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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

28.6.2017 A8-0234/17 

Τροπολογία  17 

Τάκης Χατζηγεωργίου, Νεοκλής Συλικιώτης, Marie-Christine Vergiat, Σοφία 

Σακοράφα, Rina Ronja Kari, Kateřina Konečná, Δημήτριος Παπαδημούλης, 

Κωνσταντίνα Κούνεβα, Στέλιος Κούλογλου, Κώστας Χρυσόγονος, Josu Juaristi Abaunz, 

Νικόλαος Χουντής, Jiří Maštálka, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Sabine 

Lösing 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0234/2017 

Kati Piri 

Έκθεση του 2016 για την Τουρκία 

2016/2308(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 21 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

– έχοντας υπόψη την ανάμειξη της 

Ρωσίας στη Συρία, συμπεριλαμβανομένης 

της χρήσης χημικών όπλων από τον 

συριακό στρατό, η οποία 

αποσταθεροποιεί περαιτέρω τη χώρα και 
αυξάνει τον αριθμό των προσφύγων που 

αναζητούν προστασία στην Τουρκία και 

την ΕΕ, 

– έχοντας υπόψη την 

αποσταθεροποίηση της κατάστασης στη 

Συρία, η οποία αυξάνει τον αριθμό των 

προσφύγων που αναζητούν προστασία 

στην Τουρκία και την ΕΕ, 

Or. en 



 

AM\1129583EL.docx  PE605.568v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

28.6.2017 A8-0234/18 

Τροπολογία  18 

Τάκης Χατζηγεωργίου, Νεοκλής Συλικιώτης, Marie-Christine Vergiat, Σοφία 

Σακοράφα, Rina Ronja Kari, Kateřina Konečná, Δημήτριος Παπαδημούλης, 

Κωνσταντίνα Κούνεβα, Στέλιος Κούλογλου, Κώστας Χρυσόγονος, Josu Juaristi Abaunz, 

Νικόλαος Χουντής, Jiří Maštálka, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Sabine 

Lösing 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0234/2017 

Kati Piri 

Έκθεση του 2016 για την Τουρκία 

2016/2308(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. εκφράζει τη σοβαρή του ανησυχία 

για την συνεχή επιδείνωση της κατάστασης 

στη νοτιοανατολική Τουρκία, ιδίως στις 

περιοχές στις οποίες επιβλήθηκαν 

απαγορεύσεις κυκλοφορίας, υπήρξε χρήση 

υπέρμετρης βίας και επιβλήθηκαν 

συλλογικές ποινές σε όλους τους 

κατοίκους και όπου, σύμφωνα με 

αναφορές, περίπου 2 000 άνθρωποι έχασαν 

τη ζωή τους στο πλαίσιο επιχειρήσεων 

ασφαλείας και, κατά τους υπολογισμούς, 

μισό εκατομμύριο άνθρωποι εκτοπίστηκαν 

κατά την περίοδο μεταξύ Ιουλίου 2015 και 

Δεκεμβρίου 2016· σημειώνει ότι τοπικοί 

εισαγγελείς αρνούνται σε σταθερή βάση να 

αρχίσουν έρευνες για τις δολοφονίες που 

έχουν αναφερθεί και ότι δεν παρέχεται 

πρόσβαση επιτόπου σε ανεξάρτητους 

παρατηρητές· υπενθυμίζει ότι είναι ευθύνη 

της τουρκικής κυβέρνησης να προστατεύει 

όλους τους πολίτες της, ανεξαρτήτως 

πολιτισμικής ή θρησκευτικής καταγωγής 

και πεποιθήσεων· καταδικάζει την ευρέως 

διαδεδομένη πρακτική της απαλλοτρίωσης, 

μεταξύ άλλων περιουσιακών στοιχείων 

που ανήκουν σε δήμους και ιδιοκτησιών 

13. εκφράζει τη σοβαρή του ανησυχία 

για την συνεχή επιδείνωση της κατάστασης 

στη νοτιοανατολική Τουρκία, ιδίως στις 

περιοχές στις οποίες επιβλήθηκαν 

απαγορεύσεις κυκλοφορίας, υπήρξε χρήση 

υπέρμετρης βίας και επιβλήθηκαν 

συλλογικές ποινές σε όλους τους 

κατοίκους και όπου, σύμφωνα με 

αναφορές, περίπου 2 000 άνθρωποι έχασαν 

τη ζωή τους στο πλαίσιο επιχειρήσεων 

ασφαλείας και, κατά τους υπολογισμούς, 

μισό εκατομμύριο άνθρωποι εκτοπίστηκαν 

κατά την περίοδο μεταξύ Ιουλίου 2015 και 

Δεκεμβρίου 2016· καταστροφή την 

ολοσχερή καταστροφή της πόλης Sur και 

άλλων μικρότερων πόλεων στη 

νοτιοανατολική Τουρκία· σημειώνει ότι 

τοπικοί εισαγγελείς αρνούνται σε σταθερή 

βάση να αρχίσουν έρευνες για τις 

δολοφονίες που έχουν αναφερθεί και ότι 

δεν παρέχεται πρόσβαση επιτόπου σε 

ανεξάρτητους παρατηρητές· υπενθυμίζει 

ότι είναι ευθύνη της τουρκικής 

κυβέρνησης να προστατεύει όλους τους 

πολίτες της, ανεξαρτήτως πολιτισμικής ή 

θρησκευτικής καταγωγής και 
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εκκλησιών, η οποία συνιστά παραβίαση 

των δικαιωμάτων των θρησκευτικών 

μειονοτήτων· είναι πεπεισμένο ότι μόνο 

μια δίκαιη πολιτική διευθέτηση του 

κουρδικού ζητήματος μπορεί να οδηγήσει 

σε βιώσιμη σταθερότητα και ευημερία, 

τόσο στην περιοχή όσο και στην Τουρκία 

συνολικά, και καλεί, επομένως, τις δύο 

πλευρές να επιστρέψουν στο τραπέζι των 

διαπραγματεύσεων· επισημαίνει ότι μια 

σειρά νόμων, συμπεριλαμβανομένου του 

νόμου αριθ. 6722 για τη νομική προστασία 

των δυνάμεων ασφαλείας που 

συμμετέχουν στον αγώνα κατά 

τρομοκρατικών οργανώσεων, που 

εγκρίθηκαν το 2016, έχουν δημιουργήσει 

κλίμα «συστηματικής ατιμωρησίας» για τις 

δυνάμεις ασφαλείας· 

πεποιθήσεων· καταδικάζει την ευρέως 

διαδεδομένη πρακτική της απαλλοτρίωσης, 

μεταξύ άλλων περιουσιακών στοιχείων 

που ανήκουν σε δήμους και ιδιοκτησιών 

εκκλησιών, η οποία συνιστά παραβίαση 

των δικαιωμάτων των θρησκευτικών 

μειονοτήτων· είναι πεπεισμένο ότι μόνο 

μια δίκαιη πολιτική διευθέτηση του 

κουρδικού ζητήματος μπορεί να οδηγήσει 

σε βιώσιμη σταθερότητα και ευημερία, 

τόσο στην περιοχή όσο και στην Τουρκία 

συνολικά, και καλεί, επομένως, τις δύο 

πλευρές να επιστρέψουν στο τραπέζι των 

διαπραγματεύσεων· επισημαίνει ότι μια 

σειρά νόμων, συμπεριλαμβανομένου του 

νόμου αριθ. 6722 για τη νομική προστασία 

των δυνάμεων ασφαλείας που 

συμμετέχουν στον αγώνα κατά 

τρομοκρατικών οργανώσεων, που 

εγκρίθηκαν το 2016, έχουν δημιουργήσει 

κλίμα «συστηματικής ατιμωρησίας» για τις 

δυνάμεις ασφαλείας· 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/19 

Τροπολογία  19 

Τάκης Χατζηγεωργίου, Σοφία Σακοράφα, Νεοκλής Συλικιώτης, Marie-Christine 

Vergiat, Rina Ronja Kari, Kateřina Konečná, Δημήτριος Παπαδημούλης, Κωνσταντίνα 

Κούνεβα, Στέλιος Κούλογλου, Κώστας Χρυσόγονος, Josu Juaristi Abaunz, Νικόλαος 

Χουντής, Jiří Maštálka, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía 

Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Sabine Lösing 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0234/2017 

Kati Piri 

Έκθεση του 2016 για την Τουρκία 

2016/2308(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

18. καλεί την τουρκική κυβέρνηση να 

σεβαστεί και να εκπληρώσει στο ακέραιο 

τις νομικές υποχρεώσεις που έχει αναλάβει 

για την προστασία της πολιτιστικής 

κληρονομιάς και, ειδικότερα, τη 

διενέργεια, με καλή πίστη, πλήρους 

καταγραφής των ελληνικών, αρμενικών, 

ασσυριακών και άλλων μνημείων 

πολιτιστικής κληρονομιάς που 

καταστράφηκαν ή κατέρρευσαν κατά τη 

διάρκεια του προηγούμενου αιώνα· καλεί 

την Τουρκία να κυρώσει τη Σύμβαση της 

UNESCO του 2005 για την προστασία και 

την προώθηση της πολυμορφίας των 

πολιτιστικών εκφράσεων· καλεί την 

Τουρκία να συνεργαστεί με τους 

αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς, ιδίως με 

το Συμβούλιο της Ευρώπης, για την 

πρόληψη και την καταπολέμηση της 

παράνομης διακίνησης και της σκόπιμης 

καταστροφής της πολιτιστικής 

κληρονομιάς· 

18. καλεί την τουρκική κυβέρνηση να 

σεβαστεί και να εκπληρώσει στο ακέραιο 

τις νομικές υποχρεώσεις που έχει αναλάβει 

για την προστασία της πολιτιστικής 

κληρονομιάς και, ειδικότερα, τη 

διενέργεια, με καλή πίστη, πλήρους 

καταγραφής των ελληνικών, αρμενικών, 

ασσυριακών και άλλων μνημείων 

πολιτιστικής κληρονομιάς που 

καταστράφηκαν ή κατέρρευσαν κατά τη 

διάρκεια του προηγούμενου αιώνα· καλεί 

τις τουρκικές αρχές να σεβαστούν 

πλήρως τον ιστορικό και πολιτιστικό 

χαρακτήρα των πολιτιστικών και 

θρησκευτικών μνημείων και συμβόλων,  

ιδίως εκείνων που έχουν χαρακτηριστεί 

μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της 

UNESCO, και να απόσχουν από κάθε 

ενέργεια που αποσκοπεί στην αλλοίωση 

του ιστορικού και θρησκευτικού τους 

χαρακτήρα· εκφράζει τη λύπη του για τις 

επαναλαμβανόμενες, διχαστικές και 

προκλητικές πρακτικές που αποσκοπούν 

στην αλλοίωση του ιστορικού, 

πολιτιστικού και θρησκευτικού 

χαρακτήρα του μνημείου παγκόσμιας 

πολιτιστικής κληρονομιάς της της 
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UNESCO της Αγίας Σοφίας και στη 

μετατροπή του σε τζαμί με την ανάγνωση  

του Κορανίου και την τέλεση προσευχών· 
καλεί την Τουρκία να κυρώσει τη Σύμβαση 

της UNESCO του 2005 για την προστασία 

και την προώθηση της πολυμορφίας των 

πολιτιστικών εκφράσεων· καλεί την 

Τουρκία να συνεργαστεί με τους 

αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς, ιδίως με 

το Συμβούλιο της Ευρώπης, για την 

πρόληψη και την καταπολέμηση της 

παράνομης διακίνησης και της σκόπιμης 

καταστροφής της πολιτιστικής 

κληρονομιάς· 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/20 

Τροπολογία  20 

Τάκης Χατζηγεωργίου, Νεοκλής Συλικιώτης, Marie-Christine Vergiat, Σοφία 

Σακοράφα, Rina Ronja Kari, Δημήτριος Παπαδημούλης, Κωνσταντίνα Κούνεβα, 

Στέλιος Κούλογλου, Κώστας Χρυσόγονος, Josu Juaristi Abaunz, Νικόλαος Χουντής, Jiří 

Maštálka, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Sabine Lösing 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0234/2017 

Kati Piri 

Έκθεση του 2016 για την Τουρκία 

2016/2308(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 21 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

21. καλεί την Τουρκία να 

ευθυγραμμίσει περαιτέρω την εξωτερική 

πολιτική της με την πολιτική της ΕΕ· 

ζητεί στενότερη συνεργασία και 

συντονισμό μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας στις 

προκλήσεις στον τομέα της εξωτερικής 

πολιτικής· εκτιμά ότι ο Υπουργός 

Εξωτερικών της Τουρκίας θα πρέπει να 

καλείται να συμμετέχει σε συνεδριάσεις 

του Συμβουλίου Εξωτερικών κατά 

περίπτωση, όταν κρίνεται σκόπιμο· 

συνιστά να προσκαλέσει το Συμβούλιο 

την τουρκική κυβέρνηση σε σύνοδο 

κορυφής για να συζητηθούν οι σχέσεις 

ΕΕ-Τουρκίας· 

διαγράφεται 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/21 

Τροπολογία  21 

Τάκης Χατζηγεωργίου, Νεοκλής Συλικιώτης, Marie-Christine Vergiat, Σοφία 

Σακοράφα, Rina Ronja Kari, Δημήτριος Παπαδημούλης, Κωνσταντίνα Κούνεβα, 

Στέλιος Κούλογλου, Κώστας Χρυσόγονος, Josu Juaristi Abaunz, Νικόλαος Χουντής, 

Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier 

Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Sabine Lösing 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0234/2017 

Kati Piri 

Έκθεση του 2016 για την Τουρκία 

2016/2308(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 22 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

22. πιστεύει ότι η ενίσχυση των 

εμπορικών σχέσεων θα μπορούσε να 

αποφέρει απτά οφέλη στους πολίτες της 

Τουρκίας και της ΕΕ, και, ως εκ τούτου, 

δεδομένων των σημερινών 

δυσλειτουργιών της τελωνειακής ένωσης, 

υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής 

για την έναρξη διαπραγματεύσεων 

σχετικά με την αναβάθμιση της 

τελωνειακής ένωσης· επαναλαμβάνει ότι 

η ΕΕ είναι ο κύριος εμπορικός εταίρος της 

Τουρκίας και ότι τα δύο τρίτα των άμεσων 

ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) στην Τουρκία 

προέρχονται από κράτη μέλη της ΕΕ· 

υπογραμμίζει επίσης την οικονομική 

σημασία της Τουρκίας ως αγοράς 

ανάπτυξης για την ΕΕ· θεωρεί ζωτικής 

σημασίας τη συμμετοχή των κοινωνικών 

εταίρων στις διαπραγματεύσεις· καλεί την 

Επιτροπή να συμπεριλάβει στην 

αναβαθμισμένη τελωνειακή ένωση 

μεταξύ της Τουρκίας και της ΕΕ ρήτρα 

για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις 

θεμελιώδεις ελευθερίες, έτσι ώστε τα 

ανθρώπινα δικαιώματα και οι θεμελιώδεις 

ελευθερίες να αποτελέσουν βασική 

προϋπόθεση· υπενθυμίζει ότι το πλήρες 

22. υπενθυμίζει ότι οι 

διαπραγματεύσεις για την αναβάθμιση 

της τελωνειακής ένωσης θα μπορούν να 

αρχίσουν μόνον όταν η Τουρκία 

εφαρμόσει πλήρως όλες τις υποχρεώσεις 
της που απορρέουν από την υφιστάμενη 

τελωνειακή ένωση· τονίζει ότι η Τουρκία 

εξακολουθεί να μην ανοίγει τους 

τουρκικούς λιμένες στα κυπριακά σκάφη 

και δεν εφαρμόζει έναντι της Κύπρου το 

πρόσθετο πρωτόκολλο της συμφωνίας 

της Άγκυρας· επαναλαμβάνει ότι η ΕΕ 

είναι ο κύριος εμπορικός εταίρος της 

Τουρκίας και ότι τα δύο τρίτα των άμεσων 

ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) στην Τουρκία 

προέρχονται από κράτη μέλη της ΕΕ· 

υπογραμμίζει επίσης την οικονομική 

σημασία της Τουρκίας ως αγοράς 

ανάπτυξης για την ΕΕ· θεωρεί ζωτικής 

σημασίας τη συμμετοχή των κοινωνικών 

εταίρων στις διαπραγματεύσεις· καλεί την 

Επιτροπή να συμπεριλάβει ρήτρα για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα και τις 

θεμελιώδεις ελευθερίες για την 

περίπτωση αναβάθμισης της τελωνειακής 

ένωσης μεταξύ της Τουρκίας και της ΕΕ, 

έτσι ώστε τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι 
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δυναμικό της τελωνειακής ένωσης θα 

επιτευχθεί μόνον όταν η Τουρκία 

εφαρμόσει στο ακέραιο το πρόσθετο 

πρωτόκολλο έναντι όλων των κρατών 

μελών· λαμβάνει υπό σημείωση το 

συμπέρασμα της Επιτροπής σύμφωνα με 

το οποίο η εξάλειψη των εμποδίων στη 

λειτουργία της τελωνειακής ένωσης από 

την πλευρά της Τουρκίας θα ενίσχυε την 

περαιτέρω εμπορική της ολοκλήρωση με 

την ΕΕ· 

θεμελιώδεις ελευθερίες να αποτελέσουν 

βασική προϋπόθεση· λαμβάνει υπό 

σημείωση το συμπέρασμα της Επιτροπής 

σύμφωνα με το οποίο η εξάλειψη των 

εμποδίων στη λειτουργία της τελωνειακής 

ένωσης από την πλευρά της Τουρκίας θα 

ενίσχυε την περαιτέρω εμπορική της 

ολοκλήρωση με την ΕΕ· 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/22 

Τροπολογία  22 

Τάκης Χατζηγεωργίου, Νεοκλής Συλικιώτης, Marie-Christine Vergiat, Σοφία 

Σακοράφα, Rina Ronja Kari, Kateřina Konečná, Δημήτριος Παπαδημούλης, 

Κωνσταντίνα Κούνεβα, Στέλιος Κούλογλου, Κώστας Χρυσόγονος, Νικόλαος Χουντής, 

Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier 

Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Sabine Lösing 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0234/2017 

Kati Piri 

Έκθεση του 2016 για την Τουρκία 

2016/2308(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 23 

 

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. 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· 

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· 

υπογραμμίζει ότι η ελευθέρωση του 

καθεστώτος των θεωρήσεων θα 

προχωρήσει μόνον όταν η Τουρκία 

εκπληρώσει στο ακέραιο και με 

αμερόληπτο τρόπο όλα τα κριτήρια που 

προσδιορίζονται στον χάρτη πορείας για 

την ελευθέρωση του καθεστώτος των 

θεωρήσεων και τηρήσει όλες τις 

υποχρεώσεις έναντι όλων των κρατών 

μελών·  

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/23 

Τροπολογία  23 

Τάκης Χατζηγεωργίου, Νεοκλής Συλικιώτης, Marie-Christine Vergiat, Σοφία 

Σακοράφα, Rina Ronja Kari, Kateřina Konečná, Δημήτριος Παπαδημούλης, 

Κωνσταντίνα Κούνεβα, Στέλιος Κούλογλου, Κώστας Χρυσόγονος, Νικόλαος Χουντής, 

Jiří Maštálka, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Sabine Lösing 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0234/2017 

Kati Piri 

Έκθεση του 2016 για την Τουρκία 

2016/2308(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 27 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  27α. εκφράζει την ανησυχία του για το 

γεγονός ότι, τα δύο τελευταία χρόνια, η 

Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-

Τουρκίας δεν λειτουργεί σύμφωνα με τον 

κανονισμό της, ελλείψει συνεργασίας από 

τα μέλη του Προεδρείου που 

εκπροσωπούν την Τουρκία· 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/24 

Τροπολογία  24 

Τάκης Χατζηγεωργίου, Νεοκλής Συλικιώτης, Marie-Christine Vergiat, Σοφία 

Σακοράφα, Rina Ronja Kari, Kateřina Konečná, Δημήτριος Παπαδημούλης, 

Κωνσταντίνα Κούνεβα, Στέλιος Κούλογλου, Κώστας Χρυσόγονος, Νικόλαος Χουντής, 

Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier 

Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Sabine Lösing 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0234/2017 

Kati Piri 

Έκθεση του 2016 για την Τουρκία 

2016/2308(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 26 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

26. καταδικάζει με τον πλέον 

κατηγορηματικό τρόπο όλες τις 

τρομοκρατικές επιθέσεις που 

διαπράχθηκαν στην Τουρκία και 

συμπαραστέκεται με αποφασιστικότητα 

στον πληθυσμό της Τουρκίας στον κοινό 

αγώνα μας κατά της τρομοκρατίας· 

σημειώνει τις διμερείς σχέσεις μεταξύ των 

κρατών μελών της ΕΕ και της Τουρκίας 

στον τομέα της αντιτρομοκρατικής 

συνεργασίας για τους «ξένους μαχητές»· 

υπογραμμίζει ότι η ισχυρή συνεργασία 

μεταξύ της Ευρωπόλ και των τουρκικών 

υπηρεσιών επιβολής του νόμου είναι 

καθοριστικής σημασίας για την 

αποτελεσματική πάταξη της τρομοκρατίας· 

επαναλαμβάνει ότι καταδικάζει την 

επιστροφή στη βία του Εργατικού 

Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK), το 

οποίο συμπεριλαμβάνεται από το 2002 

στον κατάλογο της ΕΕ με τις 

τρομοκρατικές οργανώσεις, και το 

προτρέπει να καταθέσει τα όπλα και να 

χρησιμοποιήσει ειρηνικά και νόμιμα μέσα 

για να εκφράσει τις προσδοκίες του· 
υπογραμμίζει ότι μια ειρηνική λύση στο 

κουρδικό ζήτημα είναι επίσης αναγκαία 

26. καταδικάζει με τον πλέον 

κατηγορηματικό τρόπο όλες τις 

τρομοκρατικές επιθέσεις που 

διαπράχθηκαν στην Τουρκία και 

συμπαραστέκεται με αποφασιστικότητα 

στον πληθυσμό της Τουρκίας στον κοινό 

αγώνα μας κατά της τρομοκρατίας· 

σημειώνει τις διμερείς σχέσεις μεταξύ των 

κρατών μελών της ΕΕ και της Τουρκίας 

στον τομέα της αντιτρομοκρατικής 

συνεργασίας για τους «ξένους μαχητές»· 

υπογραμμίζει ότι η ισχυρή συνεργασία 

μεταξύ της Ευρωπόλ και των τουρκικών 

υπηρεσιών επιβολής του νόμου είναι 

καθοριστικής σημασίας για την 

αποτελεσματική πάταξη της τρομοκρατίας· 

καταδικάζει κάθε μορφή βίας και 

υπογραμμίζει ότι μια ειρηνική λύση στο 

κουρδικό ζήτημα είναι επίσης αναγκαία 

για το δημοκρατικό μέλλον της Τουρκίας 

και θα επιτευχθεί μόνο με τη συμμετοχή 

όλων των ενδιαφερόμενων μερών και των 

δημοκρατικών δυνάμεων· ζητεί 

επανάληψη των διαπραγματεύσεων με 

στόχο την επίτευξη συνολικής και 

βιώσιμης λύσης στο κουρδικό ζήτημα·  
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για το δημοκρατικό μέλλον της Τουρκίας 

και θα επιτευχθεί μόνο με τη συμμετοχή 

όλων των ενδιαφερόμενων μερών και των 

δημοκρατικών δυνάμεων· ζητεί 

επανάληψη των διαπραγματεύσεων με 

στόχο την επίτευξη συνολικής και 

βιώσιμης λύσης στο κουρδικό ζήτημα· 

καλεί τα κράτη μέλη να επιβάλουν τη 

νομοθεσία για την απαγόρευση της 

χρήσης σημάτων και συμβόλων 

οργανώσεων που βρίσκονται στον 

ενωσιακό κατάλογο των τρομοκρατικών 

οργανώσεων· 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/25 

Τροπολογία  25 

Τάκης Χατζηγεωργίου, Νεοκλής Συλικιώτης, Marie-Christine Vergiat, Σοφία 

Σακοράφα, Rina Ronja Kari, Kateřina Konečná, Δημήτριος Παπαδημούλης, 

Κωνσταντίνα Κούνεβα, Στέλιος Κούλογλου, Κώστας Χρυσόγονος, Josu Juaristi Abaunz, 

Νικόλαος Χουντής, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Sabine Lösing 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0234/2017 

Kati Piri 

Έκθεση του 2016 για την Τουρκία 

2016/2308(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 33 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

33. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 

προς την Τουρκία να αρχίσει να αποσύρει 

τα στρατεύματά της από την Κύπρο, να 

μεταβιβάσει την περίκλειστη περιοχή της 

Αμμοχώστου στη διοίκηση των Ηνωμένων 

Εθνών σύμφωνα με την απόφαση του 

Συμβουλίου Ασφαλείας (ΣΑΗΕ) 550 (του 

1984), και να απέχει από ενέργειες που 

αλλοιώνουν τη δημογραφική ισορροπία 

του νησιού μέσω της πολιτικής των 

παράνομων εποικισμών που εφαρμόζει· 

επισημαίνει την ανάγκη να υπάρχει ήδη 

καλή προετοιμασία για την εφαρμογή του 

κεκτημένου της ΕΕ στο μελλοντικό 

τουρκοκυπριακό συνιστών κράτος μόλις 

τεθεί σε ισχύ η συμφωνία για τη 

διευθέτηση· αναγνωρίζει, εν προκειμένω, 

την απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών 

της δικοινοτικής ad hoc επιτροπής  

προετοιμασίας της ΕΕ· δεσμεύεται να 

εντείνει τις προσπάθειες για συνεργασία 

με την τουρκοκυπριακή κοινότητα στο 

πλαίσιο της προετοιμασίας της για πλήρη 

ένταξη στην ΕΕ, και καλεί την Επιτροπή 

να πράξει το ίδιο· εξαίρει το σημαντικό 

έργο της Επιτροπής Αγνοουμένων (η οποία 

ασχολείται τόσο με τους τουρκοκύπριους 

33. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 

προς την Τουρκία να αρχίσει να αποσύρει 

τα στρατεύματά της από την Κύπρο, να 

μεταβιβάσει την περίκλειστη περιοχή της 

Αμμοχώστου στη διοίκηση των Ηνωμένων 

Εθνών σύμφωνα με την απόφαση του 

Συμβουλίου Ασφαλείας (ΣΑΗΕ) 550 (του 

1984), και να απέχει από ενέργειες που 

αλλοιώνουν τη δημογραφική ισορροπία 

του νησιού μέσω της πολιτικής των 

παράνομων εποικισμών που εφαρμόζει· 

επισημαίνει την ανάγκη να υπάρχει ήδη 

καλή προετοιμασία για την εφαρμογή του 

κεκτημένου της ΕΕ στο μελλοντικό 

τουρκοκυπριακό συνιστών κράτος μόλις 

τεθεί σε ισχύ η συμφωνία για τη 

διευθέτηση· αναγνωρίζει, εν προκειμένω, 

τη συνέχιση των εργασιών της 

δικοινοτικής ad hoc επιτροπής  

προετοιμασίας της ΕΕ· εξαίρει το 

σημαντικό έργο της Επιτροπής 

Αγνοουμένων (η οποία ασχολείται τόσο με 

τους τουρκοκύπριους όσο και με τους 

ελληνοκύπριους αγνοούμενους) και 

εκφράζει την ικανοποίησή του για το 

γεγονός ότι παρέχεται καλύτερη πρόσβαση 

στις σχετικές τοποθεσίες, 
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όσο και με τους ελληνοκύπριους 

αγνοούμενους) και εκφράζει την 

ικανοποίησή του για το γεγονός ότι 

παρέχεται καλύτερη πρόσβαση στις 

σχετικές τοποθεσίες, 

συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών 

περιοχών· καλεί την Τουρκία να συνδράμει 

την Επιτροπή Αγνοουμένων παρέχοντας 

πληροφορίες από τα στρατιωτικά της 

αρχεία· ζητεί να ληφθεί ιδιαιτέρως υπόψη 

το έργο που επιτελεί η Επιτροπή 

Αγνοουμένων και επικροτεί, σε αυτό το 

πλαίσιο, τον διορισμό μόνιμου εισηγητή 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τους 

αγνοούμενους· 

συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών 

περιοχών· καλεί την Τουρκία να συνδράμει 

την Επιτροπή Αγνοουμένων παρέχοντας 

πληροφορίες από τα στρατιωτικά της 

αρχεία· ζητεί να ληφθεί ιδιαιτέρως υπόψη 

το έργο που επιτελεί η Επιτροπή 

Αγνοουμένων και επικροτεί, σε αυτό το 

πλαίσιο, τον διορισμό μόνιμου εισηγητή 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τους 

αγνοούμενους· 

Or. en 

 

 


