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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

11.4.2016 B8-0442/1 

Módosítás  1 

Renate Sommer 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0442/2016 

Kati Piri 

a Külügyi Bizottság nevében 

A Törökországról szóló 2015. évi jelentés 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

10 bevezető hivatkozás 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

– tekintettel a Törökország uniós 

csatlakozásával kapcsolatos 2005. október 

3-i tárgyalási keretre, 

– tekintettel a Törökországra vonatkozó 

2005. október 3-i tárgyalási keretre, 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/2 

Módosítás  2 

Renate Sommer 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0442/2016 

Kati Piri 

a Külügyi Bizottság nevében 

A Törökországról szóló 2015. évi jelentés 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

17 bevezető hivatkozás 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

– tekintettel arra, hogy a jogállamiság 

tiszteletben tartása – ideértve különösen a 

hatalmi ágak elválasztását, a 

véleménynyilvánítás szabadságát és a 

kisebbségek jogait – a csatlakozási 

folyamat középpontjában állnak, 

tekintettel arra, hogy a jogállamiság 

tiszteletben tartása – ideértve különösen a 

hatalmi ágak elválasztását, a demokráciát, 

a véleménynyilvánítás szabadságát, az 

emberi jogokat, a kisebbségek jogait és a 

vallásszabadságot – a csatlakozási 

folyamat középpontjában áll, 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/3 

Módosítás  3 

Renate Sommer 

a PPE képviselőcsoport nevében 

Alexander Graf Lambsdorff 

az ALDE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0442/2016 

Kati Piri 

a Külügyi Bizottság nevében 

A Törökországról szóló 2015. évi jelentés 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

37 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

37. támogatja az EU és Törökország 

közötti megújult politikai együttműködést 

a geopolitikai kihívások, különösen a 

menekült- és migrációs válság 

tekintetében; elismerését fejezi ki 

Törökországnak hatalmas humanitárius 

közreműködéséért azáltal, hogy a világon a 

legtöbb menekültet fogadja be; sürgeti az 

Uniót és Törökországot, hogy egyesítsék 

erőiket a menekülttáborokban a 

tisztességes életfeltételek és az alapvető 

kapacitások biztosítása és javítása terén, és 

támogassák az Egyesült Nemzetek 

Menekültügyi Főbiztosságának (UNHCR) 

munkáját a migránsok tömeges 

távozásának elkerülése érdekében; sürgeti 

az Uniót, hogy folytassa a munkát a török 

kormány tisztségviselőivel a migránsok 

megfelelő dokumentálása érdekében; 

megjegyzi, hogy Törökország a migránsok 

és a menekültek egyik fő tranzitországa, 

nemcsak Szíria, hanem sok más ország 

felől is; hangsúlyozza a Törökországgal 

való együttműködés fontosságát a 

menekültválság kezelése és a tengeren 

bekövetkező halálesetek megakadályozása 

érdekében; 

37. támogatja az EU és Törökország 

közötti megújult politikai együttműködést 

a geopolitikai kihívások, különösen a 

menekült- és migrációs válság 

tekintetében; elismerését fejezi ki 

Törökországnak hatalmas humanitárius 

közreműködéséért azáltal, hogy a világon a 

legtöbb menekültet fogadja be; sürgeti az 

Uniót és Törökországot, hogy egyesítsék 

erőiket a menekülttáborokban a 

tisztességes életfeltételek és az alapvető 

kapacitások biztosítása és javítása terén, és 

támogassák az Egyesült Nemzetek 

Menekültügyi Főbiztosságának (UNHCR) 

munkáját a migránsok tömeges 

távozásának elkerülése érdekében; sürgeti 

az Uniót, hogy folytassa a munkát a török 

kormány tisztségviselőivel a migránsok 

megfelelő dokumentálása érdekében; 

megjegyzi, hogy Törökország az Unióba 

utazó migránsok és a menekültek egyik fő 

tranzitországa, nemcsak Szíria, hanem sok 

más ország felől is; hangsúlyozza a 

Törökországgal való együttműködés 

fontosságát a menekültválság kezelése és a 

tengeren bekövetkező halálesetek 

megakadályozása érdekében; üdvözli a 

NATO égei-tengeri megfigyelő misszióját; 
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11.4.2016 B8-0442/4 

Módosítás  4 

Renate Sommer 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0442/2016 

Kati Piri 

a Külügyi Bizottság nevében 

A Törökországról szóló 2015. évi jelentés 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

42 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

42. hangsúlyozza, hogy az EU-ba való 

migráció meggátolása nem vezethet a 

menekültek visszafordításához vagy 

jogellenes őrizethez; ismét felszólítja 

Törökországot, hogy az 1951-es Genfi 

Egyezményhez fűzött földrajzi korlátozást 

szüntesse meg; kitart amellett, hogy 

elengedhetetlen biztonságos és jogszerű 

útvonalakat létrehozni a menekültek 

számára, és sürgeti a tagállamokat, hogy 

fokozzák a migránsok áttelepítésére 

irányuló erőfeszítéseiket; úgy véli, hogy 

erre a humanitárius válsághelyzetre tartós 

választ csak a szír válság politikai 

megoldása nyújthat; 

42. hangsúlyozza, hogy az EU-ba való 

migráció meggátolása nem vezethet a 

menekültek visszafordításához vagy 

jogellenes őrizethez; ismét felszólítja 

Törökországot, hogy az 1951-es Genfi 

Egyezményhez fűzött földrajzi korlátozást 

szüntesse meg; kitart amellett, hogy 

elengedhetetlen biztonságos és jogszerű 

útvonalakat létrehozni a menekültek 

számára, és sürgeti a tagállamokat, hogy 

fokozzák a migránsok áttelepítésére 

irányuló erőfeszítéseiket; úgy véli, 

elengedhetetlen, hogy politikai megoldást 

találjanak a szíriai válságra; sürgeti 

Törökországot, hogy jelentősen fokozza a 

politika megoldás megtalálására irányuló 

erőfeszítéseit, nevezetesen lépjen túl a 

kurdoknak a genfi béketárgyalásokon 

való részvételével szembeni fenntartásain; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/5 

Módosítás  5 

Renate Sommer 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0442/2016 

Kati Piri 

a Külügyi Bizottság nevében 

A Törökországról szóló 2015. évi jelentés 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

45 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

45. szorgalmazza, hogy a kormány teljes 

mértékben és megkülönböztetéstől mentes 

módon teljesítse a vízumliberalizációs 

ütemtervben meghatározott kritériumokat 

az összes tagállam felé; emlékeztet arra, 

hogy a vízumliberalizáció egy érdemeken 

alapuló folyamat, és a török polgárok 

számára a vízummentes utazás csak a 

követelmények teljesítése esetén válik 

lehetővé; kéri a Bizottságot, hogy nyújtson 

több technikai segítséget a 

vízumliberalizációs ütemtervben 

meghatározott feltételek teljesítéséhez; 

45. szorgalmazza, hogy a kormány teljes 

mértékben és megkülönböztetéstől mentes 

módon teljesítse a vízumliberalizációs 

ütemtervben meghatározott kritériumokat 

az összes tagállam felé; emlékeztet arra, 

hogy a vízumliberalizáció egy érdemeken 

alapuló folyamat, amely közvetlenül 

összekapcsolódik az EU és Törökország 

közötti visszafogadási egyezmény 

maradéktalan végrehajtásával, és a török 

polgárok számára a vízummentes utazás 

csak a követelmények teljesítése esetén 

válik lehetővé;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/6 

Módosítás  6 

Renate Sommer 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0442/2016 

Kati Piri 

a Külügyi Bizottság nevében 

A Törökországról szóló 2015. évi jelentés 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

52 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

52. üdvözli Níkosz Anasztasziádisz, a 

Ciprusi Köztársaság elnöke arra irányuló 

kezdeményezését, hogy a török nyelv az 

EU egyik hivatalos nyelvévé váljon, és 

szorgalmazza, hogy a felek gyorsítsák fel 

ezt a folyamatot; megjegyzi, hogy a 

rendezésről szóló megállapodás 

hatálybalépésének idejére jól elő kell 

készíteni a jövőbeli ciprusi török 

tagállamban az uniós vívmányok 

végrehajtását; üdvözli ezzel 

összefüggésben az uniós előkészületekkel 

foglalkozó, a két közösség részvételével 

működő ad hoc bizottság létrehozását; 

szorgalmazza, hogy az Európai Parlament 

és a Bizottság egyaránt fokozza arra 

irányuló erőfeszítéseit, hogy bevonja a 

ciprusi törököket teljes uniós integrációjuk 

előkészítésébe; arra ösztönzi az Európai 

Parlament elnökét, hogy tegye meg a 

rendezés esetén szükséges intézkedéseket; 

52. üdvözli Níkosz Anasztasziádisz, a 

Ciprusi Köztársaság elnöke arra irányuló 

kezdeményezését, hogy a török nyelv az 

EU egyik hivatalos nyelvévé váljon, és 

szorgalmazza, hogy a felek gyorsítsák fel 

ezt a folyamatot azt követően, hogy a 

ciprusi kérdést az EU alapját képező 

értékekkel és elvekkel összhangban 

rendezték; megjegyzi, hogy a rendezésről 

szóló megállapodás hatálybalépésének 

idejére jól elő kell készíteni a jövőbeli 

ciprusi török tagállamban az uniós 

vívmányok végrehajtását; üdvözli ezzel 

összefüggésben az uniós előkészületekkel 

foglalkozó, a két közösség részvételével 

működő ad hoc bizottság létrehozását; 

szorgalmazza, hogy az Európai Parlament 

és a Bizottság egyaránt fokozza arra 

irányuló erőfeszítéseit, hogy bevonja a 

ciprusi törököket teljes uniós integrációjuk 

előkészítésébe; arra ösztönzi az Európai 

Parlament elnökét, hogy tegye meg a 

rendezés esetén szükséges intézkedéseket; 

Or. en 

 

 


