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Έκθεση του 2018 για την Τουρκία
(2018/2150(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εκφράζει τη λύπη του για τις 
ενέργειες της τουρκικής κυβέρνησης κατά 
Τούρκων πολιτών σε τρίτες χώρες, 
συμπεριλαμβανομένων των 
παρενοχλήσεων και των απαγωγών και της 
μυστικής παρακολούθησης, καθώς και για 
την πρακτική των τηλεφωνικών γραμμών 
μέσω των οποίων οι πολίτες 
ενθαρρύνονται να καταγγέλλουν άλλους 
πολίτες στις τουρκικές αρχές· εκφράζει 
βαθιά ανησυχία για την παράνομη 
απαγωγή και έκδοση 101 Τούρκων 
πολιτών που πραγματοποιήθηκαν σε 18 
χώρες, όπως επιβεβαιώθηκε από τη 
δήλωση των τουρκικών αρχών της 16ης 
Ιουλίου 2018· παροτρύνει τα κράτη μέλη 
της ΕΕ να διεκπεραιώνουν τα αιτήματα 
έκδοσης με διαφανή τρόπο, εφαρμόζοντας 
ταυτόχρονα δικαστικές διαδικασίες 
απόλυτα συμβατές με τα διεθνή πρότυπα 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα· 
επαναλαμβάνει ότι δεν επιτρέπεται η 
κατάχρηση των ενταλμάτων σύλληψης της 
Ιντερπόλ για τη στοχοποίηση τούρκων 
αντιφρονούντων, υπερασπιστών των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοσιογράφων 
και ατόμων που έχουν κρίσιμο ρόλο στην 
κυβέρνηση, όπως ο πρώην υποψήφιος για 
το βραβείο Ζαχάρωφ, Can Dündar·

3. εκφράζει τη λύπη του για τις 
ενέργειες της τουρκικής κυβέρνησης κατά 
Τούρκων πολιτών σε τρίτες χώρες, 
συμπεριλαμβανομένων των 
παρενοχλήσεων και των απαγωγών και της 
μυστικής παρακολούθησης, καθώς και για 
την πρακτική των τηλεφωνικών γραμμών 
μέσω των οποίων οι πολίτες 
ενθαρρύνονται να καταγγέλλουν άλλους 
πολίτες στις τουρκικές αρχές· εκφράζει 
την ανησυχία του για το γεγονός ότι η 
τουρκική κυβέρνηση προσφέρει 
ανταμοιβή για την επιστροφή Τούρκων 
πολιτών στους οποίους έχει χορηγηθεί 
καθεστώς πρόσφυγα στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και οι οποίοι ζουν στα κράτη 
μέλη· εκφράζει βαθιά ανησυχία για την 
παράνομη απαγωγή και έκδοση 101 
Τούρκων πολιτών που πραγματοποιήθηκαν 
σε 18 χώρες, όπως επιβεβαιώθηκε από τη 
δήλωση των τουρκικών αρχών της 16ης 
Ιουλίου 2018· παροτρύνει τα κράτη μέλη 
της ΕΕ να διεκπεραιώνουν τα αιτήματα 
έκδοσης με διαφανή τρόπο, εφαρμόζοντας 
ταυτόχρονα δικαστικές διαδικασίες 
απόλυτα συμβατές με τα διεθνή πρότυπα 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα· 
επαναλαμβάνει ότι δεν επιτρέπεται η 
κατάχρηση των ενταλμάτων σύλληψης της 
Ιντερπόλ για τη στοχοποίηση τούρκων 
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αντιφρονούντων, υπερασπιστών των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοσιογράφων 
και ατόμων που έχουν κρίσιμο ρόλο στην 
κυβέρνηση, όπως ο πρώην υποψήφιος για 
το βραβείο Ζαχάρωφ, Can Dündar·
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Κώστας Χρυσόγονος, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Σοφία Σακοράφα, Miguel Urbán 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. 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, και ιδίως 
με το Συμβούλιο της Ευρώπης, για την 
πρόληψη και την καταπολέμηση της 
παράνομης διακίνησης και της σκόπιμης 
καταστροφής της πολιτιστικής 
κληρονομιάς·

13. 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· 
αντιτίθεται, στο πλαίσιο αυτό, σε κάθε 
ακραία άποψη που προωθεί την 
αλλοίωση της φυσιογνωμίας του 
ιστορικο-θρησκευτικού μνημείου της 
Αγίας Σοφίας, καθώς και στη μετατροπή 
του σε τζαμί· 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, και 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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Michels, Κώστας Χρυσόγονος, Barbara Spinelli, Νικόλαος Χουντής, Helmut Scholz, 
Σοφία Σακοράφα
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0091/2019
Kati Piri
Έκθεση του 2018 για την Τουρκία
(2018/2150(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του 
για την κατάσταση στο νοτιοανατολικό 
τμήμα της Τουρκίας και για τις σοβαρές 
καταγγελίες για παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υπερβολική 
χρήση βίας, βασανιστήρια και για τον 
αυστηρό περιορισμό του δικαιώματος της 
ελευθερίας της γνώμης και της έκφρασης, 
καθώς και της πολιτικής συμμετοχής στο 
νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, ιδίως 
μετά την κατάρρευση της διαδικασίας 
διευθέτησης του κουρδικού ζητήματος το 
2015, όπως τεκμηριώθηκε από την Ύπατη 
Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τους 
υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στην Τουρκία· 
επαναλαμβάνει ότι καταδικάζει 
απερίφραστα την επιστροφή στη βία του 
Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν 
(PKK), το οποίο συμπεριλαμβάνεται στον 
κατάλογο της ΕΕ με τις τρομοκρατικές 
οργανώσεις από το 2002· τονίζει ότι 
επείγει να επαναληφθεί μια αξιόπιστη 
πολιτική διαδικασία που θα οδηγήσει σε 
ειρηνική διευθέτηση του κουρδικού 
ζητήματος· καλεί την Τουρκία να 
διερευνήσει αμέσως όλες τις σοβαρές 
καταγγελίες για παραβιάσεις των 

14. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του 
για την κατάσταση στο νοτιοανατολικό 
τμήμα της Τουρκίας και για τις σοβαρές 
καταγγελίες για παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υπερβολική 
χρήση βίας, βασανιστήρια και για τον 
αυστηρό περιορισμό του δικαιώματος της 
ελευθερίας της γνώμης και της έκφρασης, 
καθώς και της πολιτικής συμμετοχής στο 
νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, ιδίως 
μετά την κατάρρευση της διαδικασίας 
διευθέτησης του κουρδικού ζητήματος το 
2015, όπως τεκμηριώθηκε από την Ύπατη 
Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τους 
υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στην Τουρκία· επισημαίνει 
ότι η συμπερίληψη του PKK στον 
κατάλογο της ΕΕ με τις τρομοκρατικές 
οργανώσεις αποτελεί εμπόδιο στην πορεία 
για την εδραίωση της ειρήνης, του 
διαλόγου και των διαπραγματεύσεων, ενώ 
παράλληλα διευκολύνει την παραβίαση 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί, ως 
εκ τούτου, το Συμβούλιο να αναθεωρήσει 
τον κατάλογο και να αφαιρέσει το PKK 
από τον κατάλογο των τρομοκρατικών 
οργανώσεων, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη 
την απόφαση του Δικαστηρίου της 
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ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δολοφονίες 
και να επιτρέψει σε διεθνείς παρατηρητές 
να αναπτύξουν δραστηριότητες 
ανεξάρτητης παρακολούθησης· εκφράζει 
ανησυχία για την καταστροφή μνημείων 
ιστορικής κληρονομιάς στο 
νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, 
συμπεριλαμβανομένης της καταστροφής 
του αρχαιολογικού χώρου Sur του 
Diyarbakir, που περιλαμβανόταν στον 
κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της 
UNESCO, δεδομένου ότι πρόκειται για 
ενέργεια που θέτει σε κίνδυνο τη 
διατήρηση της κουρδικής ταυτότητας και 
του κουρδικού πολιτισμού στην Τουρκία·

Ευρωπαϊκής Ένωσης της 15ης 
Νοεμβρίου 2018 η οποία διαγράφει και 
ακυρώνει την εγγραφή του PKK στον 
κατάλογο τρομοκρατικών οργανώσεων 
του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης από το 2014 έως το 2017· ζητεί 
από τις τουρκικές αρχές να αρχίσουν εκ 
νέου συνομιλίες με τους ηγέτες του PKK 
για την επίτευξη ειρηνικής λύσης στο 
κουρδικό ζήτημα· τονίζει ότι επείγει να 
επαναληφθεί μια αξιόπιστη πολιτική 
διαδικασία που θα οδηγήσει σε ειρηνική 
διευθέτηση του κουρδικού ζητήματος· 
καλεί την Τουρκία να διερευνήσει αμέσως 
όλες τις σοβαρές καταγγελίες για 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και δολοφονίες και να επιτρέψει σε 
διεθνείς παρατηρητές να αναπτύξουν 
δραστηριότητες ανεξάρτητης 
παρακολούθησης· εκφράζει ανησυχία για 
την καταστροφή μνημείων ιστορικής 
κληρονομιάς στο νοτιοανατολικό τμήμα 
της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της 
καταστροφής του αρχαιολογικού χώρου 
Sur του Diyarbakir, που περιλαμβανόταν 
στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς 
της UNESCO, δεδομένου ότι πρόκειται για 
ενέργεια που θέτει σε κίνδυνο τη 
διατήρηση της κουρδικής ταυτότητας και 
του κουρδικού πολιτισμού στην Τουρκία·

Or. en
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Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, Emmanuel Maurel, Barbara Spinelli, 
Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0091/2019
Kati Piri
Έκθεση του 2018 για την Τουρκία
(2018/2150(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. λαμβάνοντας όλα τα ανωτέρω 
υπόψη, συνιστά στην Επιτροπή και στο 
Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
σύμφωνα με το διαπραγματευτικό πλαίσιο, 
να αναστείλουν επισήμως τις ενταξιακές 
διαπραγματεύσεις με την Τουρκία· 
παραμένει, ωστόσο, προσηλωμένο στον 
δημοκρατικό και πολιτικό διάλογο με την 
Τουρκία· ζητεί από την Επιτροπή να 
χρησιμοποιήσει τα κονδύλια που 
διατίθενται στο πλαίσιο του Μηχανισμού 
Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙ και 
του μελλοντικού ΜΠΒ ΙΙΙ) για να 
στηρίξει, μέσω ειδικού κονδυλίου που θα 
διαχειρίζεται άμεσα η ΕΕ, την κοινωνία 
των πολιτών της Τουρκίας, τους 
υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και τους δημοσιογράφους 
και να αυξήσει τις ευκαιρίες για 
διαπροσωπικές επαφές, ακαδημαϊκό 
διάλογο, εξασφάλιση της πρόσβασης των 
Τούρκων φοιτητών σε ευρωπαϊκά 
πανεπιστήμια και για τη δημιουργία 
πλατφορμών μέσων ενημέρωσης για 
δημοσιογράφους με σκοπό την προστασία 
και προώθηση των  δημοκρατικών αξιών 
και αρχών, των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου· 
με την επιφύλαξη του άρθρου 49 της 

21. λαμβάνοντας όλα τα ανωτέρω 
υπόψη, συνιστά στην Επιτροπή και στο 
Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
σύμφωνα με το διαπραγματευτικό πλαίσιο, 
να παγώσουν τις ενταξιακές 
διαπραγματεύσεις με την Τουρκία· 
παραμένει, ωστόσο, προσηλωμένο στον 
δημοκρατικό και πολιτικό διάλογο με την 
Τουρκία· υπογραμμίζει ότι οιαδήποτε 
πολιτική δέσμευση μεταξύ ΕΕ και 
Τουρκίας θα πρέπει να οικοδομηθεί με 
βάση διατάξεις στις οποίες θα ορίζονται 
προϋποθέσεις όσον αφορά τον σεβασμό 
της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων·
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Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
αναμένει ότι οι σχέσεις μεταξύ της 
Τουρκίας και της ΕΕ θα 
επαναπροσδιοριστούν με γνώμονα μια 
αποτελεσματική εταιρική σχέση· 
υπογραμμίζει ότι οιαδήποτε πολιτική 
δέσμευση μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας θα 
πρέπει να οικοδομηθεί με βάση διατάξεις 
στις οποίες θα ορίζονται προϋποθέσεις 
όσον αφορά τον σεβασμό της 
δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων·

Or. en
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Τροπολογία 9
Τάκης Χατζηγεωργίου, Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, Barbara Spinelli, 
Νικόλαος Χουντής, Helmut Scholz, Σοφία Σακοράφα, Miguel Urbán Crespo
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0091/2019
Kati Piri
Έκθεση του 2018 για την Τουρκία
(2018/2150(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. σημειώνει ότι, ενώ η διαδικασία 
προσχώρησης στην ΕΕ ήταν, όταν 
ξεκίνησε, ισχυρό κίνητρο για 
μεταρρυθμίσεις στην Τουρκία, σημειώθηκε 
έντονη οπισθοδρόμηση στους τομείς του 
κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια των 
τελευταίων ετών· υπενθυμίζει ότι το 
Κοινοβούλιο ζήτησε επανειλημμένα να 
ανοίξει το κεφάλαιο 23 για τη δικαστική 
εξουσία και τα θεμελιώδη δικαιώματα 
και το κεφάλαιο 24 για τη δικαιοσύνη, 
την ελευθερία και την ασφάλεια σε μια 
χρονική στιγμή κατά την οποία η 
τουρκική κυβέρνηση είχε δεσμευτεί να 
προβεί σε σοβαρές μεταρρυθμίσεις· 
εκφράζει τη βαθιά του λύπη για το 
γεγονός ότι τα προενταξιακά μέσα δεν 
μπόρεσαν να χρησιμοποιηθούν στο 
έπακρο λόγω των εμποδίων που 
εξακολουθεί να παρεμβάλλει το 
Συμβούλιο·

22. σημειώνει ότι, ενώ η διαδικασία 
προσχώρησης στην ΕΕ ήταν, όταν 
ξεκίνησε, ισχυρό κίνητρο για 
μεταρρυθμίσεις στην Τουρκία, σημειώθηκε 
έντονη οπισθοδρόμηση στους τομείς του 
κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια των 
τελευταίων ετών·

Or. en
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Τροπολογία 10
Τάκης Χατζηγεωργίου, Νικόλαος Χουντής, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán 
Crespo, Martina Michels, Emmanuel Maurel, Κώστας Χρυσόγονος, Barbara Spinelli, 
Helmut Scholz, Σοφία Σακοράφα
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23. τονίζει ότι ο εκσυγχρονισμός της 
τελωνειακής ένωσης θα μπορούσε να 
ενισχύσει ακόμη περισσότερο τους ήδη 
στενούς δεσμούς μεταξύ της Τουρκίας 
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να 
επιτρέψει στην Τουρκία να παραμείνει 
οικονομικά προσδεδεμένη στην ΕΕ· 
πιστεύει, συνεπώς, ότι πρέπει να 
παραμείνει μια πόρτα ανοικτή για τον 
εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση της 
Τελωνειακής Ένωσης του 1995 μεταξύ ΕΕ 
και Τουρκίας, ώστε να συμπεριληφθούν οι 
σχετικοί τομείς όπως η γεωργία, οι 
υπηρεσίες και οι δημόσιες συμβάσεις, που 
επί του παρόντος δεν καλύπτονται· 
υπενθυμίζει ότι η Τουρκία είναι ο πέμπτος 
μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της ΕΕ, ότι 
τα δύο τρίτα των άμεσων ξένων 
επενδύσεων (ΑΞΕ) στην Τουρκία 
προέρχονται από κράτη μέλη της ΕΕ και 
ότι η Τουρκία αποτελεί σημαντική αγορά 
ανάπτυξης για την ΕΕ· πιστεύει ότι η 
αναβάθμιση θα μπορούσε να προσφέρει 
μια πολύτιμη ευκαιρία για δημοκρατικές 
προϋποθέσεις, θετική μόχλευση και τη 
δυνατότητα κατάρτισης ενός οδικού χάρτη 
όπου η αναβάθμιση της τελωνειακής 
ένωσης θα συνοδεύεται από  
συγκεκριμένες βελτιώσεις των 

23. πιστεύει ότι πρέπει να παραμείνει 
μια πόρτα ανοικτή για τον εκσυγχρονισμό 
και την αναβάθμιση της Τελωνειακής 
Ένωσης του 1995 μεταξύ ΕΕ και 
Τουρκίας· υπενθυμίζει ότι η Τουρκία είναι 
ο πέμπτος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος 
της ΕΕ, ότι τα δύο τρίτα των άμεσων 
ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) στην Τουρκία 
προέρχονται από κράτη μέλη της ΕΕ και 
ότι η Τουρκία αποτελεί σημαντική αγορά 
ανάπτυξης για την ΕΕ· πιστεύει ότι το 
ενδεχόμενο αναβάθμισης μπορεί να 
εξεταστεί εφόσον η Τουρκία προβεί 
πρώτα στην πλήρη και χωρίς διακρίσεις 
υλοποίηση των υποχρεώσεών της που 
απορρέουν από την ισχύουσα συμφωνία 
τελωνειακής ένωσης μεταξύ της ΕΕ και 
της Τουρκίας· θεωρεί ότι όταν γίνει το 
βήμα αυτό, η αναβάθμιση θα μπορούσε 
να προσφέρει μια πολύτιμη ευκαιρία για 
δημοκρατικές προϋποθέσεις, θετική 
μόχλευση και τη δυνατότητα κατάρτισης 
ενός οδικού χάρτη όπου η αναβάθμιση της 
τελωνειακής ένωσης θα συνοδεύεται από  
συγκεκριμένες βελτιώσεις των 
δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων που 
πραγματοποιεί η Τουρκία και οι οποίες 
ενισχύουν την πλήρη συμμόρφωση προς 
τα κριτήρια της Κοπεγχάγης στους τομείς 
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δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων που 
πραγματοποιεί η Τουρκία στους τομείς της 
δημοκρατίας, των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών 
και του κράτους δικαίου καθώς και προς 
την κατεύθυνση ενός γνήσιου, ανοικτού 
χώρου για την κοινωνία των πολιτών και 
την πολυφωνία· πιστεύει επίσης ότι η 
αναβάθμιση της τελωνειακής ένωσης θα 
προσφέρει μια σημαντική ευκαιρία για 
διάλογο τόσο σχετικά με τις πολιτικές που 
αφορούν τη βιώσιμη από κοινωνική και 
περιβαλλοντική άποψη ανάπτυξη και την 
κλιματική αλλαγή όσο και σχετικά με τα 
εργασιακά δικαιώματα στην Τουρκία· 
καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει 
προπαρασκευαστικές εργασίες για την 
αναβάθμιση της τελωνειακής ένωσης μόλις 
η τουρκική κυβέρνηση αποδείξει ότι είναι 
έτοιμη για σοβαρές μεταρρυθμίσεις· καλεί 
την Επιτροπή να συμπεριλάβει στην 
αναβαθμισμένη τελωνειακή ένωση ρήτρα 
που θα αναγάγει τα ανθρώπινα δικαιώματα 
και τις θεμελιώδεις ελευθερίες σε βασική 
προϋπόθεση· υπενθυμίζει ότι το πλήρες 
δυναμικό της σημερινής τελωνειακής 
ένωσης δεν θα επιτευχθεί έως ότου η 
Τουρκία εφαρμόσει στο ακέραιο το 
πρόσθετο πρωτόκολλο έναντι όλων των 
κρατών μελών·

της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών 
και του κράτους δικαίου καθώς και προς 
την κατεύθυνση ενός γνήσιου, ανοικτού 
χώρου για την κοινωνία των πολιτών και 
την πολυφωνία· πιστεύει επίσης ότι η 
αναβάθμιση της τελωνειακής ένωσης θα 
προσφέρει μια σημαντική ευκαιρία για 
διάλογο τόσο σχετικά με τις πολιτικές που 
αφορούν τη βιώσιμη από κοινωνική και 
περιβαλλοντική άποψη ανάπτυξη και την 
κλιματική αλλαγή όσο και σχετικά με τα 
εργασιακά δικαιώματα στην Τουρκία· 
καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει 
προπαρασκευαστικές εργασίες για την 
αναβάθμιση της τελωνειακής ένωσης μόλις 
η τουρκική κυβέρνηση αποδείξει ότι είναι 
έτοιμη για σοβαρές μεταρρυθμίσεις· καλεί 
την Επιτροπή να συμπεριλάβει στην 
αναβαθμισμένη τελωνειακή ένωση ρήτρα 
που θα αναγάγει τα ανθρώπινα δικαιώματα 
και τις θεμελιώδεις ελευθερίες σε βασική 
προϋπόθεση· υπενθυμίζει ότι το πλήρες 
δυναμικό της σημερινής τελωνειακής 
ένωσης δεν θα επιτευχθεί έως ότου η 
Τουρκία εφαρμόσει στο ακέραιο το 
πρόσθετο πρωτόκολλο έναντι όλων των 
κρατών μελών·
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26. σημειώνει ότι η ελευθέρωση του 
καθεστώτος των θεωρήσεων είναι πολύ 
σημαντική για τους Τούρκους πολίτες, και 
ιδίως για τους φοιτητές, τους 
ακαδημαϊκούς, τους εκπροσώπους των 
επιχειρήσεων και τους ανθρώπους που 
έχουν οικογενειακούς δεσμούς στα κράτη 
μέλη της ΕΕ· ενθαρρύνει την τουρκική 
κυβέρνηση να συμμορφωθεί πλήρως με τα 
72 κριτήρια που προσδιορίζονται στον 
χάρτη πορείας για την ελευθέρωση του 
καθεστώτος θεωρήσεων· τονίζει ότι η 
αναθεώρηση της αντιτρομοκρατικής 
νομοθεσίας της Τουρκίας αποτελεί βασική 
προϋπόθεση για τη διασφάλιση των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών· 
ενθαρρύνει την Τουρκία να καταβάλει τις 
αναγκαίες προσπάθειες για την εκπλήρωση 
των εναπομεινάντων κριτηρίων 
αξιολόγησης· τονίζει ότι η ελευθέρωση του 
καθεστώτος των θεωρήσεων θα είναι 
δυνατή όταν θα έχουν εκπληρωθεί στο 
ακέραιο όλα τα κριτήρια με ουσιαστικό και 
αμερόληπτο τρόπο·

26. σημειώνει ότι η ελευθέρωση του 
καθεστώτος των θεωρήσεων είναι πολύ 
σημαντική για τους Τούρκους πολίτες, και 
ιδίως για τους φοιτητές, τους 
ακαδημαϊκούς, τους εκπροσώπους των 
επιχειρήσεων και τους ανθρώπους που 
έχουν οικογενειακούς δεσμούς στα κράτη 
μέλη της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι η 
ελευθέρωση του καθεστώτος των 
θεωρήσεων δεν πρέπει να θίγει τα 
δικαιώματα των Τούρκων πολιτών, ιδίως 
αυτών που ζητούν άσυλο στην Ευρώπη, 
και δεν μπορεί να υπόκειται σε 
αυξημένους ελέγχους στα σύνορα ή στην 
εφαρμογή συμφωνιών επανεισδοχής, 
αλλά αποτελεί αφ’ εαυτής στόχο για την 
επίτευξη του οικουμενικού δικαιώματος 
στην ελεύθερη κυκλοφορία, όπως ορίζει 
το διεθνές δίκαιο· ενθαρρύνει την 
τουρκική κυβέρνηση να συμμορφωθεί 
πλήρως με τα 72 κριτήρια που 
προσδιορίζονται στον χάρτη πορείας για 
την ελευθέρωση του καθεστώτος 
θεωρήσεων· τονίζει ότι η αναθεώρηση της 
αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας της 
Τουρκίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για 
τη διασφάλιση των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και ελευθεριών· ενθαρρύνει 
την Τουρκία να καταβάλει τις αναγκαίες 
προσπάθειες για την εκπλήρωση των 



AM\1178872EL.docx PE635.399v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

εναπομεινάντων κριτηρίων αξιολόγησης· 
τονίζει ότι η ελευθέρωση του καθεστώτος 
των θεωρήσεων θα είναι δυνατή όταν θα 
έχουν εκπληρωθεί στο ακέραιο όλα τα 
κριτήρια με ουσιαστικό και αμερόληπτο 
τρόπο έναντι όλων των κρατών μελών της 
ΕΕ·
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27. υπενθυμίζει τον σημαντικό ρόλο 
που διαδραματίζει η Τουρκία στην 
αντιμετώπιση της μεταναστευτικής 
κρίσης που έχει προκληθεί λόγω του 
πολέμου στη Συρία· είναι της άποψης ότι η 
Τουρκία και ο πληθυσμός τήρησαν 
ιδιαίτερα φιλόξενη στάση προσφέροντας 
καταφύγιο σε περισσότερους από 3,5 
εκατομμύρια Σύρους πρόσφυγες· 
υπογραμμίζει ότι υπάρχουν στην Τουρκία 
σχεδόν ένα εκατομμύριο παιδιά σχολικής 
ηλικίας, το 60 % από τα οποία είναι 
εγγεγραμμένα σε τουρκικά σχολεία· 
επισημαίνει τη δήλωση ΕΕ-Τουρκίας της 
18ης Μαρτίου 2016· παροτρύνει την 
Τουρκία να τηρεί την αρχή της μη 
επαναπροώθησης· εκφράζει τη λύπη του 
για το γεγονός ότι, στο πλαίσιο του 
προγράμματος ΜΠΒ 2011/2012, η ΕΕ 
χρηματοδότησε την αγορά 
τεθωρακισμένων οχημάτων μάχης Cobra 
II, και ζητεί από την Επιτροπή να 
παρακολουθεί στενά τη χρήση του 
εξοπλισμού που συγχρηματοδοτήθηκε στο 
πλαίσιο προγραμμάτων της ΕΕ και την 
ουσιαστική εφαρμογή της αρχής της μη 
επαναπροώθησης, ιδίως στα σύνορα της 
Συρίας· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη 
της να τηρήσουν τις υποσχέσεις τους 
σχετικά με μια επανεγκατάσταση μεγάλης 

27. υπενθυμίζει τον σημαντικό ρόλο 
που διαδραματίζει η Τουρκία στην 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
συνδέονται με τα άτομα τα οποία χρήζουν 
διεθνούς προστασίας λόγω του πολέμου 
στη Συρία· είναι της άποψης ότι η Τουρκία 
και ο πληθυσμός τήρησαν ιδιαίτερα 
φιλόξενη στάση προσφέροντας καταφύγιο 
σε περισσότερους από 3,5 εκατομμύρια 
Σύρους πρόσφυγες· υπογραμμίζει ότι 
υπάρχουν στην Τουρκία σχεδόν ένα 
εκατομμύριο παιδιά σχολικής ηλικίας, το 
60 % από τα οποία είναι εγγεγραμμένα σε 
τουρκικά σχολεία· απορρίπτει τη δήλωση 
ΕΕ-Τουρκίας της 18ης Μαρτίου 2016· 
παροτρύνει την Τουρκία να τηρεί την αρχή 
της μη επαναπροώθησης· εκφράζει τη 
λύπη του για το γεγονός ότι, στο πλαίσιο 
του προγράμματος ΜΠΒ 2011/2012, η ΕΕ 
χρηματοδότησε την αγορά 
τεθωρακισμένων οχημάτων μάχης Cobra 
II, και ζητεί από την Επιτροπή να 
παρακολουθεί στενά τη χρήση του 
εξοπλισμού που συγχρηματοδοτήθηκε στο 
πλαίσιο προγραμμάτων της ΕΕ και την 
ουσιαστική εφαρμογή της αρχής της μη 
επαναπροώθησης, ιδίως στα σύνορα της 
Συρίας· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη 
της να τηρήσουν τις υποσχέσεις τους 
σχετικά με μια επανεγκατάσταση μεγάλης 
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κλίμακας και να εξασφαλίσουν επαρκείς 
χρηματοδοτικούς πόρους για την 
μακροπρόθεσμη στήριξη των Σύρων 
προσφύγων στην Τουρκία· αναγνωρίζει 
την ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού 
Ελεγκτικού Συνεδρίου του 2018, η οποία 
ζητεί να αυξηθούν η αποδοτικότητα και η 
διαφάνεια της διάθεσης και της κατανομής 
της χρηματοδότησης· επισημαίνει την 
αυξανόμενη αβεβαιότητα των Σύρων 
προσφύγων όσον αφορά τις προοπτικές 
προσωρινής προστασίας τους στην 
Τουρκία, και ζητεί από την Τουρκία να 
εξετάσει στρατηγικές για επίτευξη 
μεγαλύτερης κοινωνικής συνοχής σε 
περιοχές με μεγάλες συριακές κοινότητες 
προσφύγων, καθώς και για εξασφάλιση πιο 
μακροπρόθεσμης κοινωνικοοικονομικής 
και πολιτιστικής ένταξης και επαρκούς και 
αποτελεσματικής πρόσβασης στην 
εκπαίδευση και την επαγγελματική 
κατάρτιση· καλεί την Επιτροπή να 
συνεχίσει να επαγρυπνεί και να 
διασφαλίσει ότι, όταν χρησιμοποιούνται 
κονδύλια της ΕΕ, θα επιδεικνύεται ο 
ενδεδειγμένος σεβασμός για τα δικαιώματα 
των προσφύγων και θα αναλαμβάνεται 
δράση για την πρόληψη της παιδικής 
εργασίας, της σεξουαλικής εκμετάλλευσης 
παιδιών και άλλων παραβιάσεων των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

κλίμακας και να εξασφαλίσουν επαρκείς 
χρηματοδοτικούς πόρους για την 
μακροπρόθεσμη στήριξη των Σύρων 
προσφύγων στην Τουρκία· αναγνωρίζει 
την ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού 
Ελεγκτικού Συνεδρίου του 2018, η οποία 
ζητεί να αυξηθούν η αποδοτικότητα και η 
διαφάνεια της διάθεσης και της κατανομής 
της χρηματοδότησης· επισημαίνει την 
αυξανόμενη αβεβαιότητα των Σύρων 
προσφύγων όσον αφορά τις προοπτικές 
προσωρινής προστασίας τους στην 
Τουρκία, και ζητεί από την Τουρκία να 
εξετάσει στρατηγικές για επίτευξη 
μεγαλύτερης κοινωνικής συνοχής σε 
περιοχές με μεγάλες συριακές κοινότητες 
προσφύγων, καθώς και για εξασφάλιση πιο 
μακροπρόθεσμης κοινωνικοοικονομικής 
και πολιτιστικής ένταξης και επαρκούς και 
αποτελεσματικής πρόσβασης στην 
εκπαίδευση και την επαγγελματική 
κατάρτιση· καλεί την Επιτροπή να 
συνεχίσει να επαγρυπνεί και να 
διασφαλίσει ότι, όταν χρησιμοποιούνται 
κονδύλια της ΕΕ, θα επιδεικνύεται ο 
ενδεδειγμένος σεβασμός για τα δικαιώματα 
των προσφύγων και θα αναλαμβάνεται 
δράση για την πρόληψη της παιδικής 
εργασίας, της σεξουαλικής εκμετάλλευσης 
παιδιών και άλλων παραβιάσεων των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων·
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28. επισημαίνει ότι τόσο η ΕΕ και τα 
κράτη μέλη της όσο και η Τουρκία πρέπει 
να διατηρούν εντατικό διάλογο και 
συνεργασία σε θέματα εξωτερικής 
πολιτικής και ασφάλειας· ενθαρρύνει τη 
συνεργασία και την περαιτέρω 
ευθυγράμμιση σε θέματα εξωτερικής 
πολιτικής, άμυνας και ασφάλειας, 
συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας 
για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας· 
υπενθυμίζει ότι η Τουρκία είναι επίσης 
παλαιό μέλος της συμμαχίας του ΝΑΤΟ 
και βρίσκεται σε κομβική γεωστρατηγική 
θέση για τη διατήρηση της περιφερειακής 
και ευρωπαϊκής ασφάλειας· επισημαίνει 
ότι η ΕΕ και η Τουρκία συνεχίζουν να 
συνεργάζονται σε θέματα (στρατιωτικής) 
στρατηγικής σημασίας στο πλαίσιο του 
ΝΑΤΟ· καλεί, ως εκ τούτου, την Τουρκία 
να συνεχίσει τη συνεργασία της με τα 
κράτη μέλη της ΕΕ που ανήκουν στο 
ΝΑΤΟ στο πλαίσιο του κυλιόμενου 
προγράμματος συνεργασίας του ΝΑΤΟ με 
χώρες εκτός της ΕΕ

διαγράφεται
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Τροπολογία 14
Νικόλαος Χουντής, Martina Michels, Marie-Christine Vergiat, Κώστας Χρυσόγονος, 
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Σοφία Σακοράφα, Miguel Urbán Crespo
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0091/2019
Kati Piri
Έκθεση του 2018 για την Τουρκία
(2018/2150(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. επαναλαμβάνει τη σημασία που 
έχει η διατήρηση σχέσεων καλής γειτονίας· 
καλεί , εν προκειμένω, την Τουρκία να 
εντείνει τις προσπάθειες για την επίλυση 
διμερών διαφορών που εκκρεμούν, στις 
οποίες περιλαμβάνονται και μη 
διευθετηθείσες νομικές υποχρεώσεις και 
ανεπίλυτες διαμάχες με τους άμεσους 
γείτονές της όσον αφορά τα χερσαία και 
θαλάσσια σύνορα και τον εναέριο χώρο, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Χάρτη του 
ΟΗΕ και με το διεθνές δίκαιο· 
επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς  την 
τουρκική κυβέρνηση να υπογράψει και να 
κυρώσει τη Σύμβαση των Ηνωμένων 
Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας 
(UNCLOS)· προτρέπει την κυβέρνηση της 
Τουρκίας να θέσει τέλος στις 
επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις του 
εναέριου χώρου και των χωρικών υδάτων 
της Ελλάδας και να σεβαστεί την εδαφική 
ακεραιότητα και την κυριαρχία όλων των 
γειτόνων της· θεωρεί λυπηρό το γεγονός 
ότι δεν έχει ανακληθεί ακόμη η απειλή του 
casus belli που έχει κηρύξει η Μεγάλη 
Τουρκική Εθνοσυνέλευση κατά της 
Ελλάδας·

30. επαναλαμβάνει τη σημασία που 
έχει η διατήρηση σχέσεων καλής γειτονίας· 
καλεί , εν προκειμένω, την Τουρκία να 
εντείνει τις προσπάθειες για την επίλυση 
διμερών διαφορών που εκκρεμούν, στις 
οποίες περιλαμβάνονται και μη 
διευθετηθείσες νομικές υποχρεώσεις και 
ανεπίλυτες διαμάχες με τους άμεσους 
γείτονές της όσον αφορά τα χερσαία και 
θαλάσσια σύνορα και τον εναέριο χώρο, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Χάρτη του 
ΟΗΕ και με το διεθνές δίκαιο· 
επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς  την 
τουρκική κυβέρνηση να υπογράψει και να 
κυρώσει τη Σύμβαση των Ηνωμένων 
Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας 
(UNCLOS)· προτρέπει την κυβέρνηση της 
Τουρκίας να θέσει τέλος στις 
επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις του 
εναέριου χώρου και των χωρικών υδάτων 
της Ελλάδας και να σεβαστεί την εδαφική 
ακεραιότητα και την κυριαρχία όλων των 
γειτόνων της· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα 
με την UNCLOS, η Ελλάδα μπορεί να 
ασκήσει το δικαίωμα να επεκτείνει τα 
χωρικά της ύδατα σε 12 ναυτικά μίλια 
όποτε το επιθυμεί· θεωρεί λυπηρό το 
γεγονός ότι δεν έχει ανακληθεί ακόμη η 
απειλή του casus belli που έχει κηρύξει η 
Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση κατά 
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της Ελλάδας·
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Έκθεση A8-0091/2019
Kati Piri
Έκθεση του 2018 για την Τουρκία
(2018/2150(INI))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. επικροτεί τις προσπάθειες που 
καταβάλλονται υπό την αιγίδα του Γενικού 
Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για 
επανέναρξη των διαπραγματεύσεων 
σχετικά με την επανένωση της Κύπρου· 
επαναλαμβάνει ότι υποστηρίζει μια δίκαιη, 
συνολική και βιώσιμη διευθέτηση με βάση 
μια δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία, 
ενιαία διεθνή νομική προσωπικότητα, 
ενιαία κυριαρχία και ενιαία ιθαγένεια και 
με πολιτική ισότητα μεταξύ των δύο 
κοινοτήτων, όπως ορίζεται στις σχετικές 
αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας 
των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με το 
διεθνές δίκαιο και το κεκτημένο της ΕΕ 
και με βάση τον σεβασμό των αρχών στις 
οποίες εδράζεται η Ένωση· εφιστά την 
προσοχή στο πλαίσιο που παρουσίασε ο 
Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων 
Εθνών και στην έκκλησή του για 
επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, με 
βάση τις συμφωνίες που έχουν ήδη 
επιτευχθεί στη διαδικασία 2017 του Crans-
Montana· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη 
της να διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο 
για την επιτυχημένη ολοκλήρωση των 
διαπραγματεύσεων· επαναλαμβάνει την 
έκκλησή του προς όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη, και ιδίως προς την Τουρκία, να 

31. επικροτεί τις προσπάθειες που 
καταβάλλονται υπό την αιγίδα του Γενικού 
Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για 
επανέναρξη των διαπραγματεύσεων 
σχετικά με την επανένωση της Κύπρου· 
επαναλαμβάνει ότι υποστηρίζει μια δίκαιη, 
συνολική και βιώσιμη διευθέτηση με βάση 
μια δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία, 
ενιαία διεθνή νομική προσωπικότητα, 
ενιαία κυριαρχία και ενιαία ιθαγένεια και 
με πολιτική ισότητα μεταξύ των δύο 
κοινοτήτων, όπως ορίζεται στις σχετικές 
αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας 
των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με το 
διεθνές δίκαιο και το κεκτημένο της ΕΕ 
και με βάση τον σεβασμό των αρχών στις 
οποίες εδράζεται η Ένωση· εφιστά την 
προσοχή στο πλαίσιο που παρουσίασε ο 
Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων 
Εθνών το οποίο προβλέπει, μεταξύ άλλων, 
την κατάργηση της Συνθήκης Εγγυήσεων 
και κάθε μονομερούς δικαιώματος 
επέμβασης και την ταχεία απόσυρση 
όλων των δυνάμεων κατοχής, καθώς και 
στην έκκλησή του για επανέναρξη των 
διαπραγματεύσεων, με βάση τις συμφωνίες 
που έχουν ήδη επιτευχθεί στη διαδικασία 
2017 του Crans-Montana· καλεί την ΕΕ 
και τα κράτη μέλη της να διαδραματίσουν 
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δεσμευτούν και να συμβάλουν σε μια 
συνολική διευθέτηση· καλεί την Τουρκία 
να αρχίσει να αποσύρει τα στρατεύματά 
της από την Κύπρο, να μεταβιβάσει την 
περίκλειστη περιοχή της Αμμόχωστου στη 
διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών σύμφωνα 
με την απόφαση 550 του Συμβουλίου 
Ασφαλείας του ΟΗΕ, και να απόσχει από 
ενέργειες που αλλοιώνουν τη δημογραφική 
ισορροπία του νησιού μέσω της εφαρμογής 
πολιτικής παράνομων εποικισμών· τονίζει 
την ανάγκη για εφαρμογή του κεκτημένου 
της ΕΕ σε ολόκληρη την νήσο· 
αναγνωρίζει, εν προκειμένω, τη συνέχιση 
των εργασιών της δικοινοτικής ad hoc 
επιτροπής προετοιμασίας της ΕΕ· 
δεσμεύεται να εντείνει τις προσπάθειές του 
για συνεργασία με την τουρκοκυπριακή 
κοινότητα στο πλαίσιο της προετοιμασίας 
της για πλήρη ένταξη στην ΕΕ μετά από 
την επίλυση του κυπριακού προβλήματος, 
και καλεί την Επιτροπή να πράξει το ίδιο· 
εξαίρει το σημαντικό έργο της 
δικοινοτικής 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, 
συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών 
περιοχών· καλεί την Τουρκία να συνδράμει 
την Επιτροπή Αγνοουμένων παρέχοντας 
πληροφορίες από τα στρατιωτικά της 
αρχεία· αναγνωρίζει το δικαίωμα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας να συνάπτει 
διμερείς συμφωνίες με αντικείμενο την 
αποκλειστική οικονομική της ζώνη· 
επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την 
Τουρκία να σέβεται πλήρως τα κυριαρχικά 
δικαιώματα όλων των κρατών μελών, 
περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων που 
αφορούν την εξερεύνηση και 
εκμετάλλευση φυσικών πόρων, σύμφωνα 
με το κεκτημένο της ΕΕ και το διεθνές 
δίκαιο· παροτρύνει την Τουρκία να 
συμπράξει στην ειρηνική επίλυση των 
διαφορών και να απόσχει από κάθε απειλή 

πιο ενεργό ρόλο για την επιτυχημένη 
ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων· 
επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς όλα 
τα ενδιαφερόμενα μέρη, και ιδίως προς την 
Τουρκία, να δεσμευτούν και να συμβάλουν 
σε μια συνολική διευθέτηση· καλεί την 
Τουρκία να αρχίσει να αποσύρει τα 
στρατεύματά της από την Κύπρο, να 
μεταβιβάσει την περίκλειστη περιοχή της 
Αμμόχωστου στη διοίκηση των Ηνωμένων 
Εθνών σύμφωνα με την απόφαση 550 του 
Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, και να 
απόσχει από ενέργειες που αλλοιώνουν τη 
δημογραφική ισορροπία του νησιού μέσω 
της εφαρμογής πολιτικής παράνομων 
εποικισμών· τονίζει την ανάγκη για 
εφαρμογή του κεκτημένου της ΕΕ σε 
ολόκληρη την νήσο· αναγνωρίζει, εν 
προκειμένω, τη συνέχιση των εργασιών 
της δικοινοτικής ad hoc επιτροπής 
προετοιμασίας της ΕΕ· δεσμεύεται να 
εντείνει τις προσπάθειές του για 
συνεργασία με την τουρκοκυπριακή 
κοινότητα στο πλαίσιο της προετοιμασίας 
της για πλήρη ένταξη στην ΕΕ μετά από 
την επίλυση του κυπριακού προβλήματος, 
και καλεί την Επιτροπή να πράξει το ίδιο· 
εξαίρει το σημαντικό έργο της 
δικοινοτικής 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, 
συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών 
περιοχών· καλεί την Τουρκία να συνδράμει 
την Επιτροπή Αγνοουμένων παρέχοντας 
πληροφορίες από τα στρατιωτικά της 
αρχεία· αναγνωρίζει το δικαίωμα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας να συνάπτει 
διμερείς συμφωνίες με αντικείμενο την 
αποκλειστική οικονομική της ζώνη· 
επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την 
Τουρκία να σέβεται πλήρως τα κυριαρχικά 
δικαιώματα όλων των κρατών μελών, 
περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων που 
αφορούν την εξερεύνηση και 
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ή ενέργεια που θα μπορούσε να επηρεάσει 
δυσμενώς τις σχέσεις καλής γειτονίας·

εκμετάλλευση φυσικών πόρων, σύμφωνα 
με το κεκτημένο της ΕΕ και το διεθνές 
δίκαιο· παροτρύνει την Τουρκία να 
συμπράξει στην ειρηνική επίλυση των 
διαφορών και να απόσχει από κάθε απειλή 
ή ενέργεια που θα μπορούσε να επηρεάσει 
δυσμενώς τις σχέσεις καλής γειτονίας·
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