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Αιτιολογική σκέψη B 
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B. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε ΔΔ 

παξακέλεη πξνζεισκέλε ζηελ πεξαηηέξσ 

δηεύξπλζε σο βαζηθή πνιηηηθή γηα ηελ 

πξναγσγή ηεο εηξήλεο, ηεο δεκνθξαηίαο, 

ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο επεκεξίαο ζηελ 

Δπξψπε· ιακβάλνληαο ππφςε φηη θάζε 

ππνςήθηα πξνο έληαμε ρψξα ζα θξηζεί κε 

βάζε ηηο επηδφζεηο ηεο· 

B. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε πεξαηηέξσ 

δηεύξπλζε ηεο ΔΔ δελ ζα πξέπεη λα 

απνηειεί απηνζθνπφ· 
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2. ηνλίδεη φηη ε Τνπξθία είλαη βαζηθφο 

ζηξαηεγηθφο εηαίξνο γηα ηελ ΔΔ θαη φηη 

νη ελεξγέο θαη αμηφπηζηεο εληαμηαθέο 

δηαπξαγκαηεχζεηο αλακέλεηαη φηη ζα 

εμαζθαιίζνπλ ην θαηάιιειν πιαίζην γηα 

ηελ αμηνπνίεζε ηνπ πιήξνπο δπλακηθνχ 

ησλ ζρέζεσλ ΔΔ-Τνπξθίαο· ζεκεηψλεη 

ηελ επαλελεξγνπνίεζε ηεο 

δηαπξαγκαηεπηηθήο δηαδηθαζίαο από ηελ 

ΕΕ θαη ειπίδεη φηη κε ην άλνηγκα λέσλ 

θεθαιαίσλ ζα επηηεπρζεί ζπγθεθξηκέλε 

πξφνδνο· δεηεί, ελ πξνθεηκέλσ, απηή 

πξφνδν θαη γλήζηα δέζκεπζε απφ ηελ 

ηνπξθηθή πιεπξά· επαλαιακβάλεη ην 

αίηεκά ηνπ πξνο ηελ Δπηηξνπή λα 

επαλαμηνινγήζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

έρνπλ δηεμαρζεί νη δηαπξαγκαηεχζεηο 

κέρξη ζήκεξα, εμεηάδνληαο πψο ζα 

κπνξνχζε λα ππάξμεη βειηίσζε θαη 

εληαηηθνπνίεζε ησλ ζρέζεσλ θαη ηεο 

ζπλεξγαζίαο ΔΔ-Τνπξθίαο· ππνζηεξίδεη 

έλζεξκα έλαλ δηαξζξσκέλν, ηαθηηθφηεξν 

θαη αλνηθηφ πνιηηηθφ δηάινγν πςεινχ 

επηπέδνπ γηα βαζηθά ζέκαηα θνηλνχ 

ελδηαθέξνληνο, φπσο ε κεηαλάζηεπζε, ε 

αληηκεηψπηζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, ε 

ελέξγεηα, ε νηθνλνκία θαη ην εκπφξην· 

2. απνδνθηκάδεη ηελ επαλελεξγνπνίεζε 

ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο δηαδηθαζίαο από 

ηελ ΕΕ  ππελζπκίδεη ζηελ Δπηηξνπή ηε 

δέζκεπζή ηεο, ην 2004, λα αλαζηείιεη ηηο 

δηαπξαγκαηεχζεηο εάλ ε Τνπξθία 

αζεηήζεη ζαθψο ηηο ππνρξεψζεηο ηεο σο 

πξνο ηελ ηήξεζε ησλ θξηηεξίσλ ηεο 

Κνπεγράγεο· θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ην 

Σπκβνχιην λα ζέζνπλ ηέξκα ζηε 

δηαπξαγκαηεπηηθή δηαδηθαζία· 

Or. en 
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Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

19. εθηηκά όηη ε λέα δηαδηθαζία 

ζπληαγκαηηθήο κεηαξξύζκηζεο ζα πξέπεη 

λα εμειηρζεί ζε κηα θνζκηθή, 

πινπξαιηζηηθή θαη αλεθηηθή θνηλσλία 

ρσξίο απνθιεηζκνύο· ππνγξακκίδεη όηη ην 

λέν ζύληαγκα ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηελ 

επξεία ζπλαίλεζε όινπ ηνπ πνιηηηθνύ 

θάζκαηνο θαη ηεο θνηλσλίαο ζην ζύλνιό 

ηεο, κε πιήξε ζεβαζκό ζηα δηθαηώκαηα 

ησλ κεηνλνηήησλ, αλεμαξηήησο 

πνιηηηζκηθνύ ή ζξεζθεπηηθνύ ππόβαζξνπ, 

ώζηε λα απνηειέζεη εδξαία βάζε γηα ηηο 

ζεκειηώδεηο ειεπζεξίεο θαη ην θξάηνο 

δηθαίνπ· δεηεί από ηελ Σνπξθία λα 

ζεβαζηεί πιήξσο ην θξάηνο δηθαίνπ θαη ηα 

ζεκειηώδε δηθαηώκαηα θαη ειεπζεξίεο, 

ηδίσο δε ηελ ειεπζεξία ησλ ζξεζθεπηηθώλ 

θαη εζλνηηθώλ κεηνλνηήησλ· ηνλίδεη όηη ζα 

πξέπεη λα ηεζεί ζε ηζρύ κηα νινθιεξσκέλε 

λνκνζεζία θαηά ησλ δηαθξίζεσλ, ε νπνία 

ζα πεξηιακβάλεη ηελ απαγόξεπζε ησλ 

δηαθξίζεσλ θαη ηεο ξεηνξηθήο κίζνπο γηα 

ιόγνπο εζλνηηθήο θαηαγσγήο, ζξεζθείαο, 

γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ, θύινπ ή 

ηαπηόηεηαο θύινπ, θαη λα ζπκπεξηιεθζεί ε 

απαγόξεπζε ησλ δηαθξίζεσλ απηώλ ζε έλα 

λέν ζύληαγκα· ππνγξακκίδεη όηη απηό δελ 

ζα πξέπεη λα εκπνδίζεη ηελ Σνπξθία λα 

παξαρσξήζεη εηδηθά δηθαηώκαηα ζε πνιίηεο 

κε γλώκνλα ηελ εζλνηηθή θαηαγσγή, ηε 

ζξεζθεία ή ηε γιώζζα, νύησο ώζηε λα 

19. εθηηκά όηη ε λέα δηαδηθαζία 

ζπληαγκαηηθήο κεηαξξύζκηζεο ζα πξέπεη 

λα εμειηρζεί ζε κηα θνζκηθή, 

πινπξαιηζηηθή θαη αλεθηηθή θνηλσλία 

ρσξίο απνθιεηζκνύο· ππνγξακκίδεη όηη ην 

λέν ζύληαγκα ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηελ 

επξεία ζπλαίλεζε όινπ ηνπ πνιηηηθνύ 

θάζκαηνο θαη ηεο θνηλσλίαο ζην ζύλνιό 

ηεο, κε πιήξε ζεβαζκό ζηα δηθαηώκαηα 

ησλ κεηνλνηήησλ, αλεμαξηήησο 

πνιηηηζκηθνύ ή ζξεζθεπηηθνύ ππόβαζξνπ, 

ώζηε λα απνηειέζεη εδξαία βάζε γηα ηηο 

ζεκειηώδεηο ειεπζεξίεο θαη ην θξάηνο 

δηθαίνπ· δεηεί από ηελ Σνπξθία λα 

ζεβαζηεί πιήξσο ην θξάηνο δηθαίνπ θαη ηα 

ζεκειηώδε δηθαηώκαηα θαη ειεπζεξίεο, 

ηδίσο δε ηελ ειεπζεξία ησλ ζξεζθεπηηθώλ 

θαη εζλνηηθώλ κεηνλνηήησλ· ηνλίδεη όηη ζα 

πξέπεη λα ηεζεί ζε ηζρύ κηα νινθιεξσκέλε 

λνκνζεζία θαηά ησλ δηαθξίζεσλ, ε νπνία 

ζα πεξηιακβάλεη ηελ απαγόξεπζε ησλ 

δηαθξίζεσλ θαη ηεο ξεηνξηθήο κίζνπο γηα 

ιόγνπο εζλνηηθήο θαηαγσγήο, ζξεζθείαο, 

γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ, θύινπ ή 

ηαπηόηεηαο θύινπ, θαη λα ζπκπεξηιεθζεί ε 

απαγόξεπζε ησλ δηαθξίζεσλ απηώλ ζε έλα 

λέν ζύληαγκα· ππνγξακκίδεη όηη απηό δελ 

ζα πξέπεη λα εκπνδίζεη ηελ Σνπξθία λα 

παξαρσξήζεη εηδηθά δηθαηώκαηα ζε πνιίηεο 

κε γλώκνλα ηελ εζλνηηθή θαηαγσγή, ηε 

ζξεζθεία ή ηε γιώζζα, νύησο ώζηε λα 
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κπνξέζνπλ λα δηαθπιάμνπλ ηελ ηαπηόηεηά 

ηνπο· επηζεκαίλεη, σο πξνο ην ζέκα απηό, 

όηη απαηηείηαη πεξαηηέξσ δξάζε γηα λα 

βξεζεί ιύζε ζηα πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ηα κέιε ηεο ειιεληθήο 

κεηνλόηεηαο, ηδίσο ζε ζρέζε κε ηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηα δηθαηώκαηα ζηελ 

ηδηνθηεζία· δεηεί από ηηο ηνπξθηθέο αξρέο 

λα ιάβνπλ δηθαζηηθά κέηξα θαηά ησλ 

πξνζώπσλ θαη θνξέσλ πνπ επζύλνληαη γηα 

εγθιήκαηα κίζνπο πάζεο θύζεσο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

αληηζεκηηηζκνύ, όπσο δηαθεξύζζεη ε 

«Δέζκε κέηξσλ γηα ηνλ εθδεκνθξαηηζκό» 

ηνπ 2013· θαηαδηθάδεη ηελ παζεηηθή ζηάζε 

ηεο ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο απέλαληη ζηηο 

ζνβαξέο απεηιέο πνπ εθηνμεύνληαη ζηα 

κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο θαηά 

ρξηζηηαλώλ θαη ησλ ηεξέσλ ηνπο· αλακέλεη 

από ηελ ηνπξθηθή θπβέξλεζε λα 

αληηκεησπίδεη όινπο ηνπο ηνύξθνπο πνιίηεο 

ρσξίο πξνθαηαιήςεηο κε βάζε ηηο 

ζξεζθεπηηθέο ηνπο πεπνηζήζεηο· θαιεί ηηο 

ηνπξθηθέο αξρέο, δεδνκέλνπ όηη ε Σνπξθία 

έρεη ηελ πιένλ πνιπάξηζκε ζε παγθόζκην 

επίπεδν κεηνλόηεηα Ρνκά, λα εθαξκόζνπλ 

ζπγθεθξηκέλα θαη απνηειεζκαηηθά κέηξα 

γηα ηελ επίηεπμε ληε θάθην ηζόηεηαο ησλ 

δηθαησκάησλ γηα ηνπο Ρνκά ζηελ ηνπξθηθή 

θνηλσλία, θαη λα βειηηώζεη ηελ θαηάζηαζε 

ησλ Ρνκά, κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ 

θαηάζηαζε ησλ παηδηώλ Ρνκά θαη ζηελ 

έληαμε ησλ γπλαηθώλ Ρνκά· 

κπνξέζνπλ λα δηαθπιάμνπλ ηελ ηαπηόηεηά 

ηνπο· επηζεκαίλεη, σο πξνο ην ζέκα απηό, 

όηη απαηηείηαη πεξαηηέξσ δξάζε γηα λα 

βξεζεί ιύζε ζηα πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ηα κέιε ηεο ειιεληθήο 

κεηνλόηεηαο, ηδίσο ζε ζρέζε κε ηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηα δηθαηώκαηα ζηελ 

ηδηνθηεζία· δεηεί από ηηο ηνπξθηθέο αξρέο 

λα ιάβνπλ δηθαζηηθά κέηξα θαηά ησλ 

πξνζώπσλ θαη θνξέσλ πνπ επζύλνληαη γηα 

εγθιήκαηα κίζνπο πάζεο θύζεσο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

αληηζεκηηηζκνύ, όπσο δηαθεξύζζεη ε 

«Δέζκε κέηξσλ γηα ηνλ εθδεκνθξαηηζκό» 

ηνπ 2013· θαηαδηθάδεη ηελ παζεηηθή ζηάζε 

ηεο ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο απέλαληη ζηηο 

ζνβαξέο απεηιέο πνπ εθηνμεύνληαη ζηα 

κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο θαηά 

ρξηζηηαλώλ θαη ησλ ηεξέσλ ηνπο· αλακέλεη 

από ηελ ηνπξθηθή θπβέξλεζε λα 

αληηκεησπίδεη όινπο ηνπο ηνύξθνπο πνιίηεο 

ρσξίο πξνθαηαιήςεηο κε βάζε ηηο 

ζξεζθεπηηθέο ηνπο πεπνηζήζεηο· θαιεί ηηο 

ηνπξθηθέο αξρέο, δεδνκέλνπ όηη ε Σνπξθία 

έρεη ηελ πιένλ πνιπάξηζκε ζε παγθόζκην 

επίπεδν κεηνλόηεηα Ρνκά, λα εθαξκόζνπλ 

ζπγθεθξηκέλα θαη απνηειεζκαηηθά κέηξα 

γηα ηελ επίηεπμε ληε θάθην ηζόηεηαο ησλ 

δηθαησκάησλ γηα ηνπο Ρνκά ζηελ ηνπξθηθή 

θνηλσλία, θαη λα βειηηώζεη ηελ θαηάζηαζε 

ησλ Ρνκά, κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ 

θαηάζηαζε ησλ παηδηώλ Ρνκά θαη ζηελ 

έληαμε ησλ γπλαηθώλ Ρνκά· θαιεί ηελ 

Τνπξθία λα αλαγλσξίζεη ηε γελνθηνλία 

ησλ Αξκελίσλ· 

Or. en 
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Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

34. ραηξεηίδεη ηε ζπκκεηνρή ηεο Σνπξθίαο 

ζηελ Παγθόζκηα πκκαρία γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε ηνπ Ιζιακηθνύ Κξάηνπο ηνπ 

Ιξάθ θαη ηεο Αλαηνιήο (ISIL) θαη ην 

άλνηγκα ησλ βάζεψλ ηεο ζηηο 

ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο ησλ ΗΠΑ θαη ηεο 

ζπκκαρίαο· πξνηξέπεη ηελ Τνπξθία λα 

ελεξγεί κε ηελ απαξαίηεηε ζπγθξάηεζε 

θαη ζε πιήξε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

δπηηθνχο ζπκκάρνπο ηεο· 

34. δελ είλαη πιήξσο πεπεηζκέλν απφ ηε 

ζπκκεηνρή ηεο Σνπξθίαο ζηελ Παγθόζκηα 

πκκαρία γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ 

Ιζιακηθνύ Κξάηνπο ηνπ Ιξάθ θαη ηεο 

Αλαηνιήο (ISIL)·  

Or. en 
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Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

35. παξνηξύλεη ηελ Σνπξθία λα ζπλερίζεη 

λα εληείλεη ηηο πξνζπάζεηέο ηεο γηα λα 
απνηξέςεη μέλνπο καρεηέο, ρξήκαηα θαη 

εμνπιηζκό λα θηάζνπλ ζην ISIL θαη ζε 

άιιεο εμηξεκηζηηθέο νκάδεο κέζσ ηνπ 

εδάθνπο ηεο· εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ 

γηα ην ελδερόκελν λα κελ έρνπλ ιάβεη νη 

ηνπξθηθέο αξρέο όια ηα εθηθηά κέηξα γηα 

λα αλαραηηίζνπλ θαη λα εκπνδίζνπλ ηηο 

δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ISIL/Daesh, ηδίσο γηα 

λα παηάμνπλ ην ιαζξεκπόξην πεηξειαίνπ 

δηακέζνπ ησλ ηνπξθηθώλ ζπλόξσλ· δεηεί 

από ηελ ΕΕ λα εληζρύζεη ηελ ηθαλόηεηά 

ηεο ζηνλ ηνκέα ηεο αληαιιαγήο 

πιεξνθνξηώλ θαη λα ζπλεξγαζηεί ζηελά κε 

ηηο ηνπξθηθέο αξρέο ζην ζέκα απηό, 

πξνθεηκέλνπ λα παξάζρεη πεξαηηέξσ 

ζηήξημε γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ 

δηθηύσλ ιαζξεκπνξίνπ· επηζεκαίλεη 

αλεπάξθεηεο ζηε ζύιιεςε μέλσλ καρεηώλ 

θαη ζηνλ έιεγρν ησλ ζπλόξσλ κε ην Ιξάθ 

θαη ηε πξία· 

35. παξνηξύλεη ηελ Σνπξθία λα απνηξέςεη 

μέλνπο καρεηέο, ρξήκαηα θαη εμνπιηζκό λα 

θηάζνπλ ζην ISIL θαη ζε άιιεο 

εμηξεκηζηηθέο νκάδεο κέζσ ηνπ εδάθνπο 

ηεο· εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ην 

ελδερόκελν λα κελ έρνπλ ιάβεη νη 

ηνπξθηθέο αξρέο όια ηα εθηθηά κέηξα γηα 

λα αλαραηηίζνπλ θαη λα εκπνδίζνπλ ηηο 

δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ISIL/Daesh, ηδίσο γηα 

λα παηάμνπλ ην ιαζξεκπόξην πεηξειαίνπ 

δηακέζνπ ησλ ηνπξθηθώλ ζπλόξσλ· δεηεί 

από ηελ ΕΕ λα εληζρύζεη ηελ ηθαλόηεηά 

ηεο ζηνλ ηνκέα ηεο αληαιιαγήο 

πιεξνθνξηώλ θαη λα ζπλεξγαζηεί ζηελά κε 

ηηο ηνπξθηθέο αξρέο ζην ζέκα απηό, 

πξνθεηκέλνπ λα παξάζρεη πεξαηηέξσ 

ζηήξημε γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ 

δηθηύσλ ιαζξεκπνξίνπ· επηζεκαίλεη 

αλεπάξθεηεο ζηε ζύιιεςε μέλσλ καρεηώλ 

θαη ζηνλ έιεγρν ησλ ζπλόξσλ κε ην Ιξάθ 

θαη ηε πξία· 

Or. en 
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37. ζηεξίδεη κηα αλαλεσκέλε πνιηηηθή 

δέζκεπζε κεηαμχ ΔΔ 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 ΔΔ 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 Δζλψλ γηα ηνπο Πξφζθπγεο 

(UNHCR), πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε 

καδηθή έμνδνο κεηαλαζηψλ· πξνηξέπεη 

ηελ ΔΔ 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 

ΔΔ, 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 απνηξνπή αλζξψπηλσλ απσιεηψλ ζηε 

ζάιαζζα· 

37. ζεκεηψλεη φηη ε Τνπξθία έρεη θάλεη 

ειάρηζηα γηα λα θαηαπνιεκήζεη ηελ 

παξάλνκε κεηαλάζηεπζε θαη ηελ εκπνξία 

αλζξψπσλ απφ ηηο αθηέο ηεο θαη απφ 

άιια ζχλνξά ηεο κε ηελ Διιάδα θαη ηε 

Βνπιγαξία· θαηαδηθάδεη ην γεγνλφο φηη 

ρξεζηκνπνίεζε πξαγκαηηθά ην ξεχκα 

παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο σο 

εθβηαζηηθή ηερληθή· 
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38. εθθξάδεη ηθαλνπνίεζε γηα ηελ 

ελεξγνπνίεζε, ζηηο 29 Ννεκβξίνπ 2015, 

ηνπ θνηλνχ ζρεδίνπ δξάζεο ΕΕ-Σνπξθίαο 

γηα ηνπο πξόζθπγεο θαη ηε δηαρείξηζε ηεο 

κεηαλάζηεπζεο, ζην πιαίζην ελφο 

ζπλνιηθνχ ζεκαηνινγίνπ ζπλεξγαζίαο πνπ 

βαζίδεηαη ζηελ θνηλή επζχλε, ηηο 

ακνηβαίεο δεζκεχζεηο θαη ηελ επίηεπμε 

απνηειεζκάησλ, θαη επηκέλεη φηη ην 

ζρέδην απηφ ζα πξέπεη λα εθαξκνζηεί 

ρσξίο ρξνλνηξηβή· ππνγξακκίδεη φηη ε 

ζπλεξγαζία ΔΔ-Τνπξθίαο ζην ζέκα ηεο 

κεηαλάζηεπζεο δελ ζα πξέπεη λα ζπλδεζεί 

κε ην ρξνλνδηάγξακκα, ην πεξηερφκελν 

θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο δηαδηθαζίαο 

ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ· πηζηεχεη φηη ε 

αλάζεζε ηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο ζηελ 

Σνπξθία δελ απνηειεί αμηφπηζηε 

καθξνπξφζεζκε ιχζε ζην πξφβιεκα· 

δεηεί απφ ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ λα 

επηδείμνπλ αιιειεγγχε θαη λα απμήζνπλ 

ηνλ αξηζκφ ησλ ρσξψλ πνπ ζα δέρνληαη 

πξφζθπγεο γηα επαλεγθαηάζηαζε, ζε 

πλεχκα επηκεξηζκνχ ησλ βαξψλ θαη ηεο 

επζχλεο·  

38. απνξξίπηεη ην θνηλφ ζρέδην δξάζεο 

ΕΕ-Σνπξθίαο γηα ηνπο πξόζθπγεο θαη ηε 

δηαρείξηζε ηεο κεηαλάζηεπζεο· απνξξίπηεη 

ηελ αλάζεζε ηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο ζηελ 

Σνπξθία· ππνγξακκίδεη ην γεγνλφο φηη ην 

ζρέδην Σέλγθελ θαη ε πνιηηηθή 

κεηαλάζηεπζεο θαη αζχινπ ηεο ΔΔ έρνπλ 

απνηχρεη·  

Or. en 
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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 απφ ηελ 

Δπηηξνπή λα παξάζρεη πεξηζζφηεξε 

ηερληθή βνήζεηα γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ 

φξσλ ηνπ ράξηε πνξείαο ζρεηηθά κε ηελ 

ειεπζέξσζε ησλ ζεσξήζεσλ· 

45. απνξξίπηεη ην ζχζηεκα ειεπζέξσζεο 

ησλ ζεσξήζεσλ· επηζεκαίλεη φηη απηφ ζα 

νδεγήζεη αλαπφθεπθηα ζε αθφκε πην 

αλεμέιεγθηε παξάλνκε κεηαλάζηεπζε· 

Or. en 
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46. εμαίξεη ηε ζεκαληηθή πξφνδν πνπ έρεη 

ζεκεησζεί ζηηο ζπλνκηιίεο γηα ηελ 

επαλέλσζε ηεο Κχπξνπ, ππφ ηελ αηγίδα 

ηνπ ΟΗΔ· ραηξεηίδεη ηελ θνηλή δήισζε 

ησλ δχν αξρεγψλ ηεο 11εο Φεβξνπαξίνπ 

2014 σο βάζε γηα ηε δηεπζέηεζε· 

ππνζηεξίδεη ηε κεηεμέιημε ηεο Κππξηαθήο 

Γεκνθξαηίαο ζε κηα δηθνηλνηηθή, 

δηδσληθή νκνζπνλδία κε εληαία 

θπξηαξρία, εληαία δηεζλή λνκηθή 

πξνζσπηθφηεηα θαη εληαία ηζαγέλεηα κε 

πνιηηηθή ηζφηεηα κεηαμχ ησλ δχν 

θνηλνηήησλ θαη ίζεο επθαηξίεο γηα φινπο 

ηνπο πνιίηεο ηεο, ρσξίο λα πξνδηθάδεη 

ηελ ηειηθή ζπκθσλία, ζε ζπκκφξθσζε 

πξνο ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο ηνπ 

Σπκβνπιίνπ Αζθαιείαο ηνπ ΟΗΔ θαη ην 

δηεζλέο δίθαην· εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή 

ηνπ γηα ηελ επνηθνδνκεηηθή πξνζέγγηζε 

πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη νη εγέηεο ηεο 

ειιελνθππξηαθήο θαη ηεο 

ηνπξθνθππξηαθήο θνηλφηεηαο ζην λεζί 

θαη γηα ηελ απνθαζηζηηθφηεηα θαη ηηο 

άνθλεο πξνζπάζεηέο ηνπο κε ζηφρν ηελ 

επίηεπμε δίθαηεο, ζπλνιηθήο θαη βηψζηκεο 

δηεπζέηεζεο ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ· 

επηζεκαίλεη πφζν ζεκαληηθφ είλαη, γηα 

νιφθιεξε ηελ πεξηνρή θαη γηα ηελ 

Δπξψπε/ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, λα 

επηιπζεί ην θππξηαθφ δήηεκα πνπ δηαξθεί 

επί δεθαεηίεο· εθθξάδεη, σο εθ ηνχηνπ, 

46. αληηηίζεηαη ζηε δεκηνπξγία ελφο λένπ 

θππξηαθνχ θξάηνπο πνπ ζα ππνλφκεπε ηε 

λνκηκνπνίεζε ηεο Κππξηαθήο 

Γεκνθξαηίαο σο θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ·  
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θαη θαιεί φια ηα κέξε λα ζπκβάινπλ ζε 

έλα ζεηηθφ απνηέιεζκα· 
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52. ραηξεηίδεη ηελ πξσηνβνπιία ηνπ 

Πξνέδξνπ ηεο Κππξηαθήο Δεκνθξαηίαο 

Νίθνπ Αλαζηαζηάδε λα θαηαζηεί ε 

ηνπξθηθή επίζεκε γιώζζα 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 ΔΔ 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 ΔΔ· 

ελζαξξχλεη ηφζν ην Δπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην φζν θαη ηελ Δπηηξνπή λα 

εληείλνπλ ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηε 

ζπκκεηνρή ησλ Τνπξθνθππξίσλ ζηελ 

πξνεηνηκαζία γηα ηελ πιήξε έληαμε ζηελ 

ΔΔ· ελζαξξχλεη ηνλ Πξφεδξν ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ λα ιάβεη ηα 

απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ πεξίπησζε 

πνπ ππάξμεη δηεπζέηεζε· 

52. απνξξίπηεη ηελ πξσηνβνπιία ηνπ 

Πξνέδξνπ ηεο Κππξηαθήο Δεκνθξαηίαο 

Νίθνπ Αλαζηαζηάδε λα θαηαζηεί ε 

ηνπξθηθή επίζεκε γιώζζα ηεο ΕΕ·  

Or. en 

 

 


