες γλώσσες της Κυπριακής 
Δημοκρατίας·

Or. en

Τροπολογία 312
Lorenzo Fontana

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. εκφράζει ακόμη μια φορά την σθεναρή 
υποστήριξή του για την επανένωση της 
Κύπρου, η οποία θα βασίζεται σε μια 
δίκαιη και βιώσιμη λύση για αμφότερες τις 
κοινότητες· υπογραμμίζει ότι επείγει μια 
συμφωνία μεταξύ των δύο κοινοτήτων 
σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής των 
ουσιαστικών διαπραγματεύσεων 
διακανονισμού, κατά τρόπον ώστε η 
διαπραγματευτική διαδικασία, υπό την 
αιγίδα του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ, να 
μπορέσει σύντομα να ενεργοποιηθεί· καλεί 
την Τουρκία να αρχίσει να αποσύρει τις 
δυνάμεις της από την Κύπρο και να 
μεταβιβάσει την πόλη της Αμμοχώστου 
στη διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών 
σύμφωνα με το Ψήφισμα 550 (1984) του 
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων 
Εθνών· καλεί παράλληλα την Κυπριακή 
Δημοκρατία να ανοίξει το λιμάνι της 
Αμμοχώστου υπό την εποπτεία των 
τελωνειακών αρχών της ΕΕ, προκειμένου 

23. εκφράζει ακόμη μια φορά την σθεναρή 
υποστήριξή του για την επανένωση της 
Κύπρου, η οποία θα βασίζεται σε μια 
δίκαιη και βιώσιμη λύση για αμφότερες τις 
κοινότητες· υπογραμμίζει ότι επείγει μια 
συμφωνία μεταξύ των δύο κοινοτήτων 
σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής των 
ουσιαστικών διαπραγματεύσεων 
διακανονισμού, κατά τρόπον ώστε η 
διαπραγματευτική διαδικασία, υπό την 
αιγίδα του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ, να 
μπορέσει σύντομα να ενεργοποιηθεί· καλεί 
την Τουρκία να αρχίσει να αποσύρει τις 
δυνάμεις της από την Κύπρο και να 
μεταβιβάσει την πόλη της Αμμοχώστου 
στη διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών 
σύμφωνα με το Ψήφισμα 550 (1984) του 
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων 
Εθνών· καλεί παράλληλα την Κυπριακή 
Δημοκρατία να ανοίξει το λιμάνι της 
Αμμοχώστου υπό την εποπτεία των 
τελωνειακών αρχών της ΕΕ, προκειμένου 
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να προωθηθεί ένα θετικό κλίμα για την 
επιτυχή περάτωση των τρεχουσών 
διαπραγματεύσεων για την επανένωση και 
να επιτραπεί στους Τουρκοκυπρίους να 
εμπορεύονται απευθείας με νόμιμο και 
αποδεκτό από όλους τρόπο·

να προωθηθεί ένα θετικό κλίμα για την 
επιτυχή περάτωση των τρεχουσών 
διαπραγματεύσεων για την επανένωση και 
να επιτραπεί στους Τουρκοκυπρίους να 
εμπορεύονται απευθείας με νόμιμο και 
αποδεκτό από όλους τρόπο· θεωρεί ότι 
επίμονη μετοίκηση τούρκων πολιτών από 
την Ανατολία στην Κύπρο συνιστά 
εμπόδιο για την ειρηνική συνύπαρξη των 
δύο κοινοτήτων του νησιού·

Or. it

Τροπολογία 313
Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. εκφράζει ακόμη μια φορά την σθεναρή 
υποστήριξή του για την επανένωση της 
Κύπρου, η οποία θα βασίζεται σε μια 
δίκαιη και βιώσιμη λύση για αμφότερες τις 
κοινότητες· υπογραμμίζει ότι επείγει μια 
συμφωνία μεταξύ των δύο κοινοτήτων 
σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής των 
ουσιαστικών διαπραγματεύσεων 
διακανονισμού, κατά τρόπον ώστε η 
διαπραγματευτική διαδικασία, υπό την 
αιγίδα του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ, να 
μπορέσει σύντομα να ενεργοποιηθεί· καλεί 
την Τουρκία να αρχίσει να αποσύρει τις 
δυνάμεις της από την Κύπρο και να 
μεταβιβάσει την πόλη της Αμμοχώστου 
στη διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών 
σύμφωνα με το Ψήφισμα 550 (1984) του 
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων 
Εθνών· καλεί παράλληλα την Κυπριακή 
Δημοκρατία να ανοίξει το λιμάνι της 
Αμμοχώστου υπό την εποπτεία των 
τελωνειακών αρχών της ΕΕ, προκειμένου 
να προωθηθεί ένα θετικό κλίμα για την 
επιτυχή περάτωση των τρεχουσών 
διαπραγματεύσεων για την επανένωση και 

23. εκφράζει ακόμη μια φορά τη σθεναρή 
υποστήριξή του για την επανένωση της 
Κύπρου, η οποία θα βασίζεται σε μια 
δίκαιη και βιώσιμη λύση για αμφότερες τις 
κοινότητες· υπογραμμίζει ότι επείγει μια 
συμφωνία μεταξύ των δύο κοινοτήτων 
σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής των 
ουσιαστικών διαπραγματεύσεων 
διακανονισμού, κατά τρόπον ώστε η 
διαπραγματευτική διαδικασία, υπό την 
αιγίδα του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ, να 
μπορέσει σύντομα να ενεργοποιηθεί· καλεί 
την Τουρκία να αρχίσει να αποσύρει τις 
δυνάμεις της από την Κύπρο και να 
μεταβιβάσει την πόλη της Αμμοχώστου 
στη διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών 
σύμφωνα με το Ψήφισμα 550 (1984) του 
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων 
Εθνών· καλεί παράλληλα την Κυπριακή 
Δημοκρατία να ανοίξει το λιμάνι της 
Αμμοχώστου υπό την εποπτεία των 
τελωνειακών αρχών της ΕΕ, προκειμένου 
να προωθηθεί ένα θετικό κλίμα για την 
επιτυχή περάτωση των τρεχουσών 
διαπραγματεύσεων για την επανένωση και 
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να επιτραπεί στους Τουρκοκυπρίους να 
εμπορεύονται απευθείας με νόμιμο και 
αποδεκτό από όλους τρόπο·

να επιτραπεί στους Τουρκοκυπρίους να 
εμπορεύονται απευθείας με νόμιμο και 
αποδεκτό από όλους τρόπο, σύμφωνα με 
το διεθνές δίκαιο και τη νομοθεσία της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 314
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. εκφράζει ακόμη μια φορά την σθεναρή 
υποστήριξή του για την επανένωση της 
Κύπρου, η οποία θα βασίζεται σε μια 
δίκαιη και βιώσιμη λύση για αμφότερες τις 
κοινότητες· υπογραμμίζει ότι επείγει μια 
συμφωνία μεταξύ των δύο κοινοτήτων 
σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής των 
ουσιαστικών διαπραγματεύσεων 
διακανονισμού, κατά τρόπον ώστε η 
διαπραγματευτική διαδικασία, υπό την 
αιγίδα του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ, να 
μπορέσει σύντομα να ενεργοποιηθεί· καλεί 
την Τουρκία να αρχίσει να αποσύρει τις 
δυνάμεις της από την Κύπρο και να 
μεταβιβάσει την πόλη της Αμμοχώστου 
στη διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών 
σύμφωνα με το Ψήφισμα 550 (1984) του 
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων 
Εθνών· καλεί παράλληλα την Κυπριακή 
Δημοκρατία να ανοίξει το λιμάνι της 
Αμμοχώστου υπό την εποπτεία των 
τελωνειακών αρχών της ΕΕ, προκειμένου 
να προωθηθεί ένα θετικό κλίμα για την 
επιτυχή περάτωση των τρεχουσών 
διαπραγματεύσεων για την επανένωση και 
να επιτραπεί στους Τουρκοκυπρίους να 
εμπορεύονται απευθείας με νόμιμο και 
αποδεκτό από όλους τρόπο·

23. εκφράζει ακόμη μια φορά την 
υποστήριξή του για την επανένωση της 
Κύπρου, η οποία θα βασίζεται σε μια 
δίκαιη και βιώσιμη λύση για αμφότερες τις 
κοινότητες· υπογραμμίζει ότι επείγει μια 
συμφωνία μεταξύ των δύο κοινοτήτων 
σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής των 
ουσιαστικών διαπραγματεύσεων 
διακανονισμού, κατά τρόπον ώστε η 
διαπραγματευτική διαδικασία, υπό την 
αιγίδα του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ, να 
μπορέσει σύντομα να ενεργοποιηθεί· καλεί 
την Τουρκία να αρχίσει να αποσύρει τις 
δυνάμεις της από την Κύπρο και να 
μεταβιβάσει την πόλη της Αμμοχώστου 
στη διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών 
σύμφωνα με το Ψήφισμα 550 (1984) του 
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων 
Εθνών· καλεί παράλληλα την Κυπριακή 
Δημοκρατία να ανοίξει το λιμάνι της 
Αμμοχώστου υπό την εποπτεία των 
τελωνειακών αρχών της ΕΕ, προκειμένου 
να προωθηθεί ένα θετικό κλίμα για την 
επιτυχή περάτωση των τρεχουσών 
διαπραγματεύσεων για την επανένωση και 
να επιτραπεί στους Τουρκοκυπρίους να 
εμπορεύονται απευθείας με νόμιμο και 
αποδεκτό από όλους τρόπο·

Or. nl
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Τροπολογία 315
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. εκφράζει ακόμη μια φορά την σθεναρή
υποστήριξή του για την επανένωση της 
Κύπρου, η οποία θα βασίζεται σε μια 
δίκαιη και βιώσιμη λύση για αμφότερες τις 
κοινότητες· υπογραμμίζει ότι επείγει μια 
συμφωνία μεταξύ των δύο κοινοτήτων 
σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής των 
ουσιαστικών διαπραγματεύσεων 
διακανονισμού, κατά τρόπον ώστε η 
διαπραγματευτική διαδικασία, υπό την 
αιγίδα του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ, να 
μπορέσει σύντομα να ενεργοποιηθεί· καλεί 
την Τουρκία να αρχίσει να αποσύρει τις 
δυνάμεις της από την Κύπρο και να 
μεταβιβάσει την πόλη της Αμμοχώστου 
στη διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών 
σύμφωνα με το Ψήφισμα 550 (1984) του 
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων 
Εθνών· καλεί παράλληλα την Κυπριακή 
Δημοκρατία να ανοίξει το λιμάνι της 
Αμμοχώστου υπό την εποπτεία των 
τελωνειακών αρχών της ΕΕ, προκειμένου 
να προωθηθεί ένα θετικό κλίμα για την 
επιτυχή περάτωση των τρεχουσών 
διαπραγματεύσεων για την επανένωση και 
να επιτραπεί στους Τουρκοκυπρίους να 
εμπορεύονται απευθείας με νόμιμο και 
αποδεκτό από όλους τρόπο·

23. εκφράζει ακόμη μια φορά την 
υποστήριξή του για την επανένωση της 
Κύπρου, η οποία θα βασίζεται σε μια 
δίκαιη και βιώσιμη λύση για αμφότερες τις 
κοινότητες· υπογραμμίζει ότι επείγει μια 
συμφωνία μεταξύ των δύο κοινοτήτων 
σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής των 
ουσιαστικών διαπραγματεύσεων 
διακανονισμού, κατά τρόπον ώστε η 
διαπραγματευτική διαδικασία, υπό την 
αιγίδα του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ, να 
μπορέσει σύντομα να ενεργοποιηθεί· καλεί 
την Τουρκία να αρχίσει να αποσύρει τις 
δυνάμεις της από την Κύπρο και να 
μεταβιβάσει την πόλη της Αμμοχώστου 
στη διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών 
σύμφωνα με το Ψήφισμα 550 (1984) του 
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων 
Εθνών· καλεί παράλληλα την Κυπριακή 
Δημοκρατία να ανοίξει το λιμάνι της 
Αμμοχώστου υπό την εποπτεία των 
τελωνειακών αρχών της ΕΕ, προκειμένου 
να προωθηθεί ένα θετικό κλίμα για την 
επιτυχή περάτωση των τρεχουσών 
διαπραγματεύσεων για την επανένωση και 
να επιτραπεί στους Τουρκοκυπρίους να 
εμπορεύονται απευθείας με νόμιμο και 
αποδεκτό από όλους τρόπο·

Or. nl

Τροπολογία 316
Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. εκφράζει ακόμη μια φορά την σθεναρή 
υποστήριξή του για την επανένωση της 
Κύπρου, η οποία θα βασίζεται σε μια 
δίκαιη και βιώσιμη λύση για αμφότερες τις 
κοινότητες· υπογραμμίζει ότι επείγει μια 
συμφωνία μεταξύ των δύο κοινοτήτων 
σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής των 
ουσιαστικών διαπραγματεύσεων 
διακανονισμού, κατά τρόπον ώστε η 
διαπραγματευτική διαδικασία, υπό την 
αιγίδα του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ, να 
μπορέσει σύντομα να ενεργοποιηθεί· καλεί 
την Τουρκία να αρχίσει να αποσύρει τις 
δυνάμεις της από την Κύπρο και να 
μεταβιβάσει την πόλη της Αμμοχώστου 
στη διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών 
σύμφωνα με το Ψήφισμα 550 (1984) του 
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων 
Εθνών· καλεί παράλληλα την Κυπριακή 
Δημοκρατία να ανοίξει το λιμάνι της 
Αμμοχώστου υπό την εποπτεία των 
τελωνειακών αρχών της ΕΕ, προκειμένου 
να προωθηθεί ένα θετικό κλίμα για την 
επιτυχή περάτωση των τρεχουσών 
διαπραγματεύσεων για την επανένωση και 
να επιτραπεί στους Τουρκοκυπρίους να 
εμπορεύονται απευθείας με νόμιμο και 
αποδεκτό από όλους τρόπο·

23. εκφράζει ακόμη μια φορά την σθεναρή 
υποστήριξή του για την επανένωση της 
Κύπρου, η οποία θα βασίζεται σε μια 
δίκαιη και βιώσιμη λύση για αμφότερες τις 
κοινότητες· υπογραμμίζει ότι επείγει μια 
συμφωνία μεταξύ των δύο κοινοτήτων 
σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής των 
ουσιαστικών διαπραγματεύσεων 
διακανονισμού, κατά τρόπον ώστε η 
διαπραγματευτική διαδικασία, υπό την 
αιγίδα του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ, να 
μπορέσει σύντομα να ενεργοποιηθεί· καλεί 
την Τουρκία να αρχίσει να αποσύρει τις 
δυνάμεις της από την Κύπρο και να 
μεταβιβάσει την περίκλειστη περιοχή της 
Αμμοχώστου στη διοίκηση των Ηνωμένων 
Εθνών σύμφωνα με το Ψήφισμα 550
(1984) του Συμβουλίου Ασφαλείας των 
Ηνωμένων Εθνών· καλεί παράλληλα την 
Κυπριακή Δημοκρατία να ανοίξει το 
λιμάνι της Αμμοχώστου υπό την εποπτεία 
των τελωνειακών αρχών της ΕΕ, 
προκειμένου να προωθηθεί ένα θετικό 
κλίμα για την επιτυχή περάτωση των 
τρεχουσών διαπραγματεύσεων για την 
επανένωση και να επιτραπεί στους 
Τουρκοκυπρίους να εμπορεύονται 
απευθείας με νόμιμο και αποδεκτό από 
όλους τρόπο·

Or. en

Τροπολογία 317
Geoffrey Van Orden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. καλεί την Επιτροπή Συνταγματικών 
Υποθέσεων να υποβάλει πρόταση και το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να αναθεωρήσει 
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το καθεστώς κατανομής εδρών στην 
Κύπρο, προκειμένου να επικαιροποιηθεί η 
απόφαση του Συμβουλίου, της 10ης 
Ιουνίου 2004, με την οποία το εν λόγω 
ζήτημα αντιμετωπίζεται ρητά μόνο για 
την κοινοβουλευτική περίοδο 2004-2009. 
ζητεί την εκπροσώπηση των λαών όλων 
των τμημάτων της νήσου στα οποία 
ισχυρίζεται η κυβέρνηση της Κυπριακής 
Δημοκρατίας ότι ασκεί έλεγχο, διά των 
εδρών που αντιστοιχούν αναλογικά στην 
Κυπριακή Δημοκρατία, είτε μέσω ενός 
βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
είτε μέσω καθεστώτος παρατηρητή, 
όπως ισχύει για το Συμβούλιο της 
Ευρώπης·

Or. en

Τροπολογία 318
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. αποδίδει μέγιστη σημασία στην 
αναγνώριση της γενοκτονίας των 
Αρμενίων από την τουρκική κυβέρνηση·

Or. nl

Τροπολογία 319
Hélène Flautre, Franziska Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. ζητεί από τον Πρόεδρο να καλέσει 
δύο παρατηρητές που θα εκπροσωπούν 
την τουρκοκυπριακή κοινότητα στο 
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Κοινοβούλιο, έπειτα από την αντίστοιχη 
απόφαση της Κοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης του Συμβουλίου της 
Ευρώπης·

Or. en

Τροπολογία 320
Adrian Severin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. καλεί την Τουρκία να συμμορφωθεί 
με το Ψήφισμα 550(1984) του 
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων 
Εθνών και να επιστρέψει την περίκλειστη 
περιοχή των Βαρωσίων και, παράλληλα, 
την Κυπριακή Δημοκρατία να ανοίξει το 
λιμάνι της Αμμοχώστου υπό την εποπτεία 
των τελωνειακών αρχών της ΕΕ, 
προκειμένου να προωθηθεί ένα θετικό 
κλίμα για την επιτυχή περάτωση των 
τρεχουσών διαπραγματεύσεων για την 
επανένωση και να επιτραπεί στους 
Τουρκοκυπρίους να εμπορεύονται 
απευθείας με νόμιμο και αποδεκτό από 
όλους τρόπο·

Or. en

Τροπολογία 321
Ελένη Θεοχάρους

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την 
πολιτική στάση της Τουρκίας κατά τη 
διάρκεια της Κυπριακής προεδρίας του 
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Συμβουλίου, η οποία αντανακλάται 
επίσης στην πολιτική απόφαση της 
τουρκικής κυβέρνησης να ακυρώσει την 
70η συνεδρίαση της ΜΚΕ, και εκφράζει 
τη λύπη του για το γεγονός ότι η τουρκική 
πλευρά έχασε την ευκαιρία για 
εποικοδομητικό διακοινοβουλευτικό 
πολιτικό διάλογο, ο οποίος θα είχε 
συμβάλει στην υπέρβαση του 
υφιστάμενου αδιεξόδου στις ενταξιακές 
διαπραγματεύσεις της Τουρκίας·

Or. en

Τροπολογία 322
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. ενθαρρύνει την Τουρκία να εντείνει 
την στήριξή της προς την Επιτροπή 
Αγνοουμένων της Κύπρου·

24. ενθαρρύνει την Τουρκία και όλες τις 
άλλες πλευρές να συνεχίσουν να 
στηρίζουν εντατικά τη Διερευνητική 
Επιτροπή για τους Αγνοούμενους στην 
Κύπρο (ΔΕΑ), η οποία αποτελεί ένα από 
τα πιο ευαίσθητα και σημαντικά σχέδια 
στη νήσο, καθώς το έργο της επηρεάζει 
εξίσου τις ζωές χιλιάδων ανθρώπων και 
στα δύο τμήματα της νήσου·

Or. en

Τροπολογία 323
Σοφοκλής Σοφοκλέους, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. ενθαρρύνει την Τουρκία να εντείνει
την στήριξή της προς την Επιτροπή 

24. καλεί την Τουρκία να εντείνει τη 
στήριξή της προς τη Διερευνητική 
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Αγνοουμένων της Κύπρου· Επιτροπή για τους Αγνοούμενους στην 
Κύπρο, επιτρέποντας την πρόσβαση σε 
στρατιωτικές ζώνες, σύμφωνα με τις 
αποφάσεις του ΕΔΑΔ και του Συμβουλίου 
της Ευρώπης·

Or. en

Τροπολογία 324
Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. ενθαρρύνει την Τουρκία να εντείνει
την στήριξή της προς την Επιτροπή 
Αγνοουμένων της Κύπρου·

24. καλεί την Τουρκία να εντείνει τη 
στήριξή της προς τη Διερευνητική 
Επιτροπή για τους Αγνοούμενους στην 
Κύπρο (ΔΕΑ)· βασίζεται στη συνεργασία 
της Τουρκίας όσον αφορά την
εξασφάλιση πρόσβασης σε στρατιωτικές 
ζώνες προκειμένου να διευκολυνθεί το 
έργο της ΔΕΑ·

Or. en

Τροπολογία 325
Graham Watson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. ενθαρρύνει την Τουρκία να εντείνει 
την στήριξή της προς την Επιτροπή 
Αγνοουμένων της Κύπρου·

24. ενθαρρύνει την Τουρκία και όλα τα 
άλλα ενδιαφερόμενα μέρη να εντείνουν τη
στήριξή τους προς τη Διερευνητική
Επιτροπή για τους Αγνοούμενους στην 
Κύπρο (ΔΕΑ)· ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στο έργο που πραγματοποιεί η 
ΔΕΑ στις στρατιωτικές ζώνες·

Or. en
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Τροπολογία 326
Renate Sommer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. ενθαρρύνει την Τουρκία να εντείνει 
την στήριξή της προς την Επιτροπή 
Αγνοουμένων της Κύπρου·

24. ζητεί από την Τουρκία να εντείνει την 
στήριξή της προς την Επιτροπή 
Αγνοουμένων της Κύπρου και να 
παραχωρήσει στην επιτροπή πρόσβαση 
στις περιοχές υπό στρατιωτική κατοχή 
καθώς και στα τουρκοκυπριακά αρχεία·

Or. de

Τροπολογία 327
Ελένη Θεοχάρους

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. ενθαρρύνει την Τουρκία να εντείνει
την στήριξή της προς την Επιτροπή
Αγνοουμένων της Κύπρου·

24. ενθαρρύνει την Τουρκία να εντείνει τη 
στήριξή της προς τη Διερευνητική 
Επιτροπή για τους Αγνοούμενους στην 
Κύπρο, ιδιαίτερα διευκολύνοντας την 
πρόσβασή της σε στρατιωτικές ζώνες και 
αρχεία, καθώς και να αναλάβει κάθε 
ενδεδειγμένη δράση, σύμφωνα με τις 
διαπιστώσεις του ΕΔΑΔ, για το 
ανθρωπιστικό ζήτημα των αγνοουμένων·

Or. en

Τροπολογία 328
Sarah Ludford

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. ενθαρρύνει την Τουρκία να εντείνει 
την στήριξή της προς την Επιτροπή 
Αγνοουμένων της Κύπρου·

24. ενθαρρύνει την Τουρκία και όλες τις 
άλλες πλευρές να εντείνουν περαιτέρω τη
στήριξή τους προς τη Διερευνητική 
Επιτροπή για τους Αγνοούμενους στην 
Κύπρο (ΔΕΑ), καθώς η ΔΕΑ αποτελεί ένα 
από τα πιο ευαίσθητα και σημαντικά 
σχέδια στη νήσο και το έργο της 
επηρεάζει εξίσου τις ζωές χιλιάδων 
ανθρώπων και στα δύο τμήματα της 
νήσου·

Or. en

Τροπολογία 329
Τάκης Χατζηγεωργίου, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. ενθαρρύνει την Τουρκία να εντείνει
την στήριξή της προς την Επιτροπή 
Αγνοουμένων της Κύπρου·

24. ενθαρρύνει την Τουρκία να εντείνει τη 
στήριξή της προς τη Διερευνητική 
Επιτροπή για τους Αγνοούμενους στην 
Κύπρο, παρέχοντας πρόσβαση σε όλες τις 
στρατιωτικές ζώνες και τις σχετικές 
πληροφορίες, σύμφωνα με την απόφαση 
του ΕΔΑΔ στην τέταρτη διακρατική 
προσφυγή·

Or. en

Τροπολογία 330
Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Juan Fernando López Aguilar

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. ενθαρρύνει την Τουρκία να εντείνει 24. ενθαρρύνει την Τουρκία να εντείνει τη 
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την στήριξή της προς την Επιτροπή 
Αγνοουμένων της Κύπρου·

στήριξή της προς τη Διερευνητική
Επιτροπή για τους Αγνοούμενους στην 
Κύπρο (ΔΕΑ) και να της παράσχει 
πρόσβαση στις στρατιωτικές ζώνες στις 
οποίες θα μπορούσαν, σύμφωνα με τα 
στοιχεία, να βρίσκονται τα λείψανα των
αγνοουμένων·

Or. en

Τροπολογία 331
Ιωάννης Κασουλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. ενθαρρύνει την Τουρκία να εντείνει
την στήριξή της προς την Επιτροπή 
Αγνοουμένων της Κύπρου·

24. ενθαρρύνει την Τουρκία να εντείνει τη 
στήριξή της προς τη Διερευνητική 
Επιτροπή για τους Αγνοούμενους στην 
Κύπρο, ιδιαίτερα διευκολύνοντας την 
πρόσβασή της σε όλες τις στρατιωτικές 
ζώνες καθώς και σε αρχεία του 
τουρκικού στρατού·

Or. en

Τροπολογία 332
Hélène Flautre, Franziska Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. ενθαρρύνει την Τουρκία να εντείνει 
την στήριξή της προς την Επιτροπή 
Αγνοουμένων της Κύπρου·

24. ενθαρρύνει όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη να εντείνουν τη στήριξή τους προς 
τη Διερευνητική Επιτροπή για τους 
Αγνοούμενους στην Κύπρο·

Or. en
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Τροπολογία 333
Emine Bozkurt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. ενθαρρύνει την Τουρκία να εντείνει 
την στήριξή της προς την Επιτροπή 
Αγνοουμένων της Κύπρου·

24. ενθαρρύνει την Τουρκία και όλες τις 
άλλες πλευρές να εντείνουν περαιτέρω τη
στήριξή τους προς τη Διερευνητική 
Επιτροπή για τους Αγνοούμενους στην 
Κύπρο·

Or. en

Τροπολογία 334
Adrian Severin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. ενθαρρύνει την Τουρκία να εντείνει
την στήριξή της προς την Επιτροπή 
Αγνοουμένων της Κύπρου·

24. ενθαρρύνει την Τουρκία να συνεχίσει 
να στηρίζει τη Διερευνητική Επιτροπή 
για τους Αγνοούμενους στην Κύπρο,

Or. en

Τροπολογία 335
Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. καλεί την Τουρκία να ανοίξει τα 
στρατιωτικά αρχεία και να δημοσιεύσει 
τις πληροφορίες που ζητεί η ΔΕΑ, σε 
συμμόρφωση με τις αποφάσεις του 
ΕΔΑΔ·
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Or. en

Τροπολογία 336
Ιωάννης Κασουλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. υπογραμμίζει ότι η Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της 
Θάλασσας (UNCLOS) έχει υπογραφεί 
από την ΕΕ, τα 27 κράτη μέλη και όλες 
τις άλλες υποψήφιες χώρες και ότι 
αποτελεί τμήμα του κοινοτικού 
κεκτημένου· καλεί, ως εκ τούτου, την 
τουρκική κυβέρνηση να υπογράψει και να 
κυρώσει τη σύμβαση αυτή χωρίς 
περαιτέρω καθυστερήσεις· υπενθυμίζει 
την πλήρη νομιμότητα της αποκλειστικής 
οικονομικής ζώνης της Κυπριακής 
Δημοκρατίας σύμφωνα με τη σύμβαση 
UNCLOS·

Or. en

Τροπολογία 337
Evgeni Kirilov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. ενθαρρύνει την Τουρκία να 
συμμετάσχει σε περαιτέρω 
διαπραγματεύσεις με τις γειτονικές της 
χώρες σχετικά με εκκρεμή διμερή 
ζητήματα, μεταξύ άλλων όσον αφορά 
ζητήματα δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, 
συμπεριλαμβανομένης της περαιτέρω 
εφαρμογής του νόμου περί ιδρυμάτων 
όπως τροποποιήθηκε τον Αύγουστο του 
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2011·

Or. en

Τροπολογία 338
Τάκης Χατζηγεωργίου, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. εκφράζει τη δυσαρέσκεια του για την 
πολιτική εποικισμού της Τουρκίας και 
καλεί την Τουρκία να απόσχει 
οποιασδήποτε περαιτέρω εγκατάστασης 
Τούρκων πολιτών στην Κύπρο, η οποία 
βρίσκεται σε αντίθεση με τη Σύμβαση της 
Γενεύης και τις αρχές του διεθνούς 
δικαίου, μεταβάλλει τη δημογραφική 
ισορροπία στη νήσο και εμποδίζει την 
επίτευξη λύσης στο μέλλον·

Or. en

Τροπολογία 339
Σοφοκλής Σοφοκλέους, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. καλεί την Τουρκία να απόσχει κάθε 
νέας εγκατάστασης Τούρκων πολιτών 
στη νήσο, δεδομένου ότι τούτο θα 
συνέχιζε την αλλοίωση της δημογραφικής 
ισορροπίας και θα μείωνε την αφοσίωση 
των πολιτών σε ένα μελλοντικό κοινό 
κράτος θεμελιωμένο στο κοινό παρελθόν 
τους·

Or. en
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Τροπολογία 340
Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Angelika Werthmann, Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. καλεί την Τουρκία να απόσχει κάθε 
νέας παράνομης εγκατάστασης Τούρκων 
πολιτών στη νήσο, δεδομένου ότι τούτο 
θα συνέχιζε την αλλοίωση της 
δημογραφικής ισορροπίας και θα μείωνε 
την αφοσίωση των πολιτών σε ένα 
μελλοντικό κοινό κράτος· καλεί την 
Τουρκία να αντιμετωπίσει το ζήτημα της 
παράνομης εγκατάστασης Τούρκων 
πολιτών στη νήσο σύμφωνα με τη 
Σύμβαση της Γενεύης και τις αρχές του 
διεθνούς δικαίου·

Or. en

Τροπολογία 341
Ελένη Θεοχάρους

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. καλεί την Τουρκία να αντιμετωπίσει 
το ζήτημα της εγκατάστασης Τούρκων 
πολιτών (έποικοι) στη νήσο σύμφωνα με 
τη Σύμβαση της Γενεύης και τις αρχές 
του διεθνούς δικαίου· 

Or. en

Τροπολογία 342
Kristian Vigenin
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. υπενθυμίζει ότι η Τουρκία θα πρέπει 
να καταβάλει προσπάθειες για την 
επίλυση όλων των διαφορών με τις 
γειτονικές της χώρες, ως προϋπόθεση για 
την ένταξη στην ΕΕ και με σκοπό την 
ενίσχυση των σχέσεων καλής γειτονίας 
στην περιοχή· υπενθυμίζει ότι η 
δημιουργία μικτής επιτροπής 
εμπειρογνωμόνων για τα εκκρεμή 
ζητήματα στις βουλγαροτουρκικές 
σχέσεις αποτελεί σημαντικό βήμα για τη 
διευθέτηση των ζητημάτων που 
σχετίζονται με τους πρόσφυγες από την 
Ανατολική Θράκη και τους απογόνους 
αυτών, και καλεί τις δύο πλευρές να 
συνεχίσουν το έργο της·

Or. bg

Τροπολογία 343
Evgeni Kirilov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24β. συγχαίρει την Τουρκία για την 
επιτυχή προεδρία του Οργανισμού 
Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου 
Πόντου (ΟΣΕΠ) κατά το δεύτερο μισό 
του 2012 και ελπίζει ότι θα διατηρηθεί η 
δυναμική για την υλοποίηση των έργων 
περιφερειακής συνεργασίας και ιδίως του 
Οδικού Δακτυλίου του Ευξείνου Πόντου 
(ΟΔΕΠ) και των θαλάσσιων αρτηριών· 
συγχαίρει, επιπλέον, τη χώρα για την 
ολοκλήρωση της κατασκευής του 
τμήματος του ΟΔΕΠ που βρίσκεται στην 
επικράτειά της από τα σύνορα με την 
Ελλάδα και τη Βουλγαρία μέχρι τα 
σύνορα με τη Γεωργία· ζητεί καλύτερη 
συνεργασία σε περιβαλλοντικά και 
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οικολογικά ζητήματα στη λεκάνη του 
Ευξείνου Πόντου στο πλαίσιο του ΟΣΕΠ 
και σύμφωνα με τη στρατηγική της ΕΕ 
για τον Εύξεινο Πόντο·

Or. en

Τροπολογία 344
Ελένη Θεοχάρους

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24β. προτρέπει την Τουρκία να 
διασφαλίσει ότι γίνονται σεβαστά τα 
δικαιώματα όλων των εκτοπισθέντων 
στην Κύπρο, συμπεριλαμβανομένων των 
δικαιωμάτων των θρησκευτικών 
μειονοτήτων, οι οποίες θα πρέπει να 
επιτρέπεται να ασκούν ελεύθερα τα 
θρησκευτικά δικαιώματά τους·

Or. en

Τροπολογία 345
Ελένη Θεοχάρους

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24γ. προτρέπει την Τουρκία να λάβει 
απτά μέτρα για να δώσει τέλος στην 
καταστροφή μνημείων πολιτιστικής και 
θρησκευτικής κληρονομιάς στο βόρειο 
τμήμα της Κύπρου, διασώζοντας έτσι ένα 
πολύτιμο κομμάτι της ευρωπαϊκής και 
παγκόσμιας κληρονομιάς· 

Or. en
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Τροπολογία 346
Willy Meyer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. τονίζει τη σημασία μιας συνεκτικής 
και συνολικής προσέγγισης για την 
ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο και 
καλεί την Τουρκία να επιτρέψει τον 
πολιτικό διάλογο μεταξύ της ΕΕ και του 
ΝΑΤΟ αίροντας το βέτο της για τη 
συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ με τη συμμετοχή 
της Κύπρου, και καλεί, ως εκ τούτου, την 
Κυπριακή Δημοκρατία να άρει το βέτο 
της για τη συμμετοχή της Τουρκίας στον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 347
Adrian Severin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. τονίζει τη σημασία μιας συνεκτικής και 
συνολικής προσέγγισης για την ασφάλεια 
στην Ανατολική Μεσόγειο και καλεί την 
Τουρκία να επιτρέψει τον πολιτικό 
διάλογο μεταξύ της ΕΕ και του ΝΑΤΟ
αίροντας το βέτο της για τη συνεργασία 
ΕΕ-ΝΑΤΟ με τη συμμετοχή της Κύπρου, 
και καλεί, ως εκ τούτου, την Κυπριακή 
Δημοκρατία να άρει το βέτο της για τη 
συμμετοχή της Τουρκίας στον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας·

25. τονίζει τη σημασία μιας συνεκτικής και 
συνολικής προσέγγισης για την ασφάλεια 
στην Ανατολική Μεσόγειο και εκφράζει 
την εκτίμησή του για τη συμβολή της 
Τουρκίας στην ΚΠΑΑ και τις 
προσπάθειές της για ενίσχυση της 
στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της 
ΕΕ και του ΝΑΤΟ· τονίζει ότι είναι 
σημαντικό να συνεχιστεί η συμμετοχή της 
Τουρκίας σε μελλοντικές αποστολές 
ΚΠΑΑ, καθώς μεγάλο μέρος των 
αποστολών αυτών πραγματοποιούνται σε 
περιοχές γειτονικές με την Τουρκία και 
ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις στην 
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ασφάλεια της χώρας· υπογραμμίζει ότι θα 
πρέπει επειγόντως να βρεθεί λύση για τη 
συμμετοχή της Τουρκίας στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων για την ΚΠΑΑ· τονίζει 
ότι η ΕΕ θα πρέπει να φτάσει σε 
παρόμοιο επίπεδο με το ΝΑΤΟ όσον 
αφορά τον μη αποκλεισμό και τη 
διαφάνεια·

Or. en

Τροπολογία 348
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. τονίζει τη σημασία μιας συνεκτικής 
και συνολικής προσέγγισης για την 
ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο και
καλεί την Τουρκία να επιτρέψει τον 
πολιτικό διάλογο μεταξύ της ΕΕ και του 
ΝΑΤΟ αίροντας το βέτο της για τη 
συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ με τη συμμετοχή 
της Κύπρου, και καλεί, ως εκ τούτου, την 
Κυπριακή Δημοκρατία να άρει το βέτο 
της για τη συμμετοχή της Τουρκίας στον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας·

25. καλεί την Τουρκία να επιτρέψει τον 
πολιτικό διάλογο μεταξύ της ΕΕ και του 
ΝΑΤΟ αίροντας το βέτο της για τη 
συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ με τη συμμετοχή 
της Κύπρου

Or. en

Τροπολογία 349
Σοφοκλής Σοφοκλέους, Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. τονίζει τη σημασία μιας συνεκτικής και 
συνολικής προσέγγισης για την ασφάλεια 
στην Ανατολική Μεσόγειο και καλεί την 

25. τονίζει τη σημασία μιας συνεκτικής και 
συνολικής προσέγγισης για την ασφάλεια 
στην Ανατολική Μεσόγειο και καλεί την 
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Τουρκία να επιτρέψει τον πολιτικό διάλογο 
μεταξύ της ΕΕ και του ΝΑΤΟ αίροντας το 
βέτο της για τη συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ με 
τη συμμετοχή της Κύπρου, και καλεί, ως 
εκ τούτου, την Κυπριακή Δημοκρατία να 
άρει το βέτο της για τη συμμετοχή της 
Τουρκίας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Άμυνας·

Τουρκία να επιτρέψει τον πολιτικό διάλογο 
μεταξύ της ΕΕ και του ΝΑΤΟ αίροντας το 
βέτο της για τη συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ με 
τη συμμετοχή της Κύπρου, και ενθαρρύνει 
την Τουρκία να συνάψει διοικητικό 
διακανονισμό με τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Άμυνας (ΕΟΑ) βάσει των 
υφιστάμενων διοικητικών διακανονισμών 
μεταξύ του ΕΟΑ και τρίτων χωρών·

Or. en

Τροπολογία 350
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. τονίζει τη σημασία μιας συνεκτικής και 
συνολικής προσέγγισης για την ασφάλεια 
στην Ανατολική Μεσόγειο και καλεί την 
Τουρκία να επιτρέψει τον πολιτικό διάλογο 
μεταξύ της ΕΕ και του ΝΑΤΟ αίροντας το 
βέτο της για τη συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ με 
τη συμμετοχή της Κύπρου, και καλεί, ως 
εκ τούτου, την Κυπριακή Δημοκρατία να 
άρει το βέτο της για τη συμμετοχή της
Τουρκίας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Άμυνας·

25. τονίζει τη σημασία μιας συνεκτικής και 
συνολικής προσέγγισης για την ασφάλεια 
στην Ανατολική Μεσόγειο και καλεί την 
Τουρκία να επιτρέψει τον πολιτικό διάλογο 
μεταξύ της ΕΕ και του ΝΑΤΟ αίροντας το 
βέτο της για τη συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ με 
τη συμμετοχή της Κύπρου·

Or. nl

Τροπολογία 351
Graham Watson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. τονίζει τη σημασία μιας συνεκτικής και 
συνολικής προσέγγισης για την ασφάλεια 

25. τονίζει τη σημασία μιας συνεκτικής και 
συνολικής προσέγγισης για την ασφάλεια 
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στην Ανατολική Μεσόγειο και καλεί την 
Τουρκία να επιτρέψει τον πολιτικό 
διάλογο μεταξύ της ΕΕ και του ΝΑΤΟ
αίροντας το βέτο της για τη συνεργασία
ΕΕ-ΝΑΤΟ με τη συμμετοχή της Κύπρου, 
και καλεί, ως εκ τούτου, την Κυπριακή 
Δημοκρατία να άρει το βέτο της για τη 
συμμετοχή της Τουρκίας στον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Άμυνας·

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

Or. en

Τροπολογία 352
Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25α. υπογραμμίζει ότι η Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της 
Θάλασσας (UNCLOS) έχει υπογραφεί 
από την ΕΕ, τα 27 κράτη μέλη και όλες 
τις άλλες υποψήφιες χώρες και ότι 
αποτελεί τμήμα του κοινοτικού 
κεκτημένου· καλεί, ως εκ τούτου, την 
τουρκική κυβέρνηση να υπογράψει και να 
κυρώσει τη σύμβαση αυτή χωρίς 
περαιτέρω καθυστερήσεις· υπενθυμίζει 
την πλήρη νομιμότητα της αποκλειστικής 
οικονομικής ζώνης της Κυπριακής 
Δημοκρατίας σύμφωνα με τη σύμβαση 
UNCLOS, 

Or. en

Τροπολογία 353
Evgeni Kirilov
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25α. χαιρετίζει τις προσπάθειες των 
τουρκικών αρχών να περιορίσουν την 
παράνομη μετανάστευση προς γειτονικά 
κράτη μέλη της ΕΕ και προς την ΕΕ· 
εκφράζει, παράλληλα, την ανησυχία του 
σχετικά με τον αυξανόμενο αριθμό 
παράνομων μεταναστών που διασχίζουν 
τα τουρκοβουλγαρικά και τα 
ελληνοτουρκικά σύνορα·

Or. en

Τροπολογία 354
Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25α. προτρέπει αμφότερα τα μέρη, την 
Τουρκία και την Αρμενία, να κυρώσουν, 
χωρίς προϋποθέσεις, τα πρωτόκολλα για 
τη σύναψη διπλωματικών σχέσεων και τη 
βελτίωση των διμερών σχέσεων, και 
προτρέπει την τουρκική κυβέρνηση να 
ανοίξει τα σύνορα με την Αρμενία·

Or. en

Τροπολογία 355
Μαριέττα Γιαννάκου, Μαρία-Ελένη Κοππά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25α. σημειώνει τις συνεχιζόμενες και 
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εντατικές προσπάθειες της Τουρκίας και 
της Ελλάδας για βελτίωση των διμερών 
σχέσεών τους, μεταξύ άλλων μέσω 
διμερών συναντήσεων· θεωρεί, ωστόσο, 
λυπηρό το γεγονός ότι δεν έχει ανακληθεί 
ακόμη η απειλή του casus belli που έχει 
κηρύξει η Μεγάλη Τουρκική 
Εθνοσυνέλευση κατά της Ελλάδας· 
επαναλαμβάνει ότι η Τουρκία πρέπει να 
δεσμευτεί αμετάκλητα ως προς τις 
σχέσεις καλής γειτονίας και ειρηνικής 
διευθέτησης των διαφορών σύμφωνα με 
τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, 
προσφεύγοντας, ενδεχομένως, στο 
Διεθνές Δικαστήριο· αναμένει από την 
τουρκική κυβέρνηση να θέσει τέρμα στις 
συνεχιζόμενες παραβιάσεις του εναέριου 
χώρου της Ελλάδας και στις πτήσεις 
τουρκικών πολεμικών αεροσκαφών πάνω 
από ελληνικά νησιά·

Or. en

Τροπολογία 356
Σοφοκλής Σοφοκλέους, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25α. καλεί την Τουρκία να σταματήσει τη 
συνεχιζόμενη καταστροφή πολιτιστικών 
και θρησκευτικών μνημείων που 
βρίσκονται στο βόρειο τμήμα της 
Κύπρου, στο πλαίσιο των υποχρεώσεών 
της που απορρέουν από τη Σύμβαση της 
Χάγης του 1954 για την προστασία των 
πολιτιστικών αγαθών σε περίπτωση 
ένοπλης σύρραξης·

Or. en
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Τροπολογία 357
Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Angelika Werthmann, Cecilia Wikström, Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25α. υπογραμμίζει ότι η Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της 
Θάλασσας (UNCLOS) έχει υπογραφεί 
από την ΕΕ, τα 27 κράτη μέλη και όλες 
τις άλλες υποψήφιες χώρες και ότι 
αποτελεί τμήμα του κοινοτικού 
κεκτημένου· καλεί, ως εκ τούτου, την 
τουρκική κυβέρνηση να υπογράψει και να 
κυρώσει τη σύμβαση αυτή χωρίς 
περαιτέρω καθυστερήσεις· υπενθυμίζει 
την πλήρη νομιμότητα της αποκλειστικής 
οικονομικής ζώνης της Κυπριακής 
Δημοκρατίας σύμφωνα με τη σύμβαση 
UNCLOS·

Or. en

Τροπολογία 358
Ελένη Θεοχάρους

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25α. απευθύνει έκκληση να αποφεύγεται 
κάθε είδους απειλή, καθώς και οιαδήποτε 
πηγή τριβής και πράξη που θα μπορούσε 
να καταστρέψει τις καλές σχέσεις 
γειτονίας και την ειρηνική διευθέτηση 
των διαφορών· τονίζει όλα τα κυριαρχικά 
δικαιώματα των κρατών μελών της ΕΕ, 
στα οποία περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, 
το δικαίωμα να συνάπτουν διμερείς 
συμφωνίες σύμφωνα με το κεκτημένο της 
ΕΕ και το διεθνές δίκαιο, 
περιλαμβανομένης της Σύμβασης του 
ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας·
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Or. en

Τροπολογία 359
Willy Meyer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25α. τονίζει την ανάγκη για ειρηνική 
επίλυση των συγκρούσεων στην περιοχή 
της Ανατολικής Μεσογείου με σεβασμό 
προς το διεθνές δίκαιο και τα σχετικά 
ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, η 
οποία θα οδηγεί στην ισότιμη συνεργασία 
προς όφελος όλων των λαών της περιοχής 
και κατά συνέπεια θα συμβάλλει στην 
ειρήνη και τη σταθερότητα σε ολόκληρη 
την περιοχή·

Or. en

Τροπολογία 360
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25β. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι η Τουρκία συνέχισε να προβαίνει σε 
ενέργειες και δηλώσεις εναντίον των 
γεωτρήσεων που πραγματοποιούνται από 
την Κυπριακή Δημοκρατία 
παραβιάζοντας με αυτόν τον τρόπο τα 
κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και απειλώντας με 
αντίποινα τις εταιρείες που θα 
συμμετείχαν σε έρευνες στην Κύπρο, 
έπειτα από την ανακοίνωση της Κύπρου 
ότι θα ξεκινήσει δεύτερο γύρο 
αδειοδοτήσεων υπεράκτιων ερευνών, 
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ασκώντας τα κυριαρχικά της 
δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 361
Μαριέττα Γιαννάκου, Μαρία-Ελένη Κοππά, Γεώργιος Κουμουτσάκος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25β. υπογραμμίζει ότι η Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της 
Θάλασσας (UNCLOS) έχει υπογραφεί 
από την ΕΕ, τα 27 κράτη μέλη και όλες 
τις άλλες υποψήφιες χώρες και ότι 
αποτελεί τμήμα του κοινοτικού 
κεκτημένου· καλεί, ως εκ τούτου, την 
τουρκική κυβέρνηση να υπογράψει και να 
κυρώσει τη σύμβαση αυτή χωρίς 
περαιτέρω καθυστερήσεις· υπενθυμίζει 
την πλήρη νομιμότητα της αποκλειστικής 
οικονομικής ζώνης της Κυπριακής 
Δημοκρατίας σύμφωνα με τη σύμβαση 
UNCLOS·

Or. en

Τροπολογία 362
Ελένη Θεοχάρους, Νίκη Τζαβέλα, Νικόλαος Σαλαβράκος, Michèle Rivasi, Κυριάκος 
Τριανταφυλλίδης, Andrey Kovatchev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25β. προτρέπει την Αρμενία και την 
Τουρκία να κυρώσουν χωρίς 
προϋποθέσεις τα πρωτόκολλα και καλεί 
την Τουρκία να ανοίξει τα σύνορά της με 
την Αρμενία προκειμένου να 
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εξομαλυνθούν οι διμερείς σχέσεις· 

Or. en

Τροπολογία 363
Ελένη Θεοχάρους, Νίκη Τζαβέλα, Νικόλαος Σαλαβράκος, Michèle Rivasi, Κυριάκος 
Τριανταφυλλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25γ. καλεί την Τουρκία να αναγνωρίσει τη 
γενοκτονία του 1915 εις βάρος των 
Αρμενίων ανοίγοντας με αυτόν τον τρόπο 
τον δρόμο για μια πολιτική σταθερής 
γειτονίας·

Or. en

Τροπολογία 364
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την 
άρνηση της Τουρκίας να εκπληρώσει την 
υποχρέωσή της για πλήρη και χωρίς 
διακρίσεις εφαρμογή του πρόσθετου 
πρωτοκόλλου της συμφωνίας σύνδεσης 
ΕΚ-Τουρκίας έναντι όλων των κρατών 
μελών· υπενθυμίζει ότι η άρνηση αυτή 
εξακολουθεί να επηρεάζει βαθειά τη 
διαδικασία διαπραγματεύσεων·

26. τονίζει ότι η διαφορά ερμηνείας 
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
της Τουρκίας όσον αφορά την εφαρμογή 
του πρόσθετου πρωτοκόλλου της 
συμφωνίας σύνδεσης ΕΚ-Τουρκίας
επηρεάζει αρνητικά την πορεία των 
ευρωτουρκικών σχέσεων, και καλεί ως εκ 
τούτου όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να 
καταβάλουν συντονισμένες προσπάθειες 
για την επίλυση του κυπριακού 
ζητήματος·

Or. en
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Τροπολογία 365
Laurence J.A.J. Stassen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την 
άρνηση της Τουρκίας να εκπληρώσει την 
υποχρέωσή της για πλήρη και χωρίς 
διακρίσεις εφαρμογή του πρόσθετου 
πρωτοκόλλου της συμφωνίας σύνδεσης 
ΕΚ-Τουρκίας έναντι όλων των κρατών 
μελών· υπενθυμίζει ότι η άρνηση αυτή 
εξακολουθεί να επηρεάζει βαθειά τη 
διαδικασία διαπραγματεύσεων·

26. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την 
άρνηση της Τουρκίας να εκπληρώσει την 
υποχρέωσή της για πλήρη και χωρίς 
διακρίσεις εφαρμογή του πρόσθετου 
πρωτοκόλλου της συμφωνίας σύνδεσης 
ΕΚ-Τουρκίας έναντι όλων των κρατών 
μελών· ζητεί επιτακτικά να τεθεί χωρίς 
αναβολή τέρμα στις ενταξιακές 
διαπραγματεύσεις με την Τουρκία·

Or. nl

Τροπολογία 366
Adrian Severin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την 
άρνηση της Τουρκίας να εκπληρώσει την 
υποχρέωσή της για πλήρη και χωρίς 
διακρίσεις εφαρμογή του πρόσθετου 
πρωτοκόλλου της συμφωνίας σύνδεσης 
ΕΚ-Τουρκίας έναντι όλων των κρατών 
μελών· υπενθυμίζει ότι η άρνηση αυτή 
εξακολουθεί να επηρεάζει βαθειά τη 
διαδικασία διαπραγματεύσεων·

26. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την 
άρνηση της Τουρκίας να εφαρμόσει το 
πρόσθετο πρωτόκολλο της συμφωνίας 
σύνδεσης ΕΚ-Τουρκίας έναντι της 
Κύπρου· υπενθυμίζει ότι η άρνηση αυτή 
εξακολουθεί να επηρεάζει βαθιά τη 
διαδικασία διαπραγματεύσεων·

Or. en

Τροπολογία 367
Lorenzo Fontana
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την 
άρνηση της Τουρκίας να εκπληρώσει την 
υποχρέωσή της για πλήρη και χωρίς 
διακρίσεις εφαρμογή του πρόσθετου 
πρωτοκόλλου της συμφωνίας σύνδεσης 
ΕΚ-Τουρκίας έναντι όλων των κρατών 
μελών· υπενθυμίζει ότι η άρνηση αυτή
εξακολουθεί να επηρεάζει βαθειά τη 
διαδικασία διαπραγματεύσεων·

26. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την 
άρνηση της Τουρκίας να εκπληρώσει την 
υποχρέωσή της για πλήρη και χωρίς 
διακρίσεις εφαρμογή του πρόσθετου 
πρωτοκόλλου της συμφωνίας σύνδεσης 
ΕΚ-Τουρκίας έναντι όλων των κρατών 
μελών· υπενθυμίζει ότι η άρνηση αυτή
αποτελεί τροχοπέδη για κάθε πιθανή 
πρόοδο των διαπραγματεύσεων·

Or. it

Τροπολογία 368
Graham Watson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την 
άρνηση της Τουρκίας να εκπληρώσει την 
υποχρέωσή της για πλήρη και χωρίς 
διακρίσεις εφαρμογή του πρόσθετου 
πρωτοκόλλου της συμφωνίας σύνδεσης 
ΕΚ-Τουρκίας έναντι όλων των κρατών 
μελών· υπενθυμίζει ότι η άρνηση αυτή 
εξακολουθεί να επηρεάζει βαθειά τη 
διαδικασία διαπραγματεύσεων·

26. εκφράζει τη λύπη του για την άρνηση 
της Τουρκίας να εκπληρώσει την 
υποχρέωσή της για πλήρη και χωρίς 
διακρίσεις εφαρμογή του πρόσθετου 
πρωτοκόλλου της συμφωνίας σύνδεσης 
ΕΚ-Τουρκίας έναντι όλων των κρατών 
μελών· υπενθυμίζει ότι η άρνηση αυτή 
εξακολουθεί να επηρεάζει βαθιά τη 
διαδικασία διαπραγματεύσεων· καλεί 
αμφότερες τις πλευρές να δεσμευτούν σε 
διαπραγματεύσεις για τη διευκόλυνση της 
ελεύθερης κυκλοφορίας εμπορευμάτων, 
υπηρεσιών, κεφαλαίων και προσώπων, 
και την επίλυση ζητημάτων ιδιοκτησίας·

Or. en

Τροπολογία 369
Philip Claeys, Andreas Mölzer
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την 
άρνηση της Τουρκίας να εκπληρώσει την 
υποχρέωσή της για πλήρη και χωρίς 
διακρίσεις εφαρμογή του πρόσθετου 
πρωτοκόλλου της συμφωνίας σύνδεσης 
ΕΚ-Τουρκίας έναντι όλων των κρατών 
μελών· υπενθυμίζει ότι η άρνηση αυτή 
εξακολουθεί να επηρεάζει βαθειά τη 
διαδικασία διαπραγματεύσεων·

26. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την 
άρνηση της Τουρκίας να εκπληρώσει την 
υποχρέωσή της για πλήρη και χωρίς 
διακρίσεις εφαρμογή του πρόσθετου 
πρωτοκόλλου της συμφωνίας σύνδεσης 
ΕΚ-Τουρκίας έναντι όλων των κρατών 
μελών· τονίζει ότι η άρνηση αυτή πρέπει
να επηρεάζει βαθειά τη διαδικασία 
διαπραγματεύσεων·

Or. nl

Τροπολογία 370
Renate Sommer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την 
άρνηση της Τουρκίας να εκπληρώσει την 
υποχρέωσή της για πλήρη και χωρίς 
διακρίσεις εφαρμογή του πρόσθετου 
πρωτοκόλλου της συμφωνίας σύνδεσης 
ΕΚ-Τουρκίας έναντι όλων των κρατών 
μελών· υπενθυμίζει ότι η άρνηση αυτή 
εξακολουθεί να επηρεάζει βαθειά τη 
διαδικασία διαπραγματεύσεων·

26. εκφράζει τη βαθειά δυσαρέσκειά του 
για την άρνηση της Τουρκίας να 
εκπληρώσει την υποχρέωσή της για πλήρη 
και χωρίς διακρίσεις εφαρμογή του 
πρόσθετου πρωτοκόλλου της συμφωνίας 
σύνδεσης ΕΚ-Τουρκίας έναντι όλων των 
κρατών μελών· υπενθυμίζει ότι η άρνηση 
αυτή εξακολουθεί να παρακωλύει τη 
διαδικασία διαπραγματεύσεων·

Or. de

Τροπολογία 371
Emine Bozkurt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την 
άρνηση της Τουρκίας να εκπληρώσει την 
υποχρέωσή της για πλήρη και χωρίς 
διακρίσεις εφαρμογή του πρόσθετου 
πρωτοκόλλου της συμφωνίας σύνδεσης 
ΕΚ-Τουρκίας έναντι όλων των κρατών 
μελών· υπενθυμίζει ότι η άρνηση αυτή 
εξακολουθεί να επηρεάζει βαθειά τη 
διαδικασία διαπραγματεύσεων·

26. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την 
άρνηση της Τουρκίας να εκπληρώσει την 
υποχρέωσή της για πλήρη και χωρίς 
διακρίσεις εφαρμογή του πρόσθετου 
πρωτοκόλλου της συμφωνίας σύνδεσης 
ΕΚ-Τουρκίας έναντι όλων των κρατών 
μελών· υπενθυμίζει ότι η άρνηση αυτή 
εξακολουθεί να επηρεάζει βαθιά τη 
διαδικασία διαπραγματεύσεων· καλεί τα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να λάβουν 
όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να 
καταστεί δυνατό το απευθείας εμπόριο 
μεταξύ της ΕΕ και του βορείου τμήματος 
της Κύπρου, καθώς και για να 
διευκολύνουν την ελεύθερη κυκλοφορία 
της τουρκοκυπριακής κοινότητας 
προκειμένου να αρθεί η απομόνωσή της, 
σύμφωνα με τα Συμπεράσματα του 
Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της ΕΕ, 
της 26ης Απριλίου 2004·

Or. en

Τροπολογία 372
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την 
άρνηση της Τουρκίας να εκπληρώσει την 
υποχρέωσή της για πλήρη και χωρίς 
διακρίσεις εφαρμογή του πρόσθετου 
πρωτοκόλλου της συμφωνίας σύνδεσης 
ΕΚ-Τουρκίας έναντι όλων των κρατών 
μελών· υπενθυμίζει ότι η άρνηση αυτή 
εξακολουθεί να επηρεάζει βαθειά τη 
διαδικασία διαπραγματεύσεων·

26. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την 
άρνηση της Τουρκίας να εκπληρώσει την 
υποχρέωσή της για πλήρη και χωρίς 
διακρίσεις εφαρμογή του πρόσθετου 
πρωτοκόλλου της συμφωνίας σύνδεσης 
ΕΚ-Τουρκίας έναντι όλων των κρατών 
μελών· υπενθυμίζει ότι η άρνηση αυτή 
εξακολουθεί να επηρεάζει βαθιά τη 
διαδικασία διαπραγματεύσεων, και καλεί 
την τουρκική κυβέρνηση να εφαρμόσει το 
πρωτόκολλο στο ακέραιο χωρίς 
περαιτέρω καθυστερήσεις. διαπιστώνει, 
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επίσης, με λύπη ότι παρά τις 
επανειλημμένες εκκλήσεις, η Τουρκία δεν 
έχει συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που 
ορίζονται στη Δήλωση της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας και των κρατών μελών της, 
της 21ης Σεπτεμβρίου 2005·

Or. en

Τροπολογία 373
Ελένη Θεοχάρους

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την 
άρνηση της Τουρκίας να εκπληρώσει την 
υποχρέωσή της για πλήρη και χωρίς 
διακρίσεις εφαρμογή του πρόσθετου 
πρωτοκόλλου της συμφωνίας σύνδεσης 
ΕΚ-Τουρκίας έναντι όλων των κρατών 
μελών· υπενθυμίζει ότι η άρνηση αυτή 
εξακολουθεί να επηρεάζει βαθειά τη 
διαδικασία διαπραγματεύσεων·

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

Or. en

Τροπολογία 374
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26α. υπογραμμίζει τη σημασία μιας 
συνολικής παρακολούθησης της 
εφαρμογής του μηχανισμού 
προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ), με 
σκοπό να δοθεί προτεραιότητα σε 
στόχους και σχέδια στην Τουρκία που 
συνάδουν προς τα κριτήρια 
προσχώρησης·

Or. en

Τροπολογία 375
Sarah Ludford

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26α. επισημαίνει ότι η μη διευθέτηση του 
κυπριακού ζητήματος επηρεάζει την 
πορεία των ευρωτουρκικών σχέσεων και 
καλεί κατά συνέπεια όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη να καταβάλουν 
συντονισμένες προσπάθειες για την 
επίλυση του κυπριακού ζητήματος·

Or. en

Τροπολογία 376
Τάκης Χατζηγεωργίου, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26α. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι η Τουρκία αρνήθηκε να συγκαλέσει 
την 70η συνεδρίαση της ΜΚΕ, όπως ήταν 
προγραμματισμένο, χάνοντας με αυτόν 
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τον τρόπο άλλη μια ευκαιρία για ενίσχυση 
του διακοινοβουλευτικού διαλόγου μεταξύ 
ΕΕ και Τουρκίας·

Or. en

Τροπολογία 377
Νικόλαος Σαλαβράκος, Lorenzo Fontana

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26α. υπογραμμίζει ότι η Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της 
Θάλασσας (UNCLOS) έχει υπογραφεί 
από την ΕΕ, τα 27 κράτη μέλη και όλες 
τις άλλες υποψήφιες χώρες και ότι 
αποτελεί τμήμα του κοινοτικού 
κεκτημένου· καλεί, ως εκ τούτου, την 
τουρκική κυβέρνηση να υπογράψει και να 
κυρώσει τη σύμβαση αυτή χωρίς 
περαιτέρω καθυστερήσεις· 

Or. en

Τροπολογία 378
Laurence J.A.J. Stassen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26α. επισημαίνει περαιτέρω ότι 
υφίστανται πολυάριθμοι λόγοι για να τεθεί 
αμέσως τέρμα τόσο στις ενταξιακές 
διαπραγματεύσεις με την Τουρκία όσο 
και σε όλες τις χρηματοδοτικές ροές προς 
την Τουρκία και να συναχθεί το 
συμπέρασμα ότι η Τουρκία δεν πρέπει 
ποτέ να προσχωρήσει στην ΕΕ:
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- Η Τουρκία είναι ισλαμική χώρα η οποία, 
υπό τον πρόεδρο Abdullah Gül και τον 
πρωθυπουργό Recep Tayyip Erdoğan του 
κόμματος ΑΚ ('Adalet ve Kalkınma 
Partisi'), εξισλαμίζεται ολοένα και 
περισσότερο· η Τουρκία, επιπλέον, είναι 
μέλος της Οργάνωσης της Ισλαμικής 
Διάσκεψης (OIC), μιας οργάνωσης που 
περιορίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα 
στους κανόνες της σαρίας·
- Η Τουρκία κοστίζει δισεκατομμύρια 
ευρώ στην ΕΕ: από το 2007 η Τουρκία 
έχει εισπράξει δισεκατομμύρια ευρώ από 
την ΕΕ μέσω του ‘μέσου προενταξιακής 
βοήθειας’ και της ‘EuropeAid’· το 2013 η 
ΕΕ θα δωρίσει επιπλέον 1 δις. ευρώ στην 
Τουρκία.
- Η ένταξη της Τουρκίας θα έχει ως 
αποτέλεσμα ανοικτά σύνορα με την 
Τουρκία.
- Το 2050 η Τουρκία θα έχει τον 
μεγαλύτερο πληθυσμό από όλες της 
χώρες της ΕΕ· ως κράτος μέλος της ΕΕ, 
η Τουρκία θα έχει τότε τα περισσότερα 
δικαιώματα ψήφου.
- Εάν προσχωρήσει η Τουρκία, η ΕΕ θα 
έχει σύνορα με το Ιράν, το Ιράκ και τη 
Συρία. Κατά συνέπεια, η ΕΕ θα 
αποκτήσει χειρότερα ακόμα εξωτερικά 
σύνορα.
- Η Τουρκία δεν είναι ευρωπαϊκή χώρα: 
γεωγραφικά η Τουρκία βρίσκεται κατά 
95% εκτός Ευρώπης.
- Στην Τουρκία επικρατεί η διαφθορά: 
σύμφωνα με τη «Διεθνή Διαφάνεια», το 
2012 η Τουρκία σημείωσε 49 μόνο σε 
κλίμακα που κυμαίνεται από 1 έως 100·
αυτό σημαίνει πολύ υψηλή διαφθορά.
- Ο κοσμικός χαρακτήρας της τουρκικής 
κοινωνίας υφίσταται μεγάλη πίεση: ο 
πρωθυπουργός Erdoğan απομακρύνει 
αποφασιστικά τους κοσμικούς πρώην 
στρατηγούς.
- Στην Τουρκία η ελευθερία έκφρασης 
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της γνώμης υφίσταται πιέσεις: σύμφωνα 
με την έκθεση με τίτλο 'Turkey's Press 
Freedom Crisis'2, υπό το καθεστώς του 
πρωθυπουργού Erdoğan σημειώνεται η 
χειρότερη ποτέ καταπίεση 
δημοσιογράφων. Την 1η Αυγούστου 2012 
κρατούνταν σε τουρκικές φυλακές όχι 
λιγότεροι από 76 δημοσιογράφοι απλώς 
και μόνο λόγω του δημοσιογραφικού τους 
έργου.
- Η Τουρκία κατέχει το βόρειο τμήμα της 
Κύπρου, που είναι κράτος μέλος της ΕΕ.
Επιπλέον η Τουρκία πάγωσε τις 
ενταξιακές διαπραγματεύσεις κατά τη 
διάρκεια της κυπριακής προεδρίας της 
ΕΕ.
- Η Τουρκία δεν αναγνωρίζει τη 
γενοκτονία των Αρμενίων. Επιπλέον η 
Τουρκία αντιτίθεται σ’ αυτήν την 
αναγνώριση της γενοκτονίας σε διεθνές 
επίπεδο.
__________________
1

http://cpi.transparency.org/cpi2012/result
s/
2 http://cpj.org/reports/2012/10/turkeys-
press-freedom-crisis-podcast.php

Or. nl

Τροπολογία 379
Νικόλαος Χουντής

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26α. καλεί την Τουρκία, με βάση τις 
πρόσφατες δηλώσεις ανώτατων 
αξιωματούχων να ξεκινήσει τη 
διαδικασία για τη μείωση των 
εξοπλισμών στο Αιγαίο με στόχο την 
παράλληλη μείωση από την Τουρκία και 
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την Ελλάδα· εκφράζει την πεποίθηση ότι 
ο περιορισμός των εξοπλιστικών 
προγραμμάτων είναι απαραίτητος για την 
εξοικονόμηση πόρων για την καλύτερη 
αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης 
και για την ενδυνάμωση της διπλωματίας 
και των σχέσεων καλής γειτονίας και 
συνεργασίας·

Or. el

Τροπολογία 380
Σοφοκλής Σοφοκλέους, Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26α. καλεί την Τουρκία να τερματίσει την 
πολιτική παρεμπόδισης και αρνησικυρίας 
όσον αφορά την ένταξη της Κυπριακής 
Δημοκρατίας σε διεθνείς οργανισμούς·

Or. en

Τροπολογία 381
Τάκης Χατζηγεωργίου, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26β. υπογραμμίζει ότι η Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της 
Θάλασσας (UNCLOS) έχει υπογραφεί 
από την ΕΕ, τα 27 κράτη μέλη και όλες 
τις άλλες υποψήφιες χώρες και ότι 
αποτελεί τμήμα του κοινοτικού 
κεκτημένου· καλεί, ως εκ τούτου, την 
τουρκική κυβέρνηση να υπογράψει και να 
κυρώσει τη σύμβαση αυτή χωρίς 
περαιτέρω καθυστερήσεις· υπενθυμίζει 
την πλήρη νομιμότητα της Αποκλειστικής 
Οικονομικής Ζώνης της Κυπριακής 
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Δημοκρατίας σύμφωνα με τη σύμβαση 
UNCLOS· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η Τουρκία συνέχισε να 
προβαίνει σε ενέργειες και δηλώσεις με 
τις οποίες απειλεί με αντίποινα τις 
εταιρείες πετρελαίου που θα συμμετείχαν 
σε έρευνες που διενεργούνται από την 
Κυπριακή Δημοκρατία προς άσκηση των 
κυριαρχικών της δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 382
Laurence J.A.J. Stassen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. επαναλαμβάνει την καταδίκη εκ 
μέρους του, με τους πλέον δυνατούς όρους, 
της συνεχιζόμενης τρομοκρατικής βίας του 
PKK, το οποίο περιλαμβάνεται στον 
κατάλογο της ΕΕ με τις τρομοκρατικές 
οργανώσεις, και εκφράζει την πλήρη 
αλληλεγγύη του προς την Τουρκία και τις 
οικογένειες των πολλών θυμάτων· καλεί τα 
κράτη μέλη να εντείνουν, σε στενό 
συντονισμό με τον Ενωσιακό Συντονιστή 
Αντιτρομοκρατικής Δράσης και την 
Europol, τη συνεργασία με την Τουρκία 
για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας 
και του οργανωμένου εγκλήματος ως 
πηγής χρηματοδότησης της 
τρομοκρατίας· καλεί την Τουρκία να 
εγκρίνει νόμο για την προστασία των 
δεδομένων και νομοθεσία για την 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ούτως 
ώστε να μπορεί να συναφθεί συμφωνία 
συνεργασίας με την Europol και να 
μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω η 
δικαστική συνεργασία με την Eurojust 
και με τα κράτη μέλη της ΕΕ· είναι της 
άποψης ότι η απόσπαση ενός 
αστυνομικού αξιωματικού συνδέσμου 

27. επαναλαμβάνει την καταδίκη εκ 
μέρους του, με τους πλέον δυνατούς όρους, 
της συνεχιζόμενης τρομοκρατικής βίας του 
PKK, το οποίο περιλαμβάνεται στον 
κατάλογο της ΕΕ με τις τρομοκρατικές 
οργανώσεις, και εκφράζει την πλήρη 
αλληλεγγύη του προς την Τουρκία και τις 
οικογένειες των πολλών θυμάτων· καλεί 
την Τουρκία να εγκρίνει νόμο για την 
προστασία των δεδομένων και νομοθεσία 
για την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας·
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στην Ευρωπόλ θα συνέβαλε στη βελτίωση 
της διμερούς συνεργασίας·

Or. nl

Τροπολογία 383
Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. επαναλαμβάνει την καταδίκη εκ 
μέρους του, με τους πλέον δυνατούς όρους, 
της συνεχιζόμενης τρομοκρατικής βίας του 
PKK, το οποίο περιλαμβάνεται στον 
κατάλογο της ΕΕ με τις τρομοκρατικές 
οργανώσεις, και εκφράζει την πλήρη 
αλληλεγγύη του προς την Τουρκία και τις 
οικογένειες των πολλών θυμάτων· καλεί τα 
κράτη μέλη να εντείνουν, σε στενό 
συντονισμό με τον Ενωσιακό Συντονιστή 
Αντιτρομοκρατικής Δράσης και την 
Europol, τη συνεργασία με την Τουρκία 
για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας 
και του οργανωμένου εγκλήματος ως 
πηγής χρηματοδότησης της 
τρομοκρατίας· καλεί την Τουρκία να 
εγκρίνει νόμο για την προστασία των 
δεδομένων και νομοθεσία για την 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ούτως 
ώστε να μπορεί να συναφθεί συμφωνία 
συνεργασίας με την Europol και να 
μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω η 
δικαστική συνεργασία με την Eurojust και 
με τα κράτη μέλη της ΕΕ· είναι της 
άποψης ότι η απόσπαση ενός 
αστυνομικού αξιωματικού συνδέσμου 
στην Ευρωπόλ θα συνέβαλε στη βελτίωση 
της διμερούς συνεργασίας·

27. επαναλαμβάνει την καταδίκη εκ 
μέρους του, με τους πλέον δυνατούς όρους, 
της συνεχιζόμενης τρομοκρατικής βίας του 
PKK, και εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη 
του προς την Τουρκία και τις οικογένειες 
των πολλών θυμάτων· καλεί τα κράτη μέλη 
να εντείνουν, σε στενό συντονισμό με τον 
Ενωσιακό Συντονιστή Αντιτρομοκρατικής 
Δράσης και την Europol, τη συνεργασία με 
την Τουρκία για την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας και του οργανωμένου 
εγκλήματος, με την προϋπόθεση μεταξύ 
άλλων ότι η καταπολέμηση αυτή θα 
αφορά το σύνολο των εξτρεμιστικών 
τουρκικών κυκλωμάτων που έχουν τη 
βάση τους στην Ευρώπη, υπό τον όρο ότι 
δεν θα αποτελέσει πρόσχημα για σοβαρές 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, και να διασφαλίσουν ότι οι 
τουρκικές αρχές προσδιορίζουν τον όρο 
τρομοκρατία σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα και τις προδιαγραφές στον 
τομέα αυτό. καλεί την Τουρκία να εγκρίνει 
νόμο για την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και νομοθεσία 
για την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 
σύμφωνα με τη Σύμβαση 108 του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, ούτως ώστε να 
μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω η 
δικαστική συνεργασία με την Eurojust και 
με τα κράτη μέλη της ΕΕ

Or. fr
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Τροπολογία 384
Jürgen Klute, Sarah Ludford, Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. επαναλαμβάνει την καταδίκη εκ 
μέρους του, με τους πλέον δυνατούς όρους, 
της συνεχιζόμενης τρομοκρατικής βίας του 
PKK, το οποίο περιλαμβάνεται στον 
κατάλογο της ΕΕ με τις τρομοκρατικές 
οργανώσεις, και εκφράζει την πλήρη 
αλληλεγγύη του προς την Τουρκία και τις 
οικογένειες των πολλών θυμάτων· καλεί τα 
κράτη μέλη να εντείνουν, σε στενό 
συντονισμό με τον Ενωσιακό Συντονιστή 
Αντιτρομοκρατικής Δράσης και την 
Europol, τη συνεργασία με την Τουρκία 
για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας
και του οργανωμένου εγκλήματος ως 
πηγής χρηματοδότησης της 
τρομοκρατίας· καλεί την Τουρκία να 
εγκρίνει νόμο για την προστασία των 
δεδομένων και νομοθεσία για την 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ούτως 
ώστε να μπορεί να συναφθεί συμφωνία 
συνεργασίας με την Europol και να μπορεί 
να αναπτυχθεί περαιτέρω η δικαστική 
συνεργασία με την Eurojust και με τα 
κράτη μέλη της ΕΕ· είναι της άποψης ότι η 
απόσπαση ενός αστυνομικού αξιωματικού 
συνδέσμου στην Ευρωπόλ θα συνέβαλε 
στη βελτίωση της διμερούς συνεργασίας·

27. εκφράζει τη βαθιά λύπη του για το 
γεγονός ότι οι συγκρούσεις και οι 
επιθέσεις που σχετίζονται με την 
κουρδική διένεξη εκτιμάται ότι έχουν 
προκαλέσει 500 θύματα κατά τη διάρκεια 
του 2012· υπογραμμίζει ότι η κουρδική 
διένεξη αποτελεί επί του παρόντος μία 
από τις πιο βίαιες διενέξεις που 
συμβαίνουν σε ευρωπαϊκή χώρα· 
επαναλαμβάνει την καταδίκη εκ μέρους 
του, με τους πλέον δυνατούς όρους, της 
συνεχιζόμενης τρομοκρατικής βίας του 
PKK, το οποίο περιλαμβάνεται στον 
κατάλογο της ΕΕ με τις τρομοκρατικές 
οργανώσεις, και εκφράζει την πλήρη 
αλληλεγγύη του προς την Τουρκία και τις 
οικογένειες των πολλών θυμάτων·
ενθαρρύνει την τουρκική κυβέρνηση και 
τα καθιερωμένα μέσα ενημέρωσης να 
αντισταθούν στην παρόρμηση να 
ζητήσουν τη συνέχιση του 
αντιτρομοκρατικού πολέμου και να 
επικεντρωθούν αντ’ αυτού, από κοινού με 
τους Κούρδους, στη μακροπρόθεσμη 
επίλυση της σύγκρουσης· ενθαρρύνει το 
κουρδικό κίνημα, συμπεριλαμβανομένων 
των ηγετών του PKK, να αποκηρύξει τη 
βία και να δεσμευτεί δημοσίως σε 
ρεαλιστικούς πολιτικούς στόχους· καλεί 
τους διεθνείς εταίρους της Τουρκίας, 
ιδίως τις ΗΠΑ, τον Καναδά, το Ηνωμένο 
Βασίλειο, την Ιρλανδία και την Ισπανία, 
να συνεργαστούν με την τουρκική 
κυβέρνηση και τους διαμορφωτές κοινής 
γνώμης και να ανταλλάξουν εμπειρίες 
σχετικά με την εκτόνωση εθνοτικών, 
γλωσσικών και περιφερειακών εντάσεων, 
μεταξύ άλλων με προγράμματα ταξιδιών 
για υπαλλήλους, πολιτικούς και 
διαμορφωτές γνώμης από όλες τις 
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εμπλεκόμενες πλευρές και τα 
ενδιαφερόμενα μέρη στην Τουρκία· καλεί 
τα κράτη μέλη να εντείνουν, σε στενό 
συντονισμό με τον Ενωσιακό Συντονιστή 
Αντιτρομοκρατικής Δράσης και την 
Europol, τη συνεργασία με την Τουρκία
για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, 
συμπεριλαμβανομένων των βίαιων 
εξτρεμιστικών τουρκικών ομάδων που 
δρουν στην Ευρώπη· καλεί την Τουρκία 
να αναθεωρήσει τον ορισμό της 
τρομοκρατίας σύμφωνα με τα πρότυπα 
της ΕΕ και άλλα διεθνή πρότυπα, καθώς 
και να εγκρίνει νόμο για την προστασία 
των δεδομένων και νομοθεσία για τη 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ούτως 
ώστε να μπορεί να συναφθεί συμφωνία 
συνεργασίας με την Europol και να μπορεί 
να αναπτυχθεί περαιτέρω η δικαστική 
συνεργασία με την Eurojust και με τα 
κράτη μέλη της ΕΕ· είναι της άποψης ότι η 
απόσπαση ενός αστυνομικού αξιωματικού 
συνδέσμου στην Europol θα συνέβαλε στη 
βελτίωση της διμερούς συνεργασίας·

Or. en

Τροπολογία 385
Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. επαναλαμβάνει την καταδίκη εκ 
μέρους του, με τους πλέον δυνατούς όρους, 
της συνεχιζόμενης τρομοκρατικής βίας του 
PKK, το οποίο περιλαμβάνεται στον 
κατάλογο της ΕΕ με τις τρομοκρατικές 
οργανώσεις, και εκφράζει την πλήρη 
αλληλεγγύη του προς την Τουρκία και τις 
οικογένειες των πολλών θυμάτων· καλεί τα 
κράτη μέλη να εντείνουν, σε στενό 
συντονισμό με τον Ενωσιακό Συντονιστή 
Αντιτρομοκρατικής Δράσης και την 

27. επαναλαμβάνει την καταδίκη εκ 
μέρους του, με τους πλέον δυνατούς όρους, 
της συνεχιζόμενης τρομοκρατικής βίας του 
PKK, το οποίο περιλαμβάνεται στον 
κατάλογο της ΕΕ με τις τρομοκρατικές 
οργανώσεις, και εκφράζει την πλήρη 
αλληλεγγύη του προς την Τουρκία και τις 
οικογένειες των πολλών θυμάτων· καλεί τα 
κράτη μέλη να εντείνουν, σε στενό 
συντονισμό με τον Ενωσιακό Συντονιστή 
Αντιτρομοκρατικής Δράσης και την 
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Europol, τη συνεργασία με την Τουρκία 
για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας 
και του οργανωμένου εγκλήματος ως 
πηγής χρηματοδότησης της τρομοκρατίας·
καλεί την Τουρκία να εγκρίνει νόμο για 
την προστασία των δεδομένων και 
νομοθεσία για την χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας ούτως ώστε να μπορεί να 
συναφθεί συμφωνία συνεργασίας με την 
Europol και να μπορεί να αναπτυχθεί 
περαιτέρω η δικαστική συνεργασία με την 
Eurojust και με τα κράτη μέλη της ΕΕ·
είναι της άποψης ότι η απόσπαση ενός 
αστυνομικού αξιωματικού συνδέσμου στην 
Ευρωπόλ θα συνέβαλε στη βελτίωση της 
διμερούς συνεργασίας·

Europol, τη συνεργασία με την Τουρκία 
για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας 
και του οργανωμένου εγκλήματος ως 
πηγής χρηματοδότησης της τρομοκρατίας·
καλεί την Τουρκία να εγκρίνει νόμο για 
την προστασία των δεδομένων ούτως ώστε 
να μπορεί να συναφθεί συμφωνία 
συνεργασίας με την Europol και να μπορεί 
να αναπτυχθεί περαιτέρω η δικαστική 
συνεργασία με την Eurojust και με τα 
κράτη μέλη της ΕΕ· είναι της άποψης ότι η 
απόσπαση ενός αστυνομικού αξιωματικού 
συνδέσμου στην Europol θα συνέβαλε στη 
βελτίωση της διμερούς συνεργασίας· καλεί 
την Τουρκία να εγκρίνει νομοθεσία για τη 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας 
σύμφωνα με τις συστάσεις της ομάδας 
χρηματοοικονομικής δράσης (FATF)·

Or. en

Τροπολογία 386
Hélène Flautre, Franziska Keller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. επαναλαμβάνει την καταδίκη εκ 
μέρους του, με τους πλέον δυνατούς όρους, 
της συνεχιζόμενης τρομοκρατικής βίας του 
PKK, το οποίο περιλαμβάνεται στον 
κατάλογο της ΕΕ με τις τρομοκρατικές 
οργανώσεις, και εκφράζει την πλήρη 
αλληλεγγύη του προς την Τουρκία και τις 
οικογένειες των πολλών θυμάτων· καλεί τα 
κράτη μέλη να εντείνουν, σε στενό 
συντονισμό με τον Ενωσιακό Συντονιστή 
Αντιτρομοκρατικής Δράσης και την 
Europol, τη συνεργασία με την Τουρκία 
για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας 
και του οργανωμένου εγκλήματος ως 
πηγής χρηματοδότησης της τρομοκρατίας·
καλεί την Τουρκία να εγκρίνει νόμο για 
την προστασία των δεδομένων και 

27. επαναλαμβάνει την καταδίκη εκ 
μέρους του, με τους πλέον δυνατούς όρους, 
της συνεχιζόμενης τρομοκρατικής βίας
των τρομοκρατικών οργανώσεων, και 
εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη του προς 
την Τουρκία και τις οικογένειες των 
πολλών θυμάτων· καλεί τα κράτη μέλη να 
εντείνουν, σε στενό συντονισμό με τον 
Ενωσιακό Συντονιστή Αντιτρομοκρατικής 
Δράσης και την Europol, τη συνεργασία με 
την Τουρκία για την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας και του οργανωμένου 
εγκλήματος ως πηγής χρηματοδότησης της 
τρομοκρατίας· καλεί την Τουρκία να 
εγκρίνει νόμο για την προστασία των 
δεδομένων και νομοθεσία για τη 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ούτως 
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νομοθεσία για την χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας ούτως ώστε να μπορεί να 
συναφθεί συμφωνία συνεργασίας με την 
Europol και να μπορεί να αναπτυχθεί 
περαιτέρω η δικαστική συνεργασία με την 
Eurojust και με τα κράτη μέλη της ΕΕ·
είναι της άποψης ότι η απόσπαση ενός 
αστυνομικού αξιωματικού συνδέσμου στην 
Ευρωπόλ θα συνέβαλε στη βελτίωση της 
διμερούς συνεργασίας·

ώστε να μπορεί να συναφθεί συμφωνία 
συνεργασίας με την Europol και να μπορεί 
να αναπτυχθεί περαιτέρω η δικαστική 
συνεργασία με την Eurojust και με τα 
κράτη μέλη της ΕΕ· είναι της άποψης ότι η 
απόσπαση ενός αστυνομικού αξιωματικού 
συνδέσμου στην Europol θα συνέβαλε στη 
βελτίωση της διμερούς συνεργασίας·

Or. en

Τροπολογία 387
Ismail Ertug

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. επαναλαμβάνει την καταδίκη εκ 
μέρους του, με τους πλέον δυνατούς όρους, 
της συνεχιζόμενης τρομοκρατικής βίας του 
PKK, το οποίο περιλαμβάνεται στον 
κατάλογο της ΕΕ με τις τρομοκρατικές 
οργανώσεις, και εκφράζει την πλήρη 
αλληλεγγύη του προς την Τουρκία και τις 
οικογένειες των πολλών θυμάτων· καλεί τα 
κράτη μέλη να εντείνουν, σε στενό 
συντονισμό με τον Ενωσιακό Συντονιστή 
Αντιτρομοκρατικής Δράσης και την 
Europol, τη συνεργασία με την Τουρκία 
για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας 
και του οργανωμένου εγκλήματος ως 
πηγής χρηματοδότησης της τρομοκρατίας·
καλεί την Τουρκία να εγκρίνει νόμο για 
την προστασία των δεδομένων και 
νομοθεσία για την χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας ούτως ώστε να μπορεί να 
συναφθεί συμφωνία συνεργασίας με την 
Europol και να μπορεί να αναπτυχθεί 
περαιτέρω η δικαστική συνεργασία με την 
Eurojust και με τα κράτη μέλη της ΕΕ·
είναι της άποψης ότι η απόσπαση ενός 
αστυνομικού αξιωματικού συνδέσμου στην 

27. επαναλαμβάνει την καταδίκη εκ 
μέρους του, με τους πλέον δυνατούς όρους, 
της συνεχιζόμενης τρομοκρατικής βίας του 
PKK, το οποίο περιλαμβάνεται στον 
κατάλογο της ΕΕ με τις τρομοκρατικές 
οργανώσεις, και εκφράζει την πλήρη 
αλληλεγγύη του προς την Τουρκία και τις 
οικογένειες των πολλών θυμάτων·
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
οι κύριες πηγές χρηματοδότησης της 
τρομοκρατικής οργάνωσης βρίσκονται σε 
ευρωπαϊκές χώρες και καλεί τα κράτη 
μέλη να εντείνουν, σε στενό συντονισμό με 
τον Ενωσιακό Συντονιστή 
Αντιτρομοκρατικής Δράσης και την 
Europol, τη συνεργασία με την Τουρκία 
για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας 
και του οργανωμένου εγκλήματος ως 
πηγής χρηματοδότησης της τρομοκρατίας·
καλεί την Τουρκία να εγκρίνει νόμο για 
την προστασία των δεδομένων και 
νομοθεσία για τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας ούτως ώστε να μπορεί να 
συναφθεί συμφωνία συνεργασίας με την 
Europol και να μπορεί να αναπτυχθεί 
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Ευρωπόλ θα συνέβαλε στη βελτίωση της 
διμερούς συνεργασίας·

περαιτέρω η δικαστική συνεργασία με την 
Eurojust και με τα κράτη μέλη της ΕΕ·
είναι της άποψης ότι η απόσπαση ενός 
αστυνομικού αξιωματικού συνδέσμου στην 
Europol θα συνέβαλε στη βελτίωση της 
διμερούς συνεργασίας·

Or. en

Τροπολογία 388
Geoffrey Van Orden

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. επαναλαμβάνει την καταδίκη εκ 
μέρους του, με τους πλέον δυνατούς όρους, 
της συνεχιζόμενης τρομοκρατικής βίας του 
PKK, το οποίο περιλαμβάνεται στον 
κατάλογο της ΕΕ με τις τρομοκρατικές 
οργανώσεις, και εκφράζει την πλήρη 
αλληλεγγύη του προς την Τουρκία και τις 
οικογένειες των πολλών θυμάτων· καλεί τα 
κράτη μέλη να εντείνουν, σε στενό 
συντονισμό με τον Ενωσιακό Συντονιστή 
Αντιτρομοκρατικής Δράσης και την 
Europol, τη συνεργασία με την Τουρκία 
για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας 
και του οργανωμένου εγκλήματος ως 
πηγής χρηματοδότησης της τρομοκρατίας·
καλεί την Τουρκία να εγκρίνει νόμο για 
την προστασία των δεδομένων και 
νομοθεσία για την χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας ούτως ώστε να μπορεί να 
συναφθεί συμφωνία συνεργασίας με την 
Europol και να μπορεί να αναπτυχθεί 
περαιτέρω η δικαστική συνεργασία με την 
Eurojust και με τα κράτη μέλη της ΕΕ·
είναι της άποψης ότι η απόσπαση ενός 
αστυνομικού αξιωματικού συνδέσμου στην 
Ευρωπόλ θα συνέβαλε στη βελτίωση της 
διμερούς συνεργασίας·

27. επαναλαμβάνει την καταδίκη εκ 
μέρους του, με τους πλέον δυνατούς όρους, 
της συνεχιζόμενης τρομοκρατικής βίας
τόσο του PKK, το οποίο περιλαμβάνεται 
στον κατάλογο της ΕΕ με τις 
τρομοκρατικές οργανώσεις, όσο και άλλων 
τρομοκρατικών οργανώσεων, και
εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη του προς 
την Τουρκία και τις οικογένειες των 
πολλών θυμάτων· καλεί τα κράτη μέλη να 
εντείνουν, σε στενό συντονισμό με τον 
Ενωσιακό Συντονιστή Αντιτρομοκρατικής 
Δράσης και, κατά περίπτωση, την 
Europol, τη συνεργασία με την Τουρκία 
για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας 
και του οργανωμένου εγκλήματος ως 
πηγής χρηματοδότησης της τρομοκρατίας·
καλεί την Τουρκία να εγκρίνει νόμο για 
την προστασία των δεδομένων και 
νομοθεσία για τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας ούτως ώστε να μπορεί να 
συναφθεί συμφωνία συνεργασίας με την 
Europol και να μπορεί να αναπτυχθεί 
περαιτέρω η δικαστική συνεργασία με την 
Eurojust και με τα κράτη μέλη της ΕΕ·
είναι της άποψης ότι η απόσπαση ενός 
αστυνομικού αξιωματικού συνδέσμου στην 
Europol θα συνέβαλε στη βελτίωση της 
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διμερούς συνεργασίας·

Or. en

Τροπολογία 389
Zbigniew Ziobro

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 – εδάφιο 1 (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

καλεί την Τουρκία να διευρύνει τη 
συνεργασία με την Γεωργία και με το 
Αζερμπαϊτζάν όσον αφορά τα 
προγραμματισμένα φράγματα στον 
ποταμό Κούρα· τονίζει την ανάγκη 
διαλόγου μεταξύ της Τουρκίας και της 
Συρίας σχετικά με την περαιτέρω εξέλιξη 
του προγράμματος για την Νοτιανατολική 
Ανατολία·

Or. pl

Τροπολογία 390
Ελένη Θεοχάρους

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27α. καλεί την Τουρκία να σταματήσει να 
εμποδίζει όλες τις νόμιμες προσπάθειες 
και πρωτοβουλίες της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και ξένων εταιρειών οι 
οποίες πραγματοποιούν γεωτρήσεις εντός 
της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, με στόχο 
την πραγματοποίηση ερευνών για φυσικό 
αέριο και πετρέλαιο. Καλεί την Τουρκία 
να σταματήσει να παραβιάζει το 
κοινοτικό κεκτημένο και το Διεθνές 
Δίκαιο της Θάλασσας, το οποίο αποτελεί 
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αναπόσπαστο τμήμα των ενταξιακών 
διαπραγματεύσεών της με την ΕΕ και, 
κατά συνέπεια, να συμμορφωθεί με τους 
κανόνες και τον νομικό και πολιτικό 
χαρακτήρα ενός υποψήφιου κράτους το 
οποίο θα πρέπει να σέβεται πλήρως τα 
κυριαρχικά δικαιώματα όλων των 
κρατών μελών, όπως προβλέπουν οι 
Συνθήκες·

Or. en

Τροπολογία 391
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. στηρίζει τη δέσμευση που έχει 
αναλάβει η Τουρκία έναντι των 
δημοκρατικών δυνάμεων στην Συρία και 
την παροχή ανθρωπιστικής συνδρομής 
στους Σύριους που εγκατέλειψαν την 
χώρα· καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη 
και τη διεθνή κοινότητα να στηρίξουν τις 
προσπάθειες της Τουρκίας προκειμένου να 
αντιμετωπίσει την εντεινόμενη 
ανθρωπιστική διάσταση της κρίσης στη 
Συρία· υπογραμμίζει τη σημασία της 
αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ της ΕΕ και 
της Τουρκίας σχετικά με τον τρόπο 
παράδοσης της διαθέσιμης ανθρωπιστικής 
βοήθειας στους εκτοπισμένους Σύριους 
που ευρίσκονται επί του παρόντος σε 
τουρκικό έδαφος ή περιμένουν στα σύνορά 
της·

28. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και 
τη διεθνή κοινότητα να στηρίξουν τις 
προσπάθειες της Τουρκίας προκειμένου να 
αντιμετωπίσει την εντεινόμενη 
ανθρωπιστική διάσταση της κρίσης στη 
Συρία· υπογραμμίζει τη σημασία της 
αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ της ΕΕ και 
της Τουρκίας σχετικά με τον τρόπο 
παράδοσης της διαθέσιμης ανθρωπιστικής 
βοήθειας στους εκτοπισμένους Σύριους 
που ευρίσκονται επί του παρόντος σε 
τουρκικό έδαφος ή περιμένουν στα σύνορά 
της·

Or. nl

Τροπολογία 392
Zbigniew Ziobro
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. στηρίζει τη δέσμευση που έχει 
αναλάβει η Τουρκία έναντι των 
δημοκρατικών δυνάμεων στην Συρία και
την παροχή ανθρωπιστικής συνδρομής 
στους Σύριους που εγκατέλειψαν την 
χώρα· καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη 
και τη διεθνή κοινότητα να στηρίξουν τις 
προσπάθειες της Τουρκίας προκειμένου να 
αντιμετωπίσει την εντεινόμενη 
ανθρωπιστική διάσταση της κρίσης στη 
Συρία· υπογραμμίζει τη σημασία της 
αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ της ΕΕ και 
της Τουρκίας σχετικά με τον τρόπο 
παράδοσης της διαθέσιμης ανθρωπιστικής 
βοήθειας στους εκτοπισμένους Σύριους 
που ευρίσκονται επί του παρόντος σε 
τουρκικό έδαφος ή περιμένουν στα 
σύνορά της·

28. στηρίζει την παροχή ανθρωπιστικής 
συνδρομής από την Τουρκία στους 
Σύριους που εγκατέλειψαν την χώρα· καλεί 
την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τη διεθνή 
κοινότητα να στηρίξουν τις προσπάθειες 
της Τουρκίας προκειμένου να 
αντιμετωπίσει την εντεινόμενη 
ανθρωπιστική διάσταση της κρίσης στη 
Συρία· υπογραμμίζει τη σημασία της 
αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ της ΕΕ και 
της Τουρκίας σχετικά με τον τρόπο 
παράδοσης της διαθέσιμης ανθρωπιστικής 
βοήθειας στους εκτοπισμένους Σύριους
που ευρίσκονται επί του παρόντος σε 
τουρκικό έδαφος·

Or. pl

Τροπολογία 393
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. στηρίζει τη δέσμευση που έχει 
αναλάβει η Τουρκία έναντι των 
δημοκρατικών δυνάμεων στην Συρία και 
την παροχή ανθρωπιστικής συνδρομής 
στους Σύριους που εγκατέλειψαν την 
χώρα· καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη 
και τη διεθνή κοινότητα να στηρίξουν τις 
προσπάθειες της Τουρκίας προκειμένου να 
αντιμετωπίσει την εντεινόμενη 
ανθρωπιστική διάσταση της κρίσης στη 
Συρία· υπογραμμίζει τη σημασία της 
αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ της ΕΕ και 
της Τουρκίας σχετικά με τον τρόπο 
παράδοσης της διαθέσιμης ανθρωπιστικής 

28. στηρίζει τη δέσμευση που έχει 
αναλάβει η Τουρκία έναντι των
δημοκρατικών δυνάμεων στη Συρία και 
την παροχή ανθρωπιστικής συνδρομής 
στους πρόσφυγες που εγκατέλειψαν τη 
χώρα· καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη 
και τη διεθνή κοινότητα να στηρίξουν τις 
προσπάθειες της Τουρκίας προκειμένου να 
αντιμετωπίσει την εντεινόμενη 
ανθρωπιστική διάσταση της κρίσης στη 
Συρία· υπογραμμίζει τη σημασία της 
αμοιβαίας κατανόησης και της διαφάνειας
μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας σχετικά 
με τον τρόπο παράδοσης της διαθέσιμης 
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βοήθειας στους εκτοπισμένους Σύριους 
που ευρίσκονται επί του παρόντος σε 
τουρκικό έδαφος ή περιμένουν στα σύνορά 
της·

ανθρωπιστικής βοήθειας στους 
εκτοπισμένους Σύριους που ευρίσκονται 
επί του παρόντος σε τουρκικό έδαφος ή 
περιμένουν στα σύνορά της·

Or. en

Τροπολογία 394
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. στηρίζει τη δέσμευση που έχει 
αναλάβει η Τουρκία έναντι των 
δημοκρατικών δυνάμεων στην Συρία και 
την παροχή ανθρωπιστικής συνδρομής 
στους Σύριους που εγκατέλειψαν την 
χώρα· καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη 
και τη διεθνή κοινότητα να στηρίξουν τις 
προσπάθειες της Τουρκίας προκειμένου να 
αντιμετωπίσει την εντεινόμενη 
ανθρωπιστική διάσταση της κρίσης στη 
Συρία· υπογραμμίζει τη σημασία της 
αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ της ΕΕ και 
της Τουρκίας σχετικά με τον τρόπο 
παράδοσης της διαθέσιμης ανθρωπιστικής 
βοήθειας στους εκτοπισμένους Σύριους 
που ευρίσκονται επί του παρόντος σε 
τουρκικό έδαφος ή περιμένουν στα σύνορά 
της·

28. αναγνωρίζει το γεγονός ότι 
πολλαπλασιάζονται οι επιπτώσεις της 
ταχέως επιδεινούμενης κατάστασης στη 
Συρία όσον αφορά την ασφάλεια και τη 
σταθερότητα της περιοχής· στηρίζει τη 
δέσμευση που έχει αναλάβει η Τουρκία 
έναντι των δημοκρατικών δυνάμεων στη 
Συρία και την παροχή ανθρωπιστικής 
συνδρομής στους Σύριους που 
εγκατέλειψαν τη χώρα· καλεί την 
Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τη διεθνή 
κοινότητα να στηρίξουν τις προσπάθειες 
της Τουρκίας προκειμένου να 
αντιμετωπίσει την εντεινόμενη 
ανθρωπιστική διάσταση της κρίσης στη 
Συρία· υπογραμμίζει τη σημασία της 
αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ της ΕΕ και 
της Τουρκίας σχετικά με τον τρόπο 
παράδοσης της διαθέσιμης ανθρωπιστικής 
βοήθειας στους εκτοπισμένους Σύριους 
που ευρίσκονται επί του παρόντος σε 
τουρκικό έδαφος ή περιμένουν στα σύνορά 
της·

Or. en

Τροπολογία 395
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Andrew Duff
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. στηρίζει τη δέσμευση που έχει 
αναλάβει η Τουρκία έναντι των 
δημοκρατικών δυνάμεων στην Συρία και 
την παροχή ανθρωπιστικής συνδρομής 
στους Σύριους που εγκατέλειψαν την 
χώρα· καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη 
και τη διεθνή κοινότητα να στηρίξουν τις 
προσπάθειες της Τουρκίας προκειμένου να 
αντιμετωπίσει την εντεινόμενη 
ανθρωπιστική διάσταση της κρίσης στη 
Συρία· υπογραμμίζει τη σημασία της 
αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ της ΕΕ και 
της Τουρκίας σχετικά με τον τρόπο 
παράδοσης της διαθέσιμης ανθρωπιστικής 
βοήθειας στους εκτοπισμένους Σύριους 
που ευρίσκονται επί του παρόντος σε 
τουρκικό έδαφος ή περιμένουν στα σύνορά 
της·

28. στηρίζει τη δέσμευση που έχει 
αναλάβει η Τουρκία έναντι των 
δημοκρατικών δυνάμεων στη Συρία και 
την παροχή ανθρωπιστικής συνδρομής 
στους Σύριους που εγκατέλειψαν τη χώρα·
καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τη 
διεθνή κοινότητα να στηρίξουν τις 
προσπάθειες της Τουρκίας προκειμένου να 
αντιμετωπίσει την εντεινόμενη 
ανθρωπιστική διάσταση της κρίσης στη 
Συρία· υπογραμμίζει τη σημασία της 
αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ της ΕΕ και 
της Τουρκίας σχετικά με τον τρόπο 
παράδοσης της διαθέσιμης ανθρωπιστικής 
βοήθειας στους εκτοπισμένους Σύριους 
που ευρίσκονται επί του παρόντος σε 
τουρκικό έδαφος ή περιμένουν στα σύνορά 
της· υπογραμμίζει ότι, πέραν της 
ανθρωπιστικής βοήθειας, η ΕΕ και η 
Τουρκία θα πρέπει να επιδιώξουν ενεργά 
την ανάπτυξη ενός κοινού στρατηγικού 
οράματος για την επίτευξη ενισχυμένης 
επιρροής για τον τερματισμό της κρίσης 
στη Συρία·

Or. en

Τροπολογία 396
Kristian Vigenin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. στηρίζει τη δέσμευση που έχει 
αναλάβει η Τουρκία έναντι των
δημοκρατικών δυνάμεων στην Συρία και 
την παροχή ανθρωπιστικής συνδρομής
στους Σύριους που εγκατέλειψαν την
χώρα· καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη 

28. στηρίζει τη δέσμευση που έχει 
αναλάβει η Τουρκία έναντι των 
δημοκρατικών δυνάμεων στη Συρία και 
την παροχή ανθρωπιστικής συνδρομής
στον αυξανόμενων αριθμό Συρίων που 
εγκαταλείπουν τη χώρα· καλεί την 
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και τη διεθνή κοινότητα να στηρίξουν τις 
προσπάθειες της Τουρκίας προκειμένου να 
αντιμετωπίσει την εντεινόμενη 
ανθρωπιστική διάσταση της κρίσης στη 
Συρία· υπογραμμίζει τη σημασία της 
αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ της ΕΕ και 
της Τουρκίας σχετικά με τον τρόπο 
παράδοσης της διαθέσιμης ανθρωπιστικής 
βοήθειας στους εκτοπισμένους Σύριους 
που ευρίσκονται επί του παρόντος σε 
τουρκικό έδαφος ή περιμένουν στα σύνορά 
της·

Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τη διεθνή 
κοινότητα να στηρίξουν περαιτέρω τις 
προσπάθειες της Τουρκίας προκειμένου να 
αντιμετωπίσει την εντεινόμενη 
ανθρωπιστική διάσταση της κρίσης στη 
Συρία· υπογραμμίζει τη σημασία της 
αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ της ΕΕ και 
της Τουρκίας σχετικά με τον τρόπο 
παράδοσης της διαθέσιμης ανθρωπιστικής 
βοήθειας στους εκτοπισμένους Σύριους 
που ευρίσκονται επί του παρόντος σε 
τουρκικό έδαφος ή περιμένουν στα σύνορά 
της·

Or. en

Τροπολογία 397
Helmut Scholz, Jürgen Klute

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. στηρίζει τη δέσμευση που έχει 
αναλάβει η Τουρκία έναντι των 
δημοκρατικών δυνάμεων στην Συρία και 
την παροχή ανθρωπιστικής συνδρομής 
στους Σύριους που εγκατέλειψαν την 
χώρα· καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη 
και τη διεθνή κοινότητα να στηρίξουν τις 
προσπάθειες της Τουρκίας προκειμένου να 
αντιμετωπίσει την εντεινόμενη 
ανθρωπιστική διάσταση της κρίσης στη 
Συρία· υπογραμμίζει τη σημασία της 
αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ της ΕΕ και 
της Τουρκίας σχετικά με τον τρόπο 
παράδοσης της διαθέσιμης ανθρωπιστικής 
βοήθειας στους εκτοπισμένους Σύριους 
που ευρίσκονται επί του παρόντος σε 
τουρκικό έδαφος ή περιμένουν στα σύνορά 
της·

28. στηρίζει την πολιτική δέσμευση που 
έχει αναλάβει η Τουρκία έναντι των 
δημοκρατικών δυνάμεων στην Συρία και 
την παροχή ανθρωπιστικής συνδρομής 
στους Σύριους που εγκατέλειψαν την 
χώρα· καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη 
και τη διεθνή κοινότητα να στηρίξουν τις 
προσπάθειες της Τουρκίας προκειμένου να 
αντιμετωπίσει την εντεινόμενη 
ανθρωπιστική διάσταση της κρίσης στη 
Συρία· υπογραμμίζει τη σημασία της 
αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ της ΕΕ και 
της Τουρκίας σχετικά με τον τρόπο 
παράδοσης της διαθέσιμης ανθρωπιστικής 
βοήθειας στους εκτοπισμένους Σύριους 
που ευρίσκονται επί του παρόντος σε 
τουρκικό έδαφος ή περιμένουν στα σύνορά 
της·

Or. de
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Τροπολογία 398
Helmut Scholz, Jürgen Klute

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28α. ζητεί από την Τουρκία να 
χρησιμοποιήσει την επιρροή της στην 
περιοχή και στον ισλαμικό κόσμο ώστε να 
επέλθει έγκαιρα ανακωχή στη Συρία, 
προκειμένου να σταματήσει η 
αιματοχυσία και να επιτευχθεί πολιτική 
λύση στην ενδοσυριακή σύγκρουση της 
Συρίας, και να διασφαλίσει ότι δεν 
παρέχεται κανενός είδους στρατιωτική 
βοήθεια στα συγκρουόμενα μέρη στη 
Συρία ούτε σε τουρκικό έδαφος ούτε 
μέσω αυτού· τονίζει σε αυτό το πλαίσιο 
τον δεσμευτικό χαρακτήρα του εμπάργκο 
όπλων που έχει επιβάλει η ΕΕ στη Συρία· 

Or. de

Τροπολογία 399
Willy Meyer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28α. θεωρεί ότι η ανάπτυξη πυραύλων 
Patriot από το ΝΑΤΟ στα σύνορα της 
Τουρκίας με τη Συρία οδηγεί σε 
περαιτέρω κλιμάκωση των εντάσεων με 
απρόβλεπτες συνέπειες και ζητεί την 
άμεση απόσυρσή τους·

Or. en

Τροπολογία 400
Renate Sommer
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. επιδοκιμάζει την απόφαση για 
ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ 
και της Τουρκίας επί ορισμένων 
σημαντικών ενεργειακών θεμάτων και 
καλεί την Τουρκία να αναλάβει δέσμευση 
για την συνεργασία αυτή· πιστεύει ότι, 
λαμβάνοντας υπόψη το στρατηγικό ρόλο 
της Τουρκίας, θα πρέπει να εξετάζεται το 
ενδεχόμενο να αρχίσουν 
διαπραγματεύσεις για το Κεφάλαιο 15 
σχετικά με την ενέργεια με στόχο την 
προώθηση του στρατηγικού διαλόγου με 
την Τουρκία για την ενέργεια·

29. επιδοκιμάζει την απόφαση για 
ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ 
και της Τουρκίας επί ορισμένων 
σημαντικών ενεργειακών θεμάτων και 
καλεί την Τουρκία να αναλάβει δέσμευση 
για την συνεργασία αυτή· πιστεύει ότι, 
λαμβάνοντας υπόψη το στρατηγικό ρόλο 
της Τουρκίας, θα πρέπει να προωθηθεί ο 
στρατηγικός διάλογος ΕΕ-Τουρκίας για 
την ενέργεια·

Or. de

Τροπολογία 401
Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Angelika Werthmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. επιδοκιμάζει την απόφαση για 
ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ 
και της Τουρκίας επί ορισμένων 
σημαντικών ενεργειακών θεμάτων και 
καλεί την Τουρκία να αναλάβει δέσμευση 
για την συνεργασία αυτή· πιστεύει ότι, 
λαμβάνοντας υπόψη το στρατηγικό ρόλο 
της Τουρκίας, θα πρέπει να εξετάζεται το 
ενδεχόμενο να αρχίσουν 
διαπραγματεύσεις για το Κεφάλαιο 15 
σχετικά με την ενέργεια με στόχο την 
προώθηση του στρατηγικού διαλόγου με 
την Τουρκία για την ενέργεια·

29. επιδοκιμάζει τη συνεργασία μεταξύ της 
ΕΕ και της Τουρκίας επί ορισμένων 
σημαντικών ενεργειακών θεμάτων και 
καλεί την Τουρκία να αναλάβει δέσμευση 
για τη συνεργασία αυτή·

Or. en
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Τροπολογία 402
Graham Watson, Metin Kazak, Alexander Graf Lambsdorff, Franziska Keller, Hélène 
Flautre

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. επιδοκιμάζει την απόφαση για 
ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ 
και της Τουρκίας επί ορισμένων 
σημαντικών ενεργειακών θεμάτων και
καλεί την Τουρκία να αναλάβει δέσμευση 
για την συνεργασία αυτή· πιστεύει ότι, 
λαμβάνοντας υπόψη το στρατηγικό ρόλο 
της Τουρκίας, θα πρέπει να εξετάζεται το 
ενδεχόμενο να αρχίσουν διαπραγματεύσεις 
για το Κεφάλαιο 15 σχετικά με την 
ενέργεια με στόχο την προώθηση του 
στρατηγικού διαλόγου με την Τουρκία για 
την ενέργεια·

29. επιδοκιμάζει την απόφαση για 
ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ 
και της Τουρκίας επί ορισμένων 
σημαντικών ενεργειακών θεμάτων και
ενθαρρύνει την Τουρκία να συνεχίσει τη 
δέσμευσή της για τη συνεργασία αυτή·
εκφράζει την ικανοποίησή του για τη 
συνάντηση της διευθύνουσας ομάδας 
στην Άγκυρα στις 14 Φεβρουαρίου 2013· 
πιστεύει ότι, λαμβάνοντας υπόψη τον 
στρατηγικό ρόλο της Τουρκίας και τους 
άφθονους αιολικούς, ηλιακούς και 
γεωθερμικούς ενεργειακούς πόρους, θα 
πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο να 
αρχίσουν διαπραγματεύσεις για το 
Κεφάλαιο 15 σχετικά με την ενέργεια με 
στόχο την προώθηση του στρατηγικού 
διαλόγου με την Τουρκία για την ενέργεια·
θεωρεί ότι τόσο η ενισχυμένη συνεργασία 
στον τομέα της ενέργειας μεταξύ ΕΕ-
Τουρκίας όσο και οι τυχόν 
διαπραγματεύσεις για το Κεφάλαιο 15 θα 
πρέπει να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη του 
δυναμικού των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και των διασυνοριακών 
υποδομών μεταφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 403
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. επιδοκιμάζει την απόφαση για 
ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ 
και της Τουρκίας επί ορισμένων 
σημαντικών ενεργειακών θεμάτων και 
καλεί την Τουρκία να αναλάβει δέσμευση 
για την συνεργασία αυτή· πιστεύει ότι, 
λαμβάνοντας υπόψη το στρατηγικό ρόλο 
της Τουρκίας, θα πρέπει να εξετάζεται το 
ενδεχόμενο να αρχίσουν 
διαπραγματεύσεις για το Κεφάλαιο 15 
σχετικά με την ενέργεια με στόχο την 
προώθηση του στρατηγικού διαλόγου με 
την Τουρκία για την ενέργεια·

29. επιδοκιμάζει την απόφαση για 
ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ 
και της Τουρκίας επί ορισμένων 
σημαντικών ενεργειακών θεμάτων και 
καλεί την Τουρκία να αναλάβει δέσμευση 
για την συνεργασία αυτή·

Or. nl

Τροπολογία 404
Laurence J.A.J. Stassen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. επιδοκιμάζει την απόφαση για 
ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ 
και της Τουρκίας επί ορισμένων 
σημαντικών ενεργειακών θεμάτων και 
καλεί την Τουρκία να αναλάβει δέσμευση 
για την συνεργασία αυτή· πιστεύει ότι, 
λαμβάνοντας υπόψη το στρατηγικό ρόλο 
της Τουρκίας, θα πρέπει να εξετάζεται το 
ενδεχόμενο να αρχίσουν 
διαπραγματεύσεις για το Κεφάλαιο 15 
σχετικά με την ενέργεια με στόχο την 
προώθηση του στρατηγικού διαλόγου με 
την Τουρκία για την ενέργεια·

29. επιδοκιμάζει την απόφαση για 
ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ 
και της Τουρκίας επί ορισμένων 
σημαντικών ενεργειακών θεμάτων και 
καλεί την Τουρκία να αναλάβει δέσμευση 
για την συνεργασία αυτή·

Or. nl
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Τροπολογία 405
Ελένη Θεοχάρους

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. επιδοκιμάζει την απόφαση για 
ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ 
και της Τουρκίας επί ορισμένων 
σημαντικών ενεργειακών θεμάτων και 
καλεί την Τουρκία να αναλάβει δέσμευση 
για την συνεργασία αυτή· πιστεύει ότι, 
λαμβάνοντας υπόψη το στρατηγικό ρόλο 
της Τουρκίας, θα πρέπει να εξετάζεται το 
ενδεχόμενο να αρχίσουν διαπραγματεύσεις 
για το Κεφάλαιο 15 σχετικά με την 
ενέργεια με στόχο την προώθηση του 
στρατηγικού διαλόγου με την Τουρκία για 
την ενέργεια·

29. επιδοκιμάζει τη συνεργασία μεταξύ της 
ΕΕ και της Τουρκίας επί ορισμένων 
σημαντικών ενεργειακών θεμάτων και 
καλεί την Τουρκία να αναλάβει δέσμευση 
για τη συνεργασία αυτή· πιστεύει ότι, 
λαμβάνοντας υπόψη τον στρατηγικό ρόλο 
της Τουρκίας, θα πρέπει να εξετάζεται το 
ενδεχόμενο να αρχίσουν διαπραγματεύσεις 
για το Κεφάλαιο 15 σχετικά με την 
ενέργεια με στόχο την προώθηση του 
στρατηγικού διαλόγου με την Τουρκία για 
την ενέργεια, εφόσον η τουρκική 
κυβέρνηση δεσμευτεί ότι θα σταματήσει 
να παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα 
των γειτονικών της χωρών και θα σέβεται 
πλήρως τη Σύμβαση των Ηνωμένων 
Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας·

Or. en

Τροπολογία 406
Τάκης Χατζηγεωργίου, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. επιδοκιμάζει την απόφαση για 
ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ 
και της Τουρκίας επί ορισμένων 
σημαντικών ενεργειακών θεμάτων και 
καλεί την Τουρκία να αναλάβει δέσμευση 
για την συνεργασία αυτή· πιστεύει ότι, 
λαμβάνοντας υπόψη το στρατηγικό ρόλο 
της Τουρκίας, θα πρέπει να εξετάζεται το 
ενδεχόμενο να αρχίσουν 
διαπραγματεύσεις για το Κεφάλαιο 15 

29. επιδοκιμάζει την απόφαση για 
ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ 
και της Τουρκίας επί ορισμένων 
σημαντικών ενεργειακών θεμάτων και 
καλεί την Τουρκία να αναλάβει δέσμευση 
για την συνεργασία αυτή·
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σχετικά με την ενέργεια με στόχο την 
προώθηση του στρατηγικού διαλόγου με 
την Τουρκία για την ενέργεια·

Or. en

Τροπολογία 407
Σοφοκλής Σοφοκλέους, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. επιδοκιμάζει την απόφαση για 
ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ 
και της Τουρκίας επί ορισμένων 
σημαντικών ενεργειακών θεμάτων και 
καλεί την Τουρκία να αναλάβει δέσμευση 
για την συνεργασία αυτή· πιστεύει ότι, 
λαμβάνοντας υπόψη το στρατηγικό ρόλο 
της Τουρκίας, θα πρέπει να εξετάζεται το 
ενδεχόμενο να αρχίσουν διαπραγματεύσεις 
για το Κεφάλαιο 15 σχετικά με την 
ενέργεια με στόχο την προώθηση του 
στρατηγικού διαλόγου με την Τουρκία για 
την ενέργεια·

29. επιδοκιμάζει την απόφαση για 
ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ 
και της Τουρκίας επί ορισμένων 
σημαντικών ενεργειακών θεμάτων και 
καλεί την Τουρκία να αναλάβει δέσμευση 
για τη συνεργασία αυτή· πιστεύει ότι, 
λαμβάνοντας υπόψη τον στρατηγικό ρόλο 
της Τουρκίας, θα πρέπει να εξετάζεται το 
ενδεχόμενο να αρχίσουν διαπραγματεύσεις 
για το Κεφάλαιο 15 σχετικά με την 
ενέργεια με στόχο την προώθηση του 
στρατηγικού διαλόγου με την Τουρκία για 
την ενέργεια, μόλις η Τουρκία 
εκπληρώσει την υποχρέωσή της να 
υπογράψει και να κυρώσει τη σύμβαση 
UNCLOS και να σέβεται τα κυριαρχικά 
δικαιώματα όλων των κρατών μελών της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 408
Evgeni Kirilov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. επιδοκιμάζει την απόφαση για 29. επιδοκιμάζει την απόφαση για 
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ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ 
και της Τουρκίας επί ορισμένων 
σημαντικών ενεργειακών θεμάτων και 
καλεί την Τουρκία να αναλάβει δέσμευση 
για την συνεργασία αυτή· πιστεύει ότι, 
λαμβάνοντας υπόψη το στρατηγικό ρόλο 
της Τουρκίας, θα πρέπει να εξετάζεται το 
ενδεχόμενο να αρχίσουν διαπραγματεύσεις 
για το Κεφάλαιο 15 σχετικά με την 
ενέργεια με στόχο την προώθηση του 
στρατηγικού διαλόγου με την Τουρκία για 
την ενέργεια·

ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ 
και της Τουρκίας επί ορισμένων 
σημαντικών ενεργειακών θεμάτων και 
καλεί την Τουρκία να αναλάβει δέσμευση 
για τη συνεργασία αυτή· πιστεύει ότι, 
λαμβάνοντας υπόψη τον στρατηγικό ρόλο 
της Τουρκίας, θα πρέπει να εξετάζεται το 
ενδεχόμενο να αρχίσουν διαπραγματεύσεις 
για το Κεφάλαιο 15 σχετικά με την 
ενέργεια με στόχο την προώθηση του 
στρατηγικού διαλόγου με την Τουρκία για 
την ενέργεια· υπογραμμίζει την ανάγκη 
ενίσχυσης της συνεργασίας όσον αφορά 
τους στρατηγικούς για την ΕΕ 
ενεργειακούς διαδρόμους προς την 
Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 409
Ιωάννης Κασουλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. επιδοκιμάζει την απόφαση για 
ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ 
και της Τουρκίας επί ορισμένων 
σημαντικών ενεργειακών θεμάτων και 
καλεί την Τουρκία να αναλάβει δέσμευση 
για την συνεργασία αυτή· πιστεύει ότι, 
λαμβάνοντας υπόψη το στρατηγικό ρόλο 
της Τουρκίας, θα πρέπει να εξετάζεται το 
ενδεχόμενο να αρχίσουν διαπραγματεύσεις 
για το Κεφάλαιο 15 σχετικά με την 
ενέργεια με στόχο την προώθηση του 
στρατηγικού διαλόγου με την Τουρκία για 
την ενέργεια·

29. επιδοκιμάζει την απόφαση για 
ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ 
και της Τουρκίας επί ορισμένων 
σημαντικών ενεργειακών θεμάτων και 
καλεί την Τουρκία να αναλάβει δέσμευση 
για τη συνεργασία αυτή· πιστεύει ότι, 
λαμβάνοντας υπόψη τον στρατηγικό ρόλο 
της Τουρκίας, αλλά και βάσει του 
διεθνούς δικαίου και της σύμβασης 
UNCLOS, θα πρέπει να εξετάζεται το 
ενδεχόμενο να αρχίσουν διαπραγματεύσεις 
για το Κεφάλαιο 15 σχετικά με την 
ενέργεια με στόχο την προώθηση του 
στρατηγικού διαλόγου με την Τουρκία για 
την ενέργεια·

Or. en
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Τροπολογία 410
Adrian Severin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. επιδοκιμάζει την απόφαση για 
ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ 
και της Τουρκίας επί ορισμένων 
σημαντικών ενεργειακών θεμάτων και 
καλεί την Τουρκία να αναλάβει δέσμευση 
για την συνεργασία αυτή· πιστεύει ότι, 
λαμβάνοντας υπόψη το στρατηγικό ρόλο 
της Τουρκίας, θα πρέπει να εξετάζεται το 
ενδεχόμενο να αρχίσουν διαπραγματεύσεις 
για το Κεφάλαιο 15 σχετικά με την 
ενέργεια με στόχο την προώθηση του 
στρατηγικού διαλόγου με την Τουρκία για 
την ενέργεια·

29. επιδοκιμάζει την απόφαση για 
ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ 
και της Τουρκίας επί ορισμένων 
σημαντικών ενεργειακών θεμάτων και 
καλεί την Τουρκία να αναλάβει δέσμευση 
για τη συνέχιση της συνεργασίας αυτής·
πιστεύει ότι, λαμβάνοντας υπόψη τον 
στρατηγικό ρόλο της Τουρκίας, θα πρέπει 
να εξετάζεται το ενδεχόμενο να αρχίσουν 
διαπραγματεύσεις για το Κεφάλαιο 15 
σχετικά με την ενέργεια με στόχο την 
προώθηση του στρατηγικού διαλόγου με 
την Τουρκία για την ενέργεια·

Or. en

Τροπολογία 411
Cristian Dan Preda, Traian Ungureanu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29α. θεωρεί ότι η Τουρκία είναι 
σημαντικός εταίρος στην περιοχή του 
Ευξείνου Πόντου, που έχει στρατηγική 
σημασία για την ΕΕ· ενθαρρύνει την 
Τουρκία να υποστηρίξει περαιτέρω και να 
συμβάλει ενεργά στην εφαρμογή των 
πολιτικών και προγραμμάτων της ΕΕ 
στην περιοχή αυτή·

Or. en
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Τροπολογία 412
Emine Bozkurt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29α. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
ανοίξει το Κεφάλαιο 19 των ενταξιακών 
διαπραγματεύσεων σχετικά με την 
κοινωνική πολιτική και την απασχόληση, 
και καλεί την Τουρκία να διασφαλίσει τον 
πλήρη σεβασμό των συνδικαλιστικών 
δικαιωμάτων σύμφωνα με τα πρότυπα 
της ΕΕ και της ΔΟΕ, ιδίως όσον αφορά 
το δικαίωμα συνδικαλιστικής οργάνωσης, 
το δικαίωμα της απεργίας και το 
δικαίωμα της συλλογικής 
διαπραγμάτευσης·

Or. en

Τροπολογία 413
Boris Zala

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29α. υπογραμμίζει ότι η στενότερη 
διμερής συνεργασία σε περιφερειακά 
ζητήματα δεν είναι απλώς ένα ζήτημα 
κοινών συμφερόντων και συνεργίας 
πόρων, αλλά αποτελεί στρατηγική 
αναγκαιότητα, ιδίως στο πλαίσιο της 
Αραβικής Άνοιξης απευθύνει έκκληση 
στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ 
και την κυβέρνηση της Τουρκίας να 
υπερβούν τις ανεπίλυτες διαφορές και, 
στο πνεύμα της θετικής ατζέντας και με 
σκοπό την ενίσχυση της ενταξιακής 
πορείας, να εντάξουν την Τουρκία με 
ουσιαστικότερο τρόπο στο θεσμικό 
πλαίσιο της Ένωσης για την εξωτερική 
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δράση, την άμυνα και την πολιτική 
γειτονίας· θεωρεί ότι, όπου ενδείκνυται, η 
Άγκυρα θα πρέπει να καλείται να 
συμμετέχει στις δομές της Ευρωπαϊκής 
Πολιτικής Γειτονίας, 
συμπεριλαμβανομένων των ομάδων 
εργασίας που έχουν συσταθεί από κοινού 
με την Τυνησία, την Αίγυπτο και άλλες 
χώρες της Νότιας Γειτονίας·

Or. en

Τροπολογία 414
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να 
παρέχει στήριξη σε οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών και σε 
διαπροσωπικές δραστηριότητες μέσω 
επαρκούς χρηματοδότησης του Διαλόγου 
της Κοινωνίας των Πολιτών, του 
Ευρωπαϊκού μέσου για τη δημοκρατία 
και τα δικαιώματα του ανθρώπου και 
προγραμμάτων δια βίου μάθησης, 
συμπεριλαμβανομένων δραστηριοτήτων 
που αφορούν στον πολιτισμό και τα μέσα 
ενημέρωσης·

διαγράφεται
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κοινωνίας των πολιτών και σε 
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διαπροσωπικές δραστηριότητες μέσω 
επαρκούς χρηματοδότησης του Διαλόγου 
της Κοινωνίας των Πολιτών, του 
Ευρωπαϊκού μέσου για τη δημοκρατία 
και τα δικαιώματα του ανθρώπου και 
προγραμμάτων δια βίου μάθησης, 
συμπεριλαμβανομένων δραστηριοτήτων 
που αφορούν στον πολιτισμό και τα μέσα 
ενημέρωσης·

Or. nl


