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Módosítás 17
Jörg Meuthen, Rolandas Paksas, Sylvie Goddyn, Joëlle Bergeron, Bernard Monot, 
Florian Philippot, Mireille D’Ornano
az EFDD 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 
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jogállamiság és az alapvető jogok 
tiszteletben tartására vonatkozó 
feltételeken kell alapulniuk;

tiszteletben tartására vonatkozó 
feltételeken kell alapulniuk;
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