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Τροπολογία  1 

Renate Sommer 

εμ νλφκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 

 

Πρόταση ψηυίσματος B8-0442/2016 

Kati Piri 

εμ νλφκαηνο ηεο Επηηξνπήο Εμσηεξηθψλ Υπνζέζεσλ 

ζρεηηθά κε ηελ έθζεζε ηνπ 2015 γηα ηελ Τνπξθία 

Πρόταση ψηυίσματος 

Αιτιολογική αναυορά 10 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

– έρνληαο ππφςε ην δηαπξαγκαηεπηηθφ 

πιαίζην γηα ηελ έληαμε ηεο Τνπξθίαο ζηελ 

ΕΕ ηεο 3εο Οθησβξίνπ 2005, 

– έρνληαο ππφςε ην δηαπξαγκαηεπηηθφ 

πιαίζην ηεο 3εο Οθησβξίνπ 2005 γηα ηελ 

Τνπξθία, 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/2 

Τροπολογία  2 

Renate Sommer 

εμ νλφκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 

 

Πρόταση ψηυίσματος B8-0442/2016 

Kati Piri 

εμ νλφκαηνο ηεο Επηηξνπήο Εμσηεξηθψλ Υπνζέζεσλ 

ζρεηηθά κε ηελ έθζεζε ηνπ 2015 γηα ηελ Τνπξθία 

Πρόταση ψηυίσματος 

Αιτιολογική αναυορά 17 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

– έρνληαο ππφςε ην γεγνλφο φηη ν 

ζεβαζκφο ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ηδίσο, ηεο 

δηάθξηζεο ησλ εμνπζηψλ, ηεο ειεπζεξίαο 

ηεο έθθξαζεο θαη ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

κεηνλνηήησλ, βξίζθνληαη ζην επίθεληξν 

ηεο δηαδηθαζίαο πξνζρώξεζεο, 

– έρνληαο ππφςε ην γεγνλφο φηη ν 

ζεβαζκφο ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ηδίσο, ηεο 

δηάθξηζεο ησλ εμνπζηψλ, ηεο 

δεκνθξαηίαο, ηεο ειεπζεξίαο ηεο 

έθθξαζεο, ηωλ αλζξωπίλωλ 

δηθαηωκάηωλ, ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

κεηνλνηήησλ, θαζώο θαη ηεο 

ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο, βξίζθνληαη ζην 

επίθεληξν ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο, 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/3 

Τροπολογία  3 

Renate Sommer 

εμ νλφκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 

Alexander Graf Lambsdorff 

εμ νλφκαηνο ηεο Οκάδαο ALDE 

 

Πρόταση ψηυίσματος B8-0442/2016 

Kati Piri 

εμ νλφκαηνο ηεο Επηηξνπήο Εμσηεξηθψλ Υπνζέζεσλ 

ζρεηηθά κε ηελ έθζεζε ηνπ 2015 γηα ηελ Τνπξθία 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 37 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

37. ζηεξίδεη κηα αλαλεσκέλε πνιηηηθή 

δέζκεπζε κεηαμχ ΕΕ θαη Τνπξθίαο γηα ηηο 

γεσπνιηηηθέο πξνθιήζεηο, ηδίσο ζε ζρέζε 

κε ηελ πξνζθπγηθή θαη κεηαλαζηεπηηθή 

θξίζε· αλαγλσξίδεη ηε κεγάιε 

αλζξσπηζηηθή ζπκβνιή ηεο Τνπξθίαο ε 

νπνία θηινμελεί ηνλ κεγαιχηεξν 

πξνζθπγηθφ πιεζπζκφ ζηνλ θφζκν· 

παξνηξχλεη ηελ ΕΕ θαη ηελ Τνπξθία λα 

ελψζνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο γηα ηε βειηίσζε 

θαη ηε δηαζθάιηζε αμηνπξεπψλ ζπλζεθψλ 

δηαβίσζεο θαη βαζηθψλ ηθαλνηήησλ ζηνπο 

πξνζθπγηθνχο θαηαπιηζκνχο θαη λα 

δηεπθνιχλνπλ ην έξγν ηεο Ύπαηεο 

Αξκνζηείαο ησλ Ηλσκέλσλ Εζλψλ γηα 

ηνπο Πξφζθπγεο (UNHCR), πξνθεηκέλνπ 

λα απνθεπρζεί ε καδηθή έμνδνο 

κεηαλαζηψλ· πξνηξέπεη ηελ ΕΕ λα 

ζπλερίζεη ηε ζπλεξγαζία ηεο κε 

αμησκαηνχρνπο ηεο ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο 

γηα λα δηαζθαιίζεη ηελ νξζή θαηαγξαθή 

ησλ κεηαλαζηψλ· ππελζπκίδεη φηη ε 

Τνπξθία είλαη κία απφ ηηο θχξηεο ρψξεο 

δηέιεπζεο γηα ηνπο κεηαλάζηεο θαη ηνπο 

πξφζθπγεο πνπ ηαμηδεχνπλ πξνο ηελ ΕΕ, 

φρη κφλν απφ ηε Σπξία αιιά θαη απφ 

πνιιέο άιιεο ρψξεο· ηνλίδεη ηε ζεκαζία 

ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηελ Τνπξθία γηα ηε 

δηαρείξηζε ηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο θαη ηελ 

37. ζηεξίδεη κηα αλαλεσκέλε πνιηηηθή 

δέζκεπζε κεηαμχ ΕΕ θαη Τνπξθίαο γηα ηηο 

γεσπνιηηηθέο πξνθιήζεηο, ηδίσο ζε ζρέζε 

κε ηελ πξνζθπγηθή θαη κεηαλαζηεπηηθή 

θξίζε· αλαγλσξίδεη ηε κεγάιε 

αλζξσπηζηηθή ζπκβνιή ηεο Τνπξθίαο ε 

νπνία θηινμελεί ηνλ κεγαιχηεξν 

πξνζθπγηθφ πιεζπζκφ ζηνλ θφζκν· 

παξνηξχλεη ηελ ΕΕ θαη ηελ Τνπξθία λα 

ελψζνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο γηα ηε βειηίσζε 

θαη ηε δηαζθάιηζε αμηνπξεπψλ ζπλζεθψλ 

δηαβίσζεο θαη βαζηθψλ ηθαλνηήησλ ζηνπο 

πξνζθπγηθνχο θαηαπιηζκνχο θαη λα 

δηεπθνιχλνπλ ην έξγν ηεο Ύπαηεο 

Αξκνζηείαο ησλ Ηλσκέλσλ Εζλψλ γηα 

ηνπο Πξφζθπγεο (UNHCR), πξνθεηκέλνπ 

λα απνθεπρζεί ε καδηθή έμνδνο 

κεηαλαζηψλ· πξνηξέπεη ηελ ΕΕ λα 

ζπλερίζεη ηε ζπλεξγαζία ηεο κε 

αμησκαηνχρνπο ηεο ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο 

γηα λα δηαζθαιίζεη ηελ νξζή θαηαγξαθή 

ησλ κεηαλαζηψλ· ππελζπκίδεη φηη ε 

Τνπξθία είλαη κία απφ ηηο θχξηεο ρψξεο 

δηέιεπζεο γηα ηνπο κεηαλάζηεο θαη ηνπο 

πξφζθπγεο πνπ ηαμηδεχνπλ πξνο ηελ ΕΕ, 

φρη κφλν απφ ηε Σπξία αιιά θαη απφ 

πνιιέο άιιεο ρψξεο· ηνλίδεη ηε ζεκαζία 

ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηελ Τνπξθία γηα ηε 

δηαρείξηζε ηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο θαη ηελ 
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απνηξνπή αλζξψπηλσλ απσιεηψλ ζηε 

ζάιαζζα· 

απνηξνπή αλζξψπηλσλ απσιεηψλ ζηε 

ζάιαζζα· εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ 

γηα ηελ παξνπζία ηεο απνζηνιήο 

παξαθνινύζεζεο ηνπ ΝΑΤΟ ζην Αηγαίν· 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/4 

Τροπολογία  4 

Renate Sommer 

εμ νλφκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 

 

Πρόταση ψηυίσματος B8-0442/2016 

Kati Piri 

εμ νλφκαηνο ηεο Επηηξνπήο Εμσηεξηθψλ Υπνζέζεσλ 

ζρεηηθά κε ηελ έθζεζε ηνπ 2015 γηα ηελ Τνπξθία 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 42 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

42. επηζεκαίλεη φηη ε αλαραίηηζε ηεο 

κεηαλάζηεπζεο πξνο ηελ ΕΕ δελ ζα πξέπεη 

λα νδεγεί ζε απσζήζεηο πξνζθχγσλ ή ζε 

παξάλνκε θξάηεζε· επαλαιακβάλεη ηελ 

έθθιεζή ηνπ πξνο ηελ Τνπξθία λα άξεη ηε 

γεσγξαθηθή επηθχιαμή ηεο φζνλ αθνξά ηε 

ζχκβαζε ηεο Γελεχεο ηνπ 1951· εκκέλεη 

ζηελ άπνςε φηη ε δεκηνπξγία αζθαιψλ θαη 

λφκηκσλ νδψλ γηα ηνπο πξφζθπγεο έρεη 

θαίξηα ζεκαζία θαη θαιεί ηα θξάηε κέιε 

λα απμήζνπλ νπζηαζηηθά ηηο πξνζπάζεηεο 

γηα επαλεγθαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ· 

εθηηκά φηη κόλν ε εμεχξεζε πνιηηηθήο 

ιχζεο ζηε ζπξηαθή θξίζε κπνξεί λα 

απνηειέζεη βηώζηκε απάληεζε ζηελ 

αλζξωπηζηηθή θξίζε· 

42. επηζεκαίλεη φηη ε αλαραίηηζε ηεο 

κεηαλάζηεπζεο πξνο ηελ ΕΕ δελ ζα πξέπεη 

λα νδεγεί ζε απσζήζεηο πξνζθχγσλ ή ζε 

παξάλνκε θξάηεζε· επαλαιακβάλεη ηελ 

έθθιεζή ηνπ πξνο ηελ Τνπξθία λα άξεη ηε 

γεσγξαθηθή επηθχιαμή ηεο φζνλ αθνξά ηε 

ζχκβαζε ηεο Γελεχεο ηνπ 1951· εκκέλεη 

ζηελ άπνςε φηη ε δεκηνπξγία αζθαιψλ θαη 

λφκηκσλ νδψλ γηα ηνπο πξφζθπγεο έρεη 

θαίξηα ζεκαζία θαη θαιεί ηα θξάηε κέιε 

λα απμήζνπλ νπζηαζηηθά ηηο πξνζπάζεηεο 

γηα επαλεγθαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ· 

εθηηκά φηη είλαη επηηαθηηθή αλάγθε λα 

βξεζεί πνιηηηθή ιύζε ζηε ζπξηαθή θξίζε· 

θαιεί ηελ Τνπξθία λα εληείλεη ζεκαληηθά 

ηηο πξνζπάζεηέο ηεο γηα ηελ εμεύξεζε 

πνιηηηθήο ιύζεο, θαη ζπγθεθξηκέλα λα 

άξεη ηηο επηθπιάμεηο ηεο όζνλ αθνξά ηε 

ζπκκεηνρή ηωλ Κνύξδωλ ζηηο 

εηξελεπηηθέο ζπλνκηιίεο ζηε Γελεύε· 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/5 

Τροπολογία  5 

Renate Sommer 

εμ νλφκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 

 

Πρόταση ψηυίσματος B8-0442/2016 

Kati Piri 

εμ νλφκαηνο ηεο Επηηξνπήο Εμσηεξηθψλ Υπνζέζεσλ 

ζρεηηθά κε ηελ έθζεζε ηνπ 2015 γηα ηελ Τνπξθία 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 45 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

45. ελζαξξχλεη ηελ θπβέξλεζε λα 

εθαξκφζεη πιήξσο θαη ακεξφιεπηα ηα 

θξηηήξηα πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηνλ ράξηε 

πνξείαο γηα ηελ ειεπζέξσζε ησλ 

ζεσξήζεσλ έλαληη φισλ ησλ θξαηψλ 

κειψλ· ππελζπκίδεη φηη ε ειεπζέξσζε ησλ 

ζεσξήζεσλ ζπληζηά αμηνθξαηηθή 

δηαδηθαζία θαη φηη κφλνλ φηαλ ζα έρνπλ 

εθπιεξσζεί νη πξνυπνζέζεηο ζα 

παξαζρεζεί ζηνπο ηνχξθνπο πνιίηεο ε 

δπλαηφηεηα λα ηαμηδεχνπλ ρσξίο 

ππνρξέσζε ζεψξεζεο· δεηεί από ηελ 

Επηηξνπή λα παξάζρεη πεξηζζόηεξε 

ηερληθή βνήζεηα γηα ηελ εθπιήξωζε ηωλ 

όξωλ ηνπ ράξηε πνξείαο ζρεηηθά κε ηελ 

ειεπζέξωζε ηωλ ζεωξήζεωλ· 

45. ελζαξξχλεη ηελ θπβέξλεζε λα 

εθαξκφζεη πιήξσο θαη ακεξφιεπηα ηα 

θξηηήξηα πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηνλ ράξηε 

πνξείαο γηα ηελ ειεπζέξσζε ησλ 

ζεσξήζεσλ έλαληη φισλ ησλ θξαηψλ 

κειψλ· ππελζπκίδεη φηη ε ειεπζέξσζε ησλ 

ζεσξήζεσλ ζπληζηά αμηνθξαηηθή 

δηαδηθαζία, άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηελ 

πιήξε εθαξκνγή ηεο ζπκθωλίαο 

επαλεηζδνρήο ΕΕ-Τνπξθίαο, θαη φηη κφλνλ 

φηαλ ζα έρνπλ εθπιεξσζεί νη 

πξνυπνζέζεηο ζα παξαζρεζεί ζηνπο 

ηνχξθνπο πνιίηεο ε δπλαηφηεηα λα 

ηαμηδεχνπλ ρσξίο ππνρξέσζε ζεψξεζεο·  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/6 

Τροπολογία  6 

Renate Sommer 

εμ νλφκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 

 

Πρόταση ψηυίσματος B8-0442/2016 

Kati Piri 

εμ νλφκαηνο ηεο Επηηξνπήο Εμσηεξηθψλ Υπνζέζεσλ 

ζρεηηθά κε ηελ έθζεζε ηνπ 2015 γηα ηελ Τνπξθία 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 52 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

52. ραηξεηίδεη ηελ πξσηνβνπιία ηνπ 

Πξνέδξνπ ηεο Κππξηαθήο Δεκνθξαηίαο 

Νίθνπ Αλαζηαζηάδε λα θαηαζηεί ε 

ηνπξθηθή επίζεκε γιψζζα ηεο ΕΕ θαη 

παξνηξχλεη φια ηα κέξε λα επηηαρχλνπλ 

ηελ ελ ιφγσ δηαδηθαζία· επηζεκαίλεη ηελ 

αλάγθε λα ππάξρεη ήδε θαιή πξνεηνηκαζία 

γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ θεθηεκέλνπ ηεο ΕΕ 

ζην κειινληηθφ ηνπξθνθππξηαθφ ζπληζηψλ 

θξάηνο κφιηο ηεζεί ζε ηζρχ ε ζπκθσλία γηα 

ηε δηεπζέηεζε· ραηξεηίδεη, ζην πιαίζην 

απηφ, ηε ζχζηαζε ηεο δηθνηλνηηθήο ad hoc 

επηηξνπήο πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ ΕΕ· 

ελζαξξχλεη ηφζν ην Επξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην φζν θαη ηελ Επηηξνπή λα 

εληείλνπλ ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηε 

ζπκκεηνρή ησλ Τνπξθνθππξίσλ ζηελ 

πξνεηνηκαζία γηα ηελ πιήξε έληαμε ζηελ 

ΕΕ· ελζαξξχλεη ηνλ Πξφεδξν ηνπ 

Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ λα ιάβεη ηα 

απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ πεξίπησζε πνπ 

ππάξμεη δηεπζέηεζε· 

52. ραηξεηίδεη ηελ πξσηνβνπιία ηνπ 

Πξνέδξνπ ηεο Κππξηαθήο Δεκνθξαηίαο 

Νίθνπ Αλαζηαζηάδε λα θαηαζηεί ε 

ηνπξθηθή επίζεκε γιψζζα ηεο ΕΕ θαη 

παξνηξχλεη φια ηα κέξε λα επηηαρχλνπλ 

ηελ ελ ιφγσ δηαδηθαζία, κεηά ηε 

δηεπζέηεζε ηνπ θππξηαθνύ δεηήκαηνο 

ζύκθωλα κε ηηο αμίεο θαη ηηο αξρέο ζηηο 

νπνίεο εδξάδεηαη ε ΕΕ· επηζεκαίλεη ηελ 

αλάγθε λα ππάξρεη ήδε θαιή πξνεηνηκαζία 

γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ θεθηεκέλνπ ηεο ΕΕ 

ζην κειινληηθφ ηνπξθνθππξηαθφ ζπληζηψλ 

θξάηνο κφιηο ηεζεί ζε ηζρχ ε ζπκθσλία γηα 

ηε δηεπζέηεζε· ραηξεηίδεη, ζην πιαίζην 

απηφ, ηε ζχζηαζε ηεο δηθνηλνηηθήο ad hoc 

επηηξνπήο πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ ΕΕ· 

ελζαξξχλεη ηφζν ην Επξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην φζν θαη ηελ Επηηξνπή λα 

εληείλνπλ ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηε 

ζπκκεηνρή ησλ Τνπξθνθππξίσλ ζηελ 

πξνεηνηκαζία γηα ηελ πιήξε έληαμε ζηελ 

ΕΕ· ελζαξξχλεη ηνλ Πξφεδξν ηνπ 

Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ λα ιάβεη ηα 

απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ πεξίπησζε πνπ 

ππάξμεη δηεπζέηεζε· 

Or. en 

 

 


