
 

AM\1129584EL.docx  PE605.568v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

28.6.2017 A8-0234/26 

Τροπολογία  26 

Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0234/2017 

Kati Piri 

Έκθεση του 2016 για την Τουρκία 

2016/2308(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 

 

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. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να θέσουν οριστικά τέλος στις 

ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την 

Τουρκία· 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/27 

Τροπολογία  27 

Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0234/2017 

Kati Piri 

Έκθεση του 2016 για την Τουρκία 

2016/2308(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 25 

 

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.  καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη 

της τις τελευταίες εξελίξεις στην Τουρκία 

κατά τη διεξαγωγή της ενδιάμεσης 

αναθεώρησης των κονδυλίων του 

μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας 

(ΜΠΒ) το 2017, και να θέσει οριστικά 

τέλος σε οιαδήποτε προενταξιακή 

χρηματοδότηση· 
 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/28 

Τροπολογία  28 

Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0234/2017 

Kati Piri 

Έκθεση του 2016 για την Τουρκία 

2016/2308(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 28 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

28. καταδικάζει δριμύτατα τις 

δηλώσεις του Προέδρου Ερντογάν, ο 

οποίος κατηγόρησε ορισμένους από τους 

ηγέτες της ΕΕ για «ναζιστικές πρακτικές» 

και αποκάλεσε τους πολίτες τους «Ναζί»· 

επισημαίνει ότι η συνέχιση αυτών των 

αδικαιολόγητων δηλώσεων υπονομεύει 

την αξιοπιστία της Τουρκίας ως 

πολιτικού εταίρου και ότι η εξαγωγή των 

εσωτερικών της συγκρούσεων συνιστά 

απειλή στην ειρηνική συνύπαρξη στην 

κοινωνία, στα κράτη μέλη της ΕΕ στα 

οποία υπάρχει μεγάλη κοινότητα πολιτών 

τουρκικής καταγωγής· υπογραμμίζει ότι η 

τουρκική κυβέρνηση πρέπει να σταματήσει 

τις συστηματικές προσπάθειες 

κινητοποίησης της τουρκικής διασποράς 

στα κράτη μέλη για ίδιους σκοπούς· 

σημειώνει με ανησυχία τις αναφορές για 

άσκηση πιέσεων σε τούρκους πολίτες της 

διασποράς που ζουν στα κράτη μέλη και 

καταδικάζει την παρακολούθηση, από τις 

τουρκικές αρχές, πολιτών με διπλή 

ιθαγένεια που ζουν στο εξωτερικό· 

εκφράζει την ανησυχία του για την 

ανάκληση μεγάλου αριθμού διαβατηρίων, 

εξαιτίας της οποίας πολλοί άνθρωποι 

μένουν χωρίς ιθαγένεια, κατά παράβαση 

της Σύμβασης του ΟΗΕ του 1954 για το 

καθεστώς των ανιθαγενών και της 

Σύμβασης του ΟΗΕ του 1961 για τη 

28. καταδικάζει δριμύτατα τις 

δηλώσεις του Προέδρου Ερντογάν, ο 

οποίος κατηγόρησε ορισμένους από τους 

ηγέτες της ΕΕ για «ναζιστικές πρακτικές» 

και αποκάλεσε τους πολίτες τους «Ναζί»· 

προειδοποιεί ότι η Τουρκία θα πρέπει να 

σέβεται την κυριαρχία των κρατών μελών 

και την εδαφική τους ακεραιότητα· 
επισημαίνει ότι η εξαγωγή των εσωτερικών 

της συγκρούσεων συνιστά απειλή στην 

ειρηνική συνύπαρξη στην κοινωνία, στα 

κράτη μέλη της ΕΕ στα οποία υπάρχει 

μεγάλη κοινότητα πολιτών τουρκικής 

καταγωγής· υπογραμμίζει ότι η τουρκική 

κυβέρνηση πρέπει να σταματήσει τις 

συστηματικές προσπάθειες κινητοποίησης 

της τουρκικής διασποράς στα κράτη μέλη 

για ίδιους σκοπούς· σημειώνει με ανησυχία 

τις αναφορές για άσκηση πιέσεων σε 

τούρκους πολίτες της διασποράς που ζουν 

στα κράτη μέλη και καταδικάζει την 

παρακολούθηση, από τις τουρκικές αρχές, 

πολιτών με διπλή ιθαγένεια που ζουν στο 

εξωτερικό· εκφράζει την ανησυχία του για 

την ανάκληση μεγάλου αριθμού 

διαβατηρίων, εξαιτίας της οποίας πολλοί 

άνθρωποι μένουν χωρίς ιθαγένεια, κατά 

παράβαση της Σύμβασης του ΟΗΕ του 

1954 για το καθεστώς των ανιθαγενών και 

της Σύμβασης του ΟΗΕ του 1961 για τη 

μείωση των περιπτώσεων των ανιθαγενών, 
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μείωση των περιπτώσεων των ανιθαγενών, 

και την καταγγελλόμενη άρνηση 

τουρκικών προξενείων να παράσχουν 

υπηρεσίες σε πολίτες τους· 

και την καταγγελλόμενη άρνηση 

τουρκικών προξενείων να παράσχουν 

υπηρεσίες σε πολίτες τους· 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/29 

Τροπολογία  29 

Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0234/2017 

Kati Piri 

Έκθεση του 2016 για την Τουρκία 

2016/2308(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 30 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 30α. ζητεί επιτακτικά από την 

τουρκική κυβέρνηση να αναγνωρίσει τη 

γενοκτονία των Αρμενίων· 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/30 

Τροπολογία  30 

Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0234/2017 

Kati Piri 

Έκθεση του 2016 για την Τουρκία 

2016/2308(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 31 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 31α. καταδικάζει τις απόπειρες 

μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, 

ιδίως με τον διορισμό μόνιμου ιμάμη τον 

Οκτώβριο του 2016 και με τη μετάδοση 

της τέλεσης μουσουλμανικών προσευχών 

στις οποίες συμμετείχαν κυβερνητικά 

στελέχη στις 21 Ιουνίου 2017· 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/31 

Τροπολογία  31 

Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0234/2017 

Kati Piri 

Έκθεση του 2016 για την Τουρκία 

2016/2308(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 31 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 31β. καλεί την τουρκική κυβέρνηση να 

μην προβαίνει σε κατασχέσεις 

χριστιανικών ιδιοκτησιών, όπως συνέβη 

πρόσφατα σε περίπου εξήντα εκκλησίες, 

κοιμητήρια και άλλου είδους ιδιοκτησίες 

στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας· 

προτρέπει την κυβέρνηση να επιστρέψει 

τις εν λόγω ιδιοκτησίες στους νόμιμους 

ιδιοκτήτες τους· 

Or. en 

 

 


