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6.3.2019 A8-0091/2

Módosítás 2
Renate Sommer
a PPE képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0091/2019
Kati Piri
A Törökországról szóló, 2018. évi jelentés
(2018/2150(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
2 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

2a. aggodalmát fejezi ki a nők elleni 
erőszak – többek között a 
becsületgyilkosságok, a nem legális 
gyermekházasságok és a szexuális 
visszaélések – török társadalomban való 
előfordulása és súlyossága miatt, valamint 
amiatt, hogy a török hatóságok 
vonakodnak szankcionálni a nemi alapú 
erőszak elkövetőit; hangsúlyozza, hogy a 
családon belüli erőszak következtében 
2018-ban 440 nő halt meg – ami a 
korábbi évekhez képest növekedést jelent –
, és hogy a büntetőeljárások gyakran 
hosszadalmasak és késedelmesek; 
felszólítja a török kormányt, hogy ebben a 
kérdésben a zéró tolerancia politikáját 
alkalmazza és hajtsa végre;
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6.3.2019 A8-0091/3

Módosítás 3
Renate Sommer
a PPE képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0091/2019
Kati Piri
A Törökországról szóló, 2018. évi jelentés
(2018/2150(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
21 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

21. a fentiek teljes körű 
figyelembevételével javasolja, hogy a 
Bizottság és az Európai Unió Tanácsa a 
Törökországgal zajló csatlakozási 
tárgyalásokat hivatalosan – a tárgyalási 
kerettel összhangban – függessze fel; 
egyidejűleg kijelenti, hogy elkötelezett a 
Törökországgal folytatott demokratikus és 
politikai párbeszéd iránt; kéri a 
Bizottságot, hogy használja fel az IPA II és 
a jövőbeli IPA III keretében rendelkezésre 
álló forrásokat egy, az EU által közvetlenül 
kezelt külön keret révén a török civil 
társadalom, az emberijog-védők és az 
újságírók támogatására, valamint arra, 
hogy növelje az emberek közötti 
kapcsolatok, a tudományos párbeszéd, a 
török diákok számára az európai 
egyetemekre való eljutás, az újságírók 
számára pedig a médiaplatformok 
elérésének lehetőségeit azzal a céllal, hogy 
előmozdítsák a demokratikus értékeket és 
elveket, az emberi jogokat és a 
jogállamiságot; az Európai Unióról szóló 
szerződés 49. cikkének sérelme nélkül, arra 
számít, hogy Törökország és az EU 
kapcsolatai valós partneri viszony 
keretében kapnak új értelmet; 
hangsúlyozza, hogy az EU és Törökország 
közötti politikai kapcsolatoknak a 
demokrácia, a jogállamiság és az alapvető 

21. a fentiek teljes körű 
figyelembevételével javasolja, hogy a 
Bizottság és az Európai Unió Tanácsa a 
Törökországgal zajló csatlakozási 
tárgyalásokat állítsa le; egyidejűleg 
kijelenti, hogy elkötelezett a 
Törökországgal folytatott demokratikus és 
politikai párbeszéd iránt; kéri a 
Bizottságot, hogy használja fel az IPA II és 
a jövőbeli IPA III keretében rendelkezésre 
álló forrásokat egy, az EU által közvetlenül 
kezelt külön keret révén a török civil 
társadalom, az emberijog-védők és az 
újságírók támogatására, valamint arra, 
hogy növelje az emberek közötti 
kapcsolatok, a tudományos párbeszéd, a 
török diákok számára az európai 
egyetemekre való eljutás, az újságírók 
számára pedig a médiaplatformok 
elérésének lehetőségeit azzal a céllal, hogy 
előmozdítsák a demokratikus értékeket és 
elveket, az emberi jogokat és a 
jogállamiságot; az Európai Unióról szóló 
szerződés 49. cikkének sérelme nélkül, arra 
számít, hogy Törökország és az EU 
kapcsolatai valós partneri viszony 
keretében kapnak új értelmet; 
hangsúlyozza, hogy az EU és Törökország 
közötti politikai kapcsolatoknak a 
demokrácia, a jogállamiság és az alapvető 
jogok tiszteletben tartására vonatkozó 
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jogok tiszteletben tartására vonatkozó 
feltételeken kell alapulniuk;

feltételeken kell alapulniuk;
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6.3.2019 A8-0091/4

Módosítás 4
Renate Sommer
a PPE képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0091/2019
Kati Piri
A Törökországról szóló, 2018. évi jelentés
(2018/2150(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
22 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

22. megállapítja, hogy bár az uniós 
csatlakozási folyamat kezdetben erős 
motivációt jelentett a törökországi 
reformok számára, az utóbbi években 
erőteljes visszalépés történt a jogállamiság 
és az emberi jogok terén; emlékeztet rá, 
hogy a Parlament többször kérte az 
igazságszolgáltatásról és alapvető jogokról 
szóló 23. fejezet, valamint a 
jogérvényesülésről, a szabadságról és a 
biztonságról szóló 24. fejezet megnyitását 
egy olyan időszakban, amikor a török 
kormány komoly reformok folytatására 
tett ígéretet; mély sajnálatát fejezi ki 
amiatt, hogy a csatlakozási eszközöket a 
Tanács általi folyamatos akadályoztatás 
miatt nem lehetett a lehető legteljesebb 
mértékben kihasználni;

22. megállapítja, hogy bár az uniós 
csatlakozási folyamat kezdetben erős 
motivációt jelentett a törökországi 
reformok számára, az utóbbi években 
erőteljes visszalépés történt a jogállamiság 
és az emberi jogok terén; megjegyzi, hogy 
Törökország egyre távolabb került az EU-
tól; mély sajnálatát fejezi ki a török elnök 
EU-ellenes retorikája miatt, amely 
elhomályosította a kölcsönös 
kapcsolatokat, és így a jelenlegi 
holtponthoz vezetett a tárgyalási 
folyamatokban;
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