
 

AM\1129553EL.docx  PE605.568v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

28.6.2017 A8-0234/1 

Τροπολογία  1 

James Carver, David Coburn, Peter Lundgren, Beatrix von Storch, Kristina Winberg 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0234/2017 

Kati Piri 
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2016/2308(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

3. υπογραμμίζει τη στρατηγική 

σημασία που έχουν οι καλές σχέσεις ΕΕ-

Τουρκίας και την υψηλή προστιθέμενη 

αξία της συνεργασίας στο θέμα της 

αντιμετώπισης των προκλήσεων και για τις 

δύο πλευρές· αναγνωρίζει ότι τόσο η 

Τουρκία όσο και η ΕΕ είχαν η καθεμιά τις 

δικές της εσωτερικές διαδικασίες 

μετασχηματισμού αφότου ξεκίνησαν οι 

διαπραγματεύσεις προσχώρησης το 2004· 

εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 

τα ενταξιακά μέσα δεν έχουν 

χρησιμοποιηθεί στο έπακρο και ότι έχει 

σημειωθεί οπισθοδρόμηση στους τομείς 

του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, που βρίσκονται στον 

πυρήνα των κριτηρίων της Κοπεγχάγης, 

ενώ, με την πάροδο των ετών, η στήριξη 

της κοινής γνώμης στην πλήρη 

ενσωμάτωση της Τουρκίας στην ΕΕ έχει 

εξασθενήσει σε αμφότερες τις πλευρές· 

παραμένει προσηλωμένο στη συνεργασία 

και τη διατήρηση εποικοδομητικού και 

ανοικτού διαλόγου με την τουρκική 

κυβέρνηση, με στόχο την αντιμετώπιση 

κοινών προκλήσεων και κοινών 

προτεραιοτήτων όπως είναι η σταθερότητα 

στην περιοχή, η κατάσταση στη Συρία, η 

μετανάστευση και η ασφάλεια· 

3. υπογραμμίζει τη στρατηγική 

σημασία που έχουν οι καλές σχέσεις ΕΕ-

Τουρκίας και την υψηλή προστιθέμενη 

αξία της συνεργασίας στο θέμα της 

αντιμετώπισης των προκλήσεων και για τις 

δύο πλευρές· αναγνωρίζει ότι τόσο η 

Τουρκία όσο και η ΕΕ είχαν η καθεμιά τις 

δικές της εσωτερικές διαδικασίες 

μετασχηματισμού αφότου ξεκίνησαν οι 

διαπραγματεύσεις προσχώρησης το 2004· 

σημειώνει ότι έχει σημειωθεί 

οπισθοδρόμηση στους τομείς του κράτους 

δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· 

τονίζει ότι, με την πάροδο των ετών, η 

στήριξη της κοινής γνώμης στην πλήρη 

ενσωμάτωση της Τουρκίας στην ΕΕ έχει 

εξασθενήσει σε αμφότερες τις πλευρές· 

παραμένει προσηλωμένο στη συνεργασία 

και τη διατήρηση εποικοδομητικού και 

ανοικτού διαλόγου με την τουρκική 

κυβέρνηση, με στόχο την αντιμετώπιση 

κοινών προκλήσεων και κοινών 

προτεραιοτήτων όπως είναι η σταθερότητα 

στην περιοχή, η κατάσταση στη Συρία, η 

μετανάστευση και η ασφάλεια· 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. υπενθυμίζει τη θέση που έχει λάβει 

από τον Νοέμβριο του 2016 να παγώσει τη 

διαδικασία προσχώρησης της Τουρκίας· 

7. υπενθυμίζει τη θέση που έχει λάβει 

από τον Νοέμβριο του 2016 να παγώσει τη 

διαδικασία προσχώρησης της Τουρκίας· 

ζητεί, ως απάντηση στην κατάσταση που 

επικρατεί στην Τουρκία και στη φθίνουσα 

υποστήριξη της πλήρους ενσωμάτωσης 

και από τις δύο πλευρές, τον οριστικό 

τερματισμό της διαδικασίας 

προσχώρησης της Τουρκίας· 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

8. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη, σύμφωνα με το διαπραγματευτικό 

πλαίσιο, να προχωρήσουν χωρίς 

καθυστέρηση σε επίσημη αναστολή των 

ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την 

Τουρκία εάν η δέσμη για τη συνταγματική 

μεταρρύθμιση εφαρμοστεί ως έχει· 
υπογραμμίζει, λαμβάνοντας υπόψη τις 

παρατηρήσεις της Επιτροπής της Βενετίας 

σχετικά με τη συνταγματική 

μεταρρύθμιση, ότι οι προτεινόμενες 

τροποποιήσεις του συντάγματος δεν 

σέβονται τις θεμελιώδεις αρχές της 

διάκρισης των εξουσιών, δεν 

εξασφαλίζουν επαρκείς ελέγχους και 

ισορροπίες και δεν συνάδουν με τα 

κριτήρια της Κοπεγχάγης· καλεί την 

Επιτροπή, τα κράτη μέλη και την 

Τουρκία να πραγματοποιήσουν ανοικτό 

και ειλικρινή διάλογο σχετικά με τους 

τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος στους 

οποίους θα ήταν δυνατή η ενισχυμένη 

συνεργασία· υπογραμμίζει ότι οιαδήποτε 

πολιτική δέσμευση μεταξύ ΕΕ και 

Τουρκίας θα πρέπει να οικοδομηθεί σε 

διατάξεις που επιβάλλουν προϋποθέσεις 

σχετικές με τον σεβασμό της δημοκρατίας, 

του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων· 

8. ζητεί να υπάρξει χωρίς 

καθυστέρηση μόνιμη αναστολή των 

ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την 

Τουρκία·  υπογραμμίζει, λαμβάνοντας 

υπόψη τις παρατηρήσεις της Επιτροπής της 

Βενετίας σχετικά με τη συνταγματική 

μεταρρύθμιση, ότι οι προτεινόμενες 

τροποποιήσεις του συντάγματος δεν 

σέβονται τις θεμελιώδεις αρχές της 

διάκρισης των εξουσιών και δεν 

εξασφαλίζουν επαρκείς ελέγχους και 

ισορροπίες· υπογραμμίζει ότι οιαδήποτε 

πολιτική δέσμευση μεταξύ ΕΕ και 

Τουρκίας θα πρέπει να οικοδομηθεί σε 

διατάξεις που επιβάλλουν προϋποθέσεις 

σχετικές με τον σεβασμό της δημοκρατίας, 

του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων· 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

23. επισημαίνει ότι η ελευθέρωση του 

καθεστώτος των θεωρήσεων είναι πολύ 

σημαντική για τους τούρκους πολίτες, 

ιδίως τους επιχειρηματίες και τα άτομα 

τουρκικής καταγωγής στην ΕΕ, και ότι 

θα ενισχύσει τις επαφές μεταξύ των 

λαών· παροτρύνει την τουρκική 

κυβέρνηση να συμμορφωθεί πλήρως με 

τα τελευταία εναπομένοντα κριτήρια, 

όπως προσδιορίζονται στον χάρτη 

πορείας για την ελευθέρωση του 

καθεστώτος των θεωρήσεων· 

υπογραμμίζει ότι η αναθεώρηση της 

αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας αποτελεί 

βασική προϋπόθεση για τη διασφάλιση 

των θεμελιωδών δικαιωμάτων και 

ελευθεριών και ότι η ελευθέρωση του 

καθεστώτος των θεωρήσεων θα καταστεί 

δυνατή μόνον όταν θα πληρούνται όλα τα 

κριτήρια· 

23. ζητεί αναστολή της ελευθέρωσης 

του καθεστώτος των θεωρήσεων για την 

Τουρκία· 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

25. καλεί την Επιτροπή να λάβει 

υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις στην 

Τουρκία κατά τη διεξαγωγή της 

ενδιάμεσης αναθεώρησης των κονδυλίων 

του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας 

(ΜΠΒ) το 2017, και να αναστείλει όλα τα 

προενταξιακά κονδύλια σε περίπτωση 

αναστολής των ενταξιακών 

διαπραγματεύσεων· καλεί την Επιτροπή, 

σε περίπτωση που το σενάριο αυτό 

επαληθευτεί, να χρησιμοποιήσει τα 

κονδύλια αυτά για την άμεση υποστήριξη 

της τουρκικής κοινωνίας των πολιτών 

και των προσφύγων στην Τουρκία και να 

επενδύσει περισσότερο σε προγράμματα 

ανταλλαγών μεταξύ πολιτών, όπως το 

πρόγραμμα Erasmus + για σπουδαστές,  

πανεπιστημιακούς και δημοσιογράφους· 

25. ζητεί μόνιμη αναστολή των 

προενταξιακών κονδυλίων· βεβαιώνει ότι 

τα εν λόγω κονδύλια θα πρέπει να 

επιστραφούν στους φορολογούμενους των 

κρατών μελών· 

Or. en 

 

 


