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11.4.2016 B8-0442/8 

Módosítás  8 

Mario Borghezio 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0442/2016 

Kati Piri 

a Külügyi Bizottság nevében 

a Törökországról szóló 2015. évi jelentésről 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

B preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

B. mivel az EU – az európai béke, 

demokrácia, biztonság és jólét 

előmozdítását célzó kulcsfontosságú 

politikájaként – továbbra is elkötelezett a 

bővítés mellett; mivel valamennyi tagjelölt 

országot saját érdemei alapján kell 

megítélni; 

B. mivel az EU további bővítése 

önmagában nem lehet cél; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/9 

Módosítás  9 

Mario Borghezio 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0442/2016 

Kati Piri 

a Külügyi Bizottság nevében 

A Törökországról szóló 2015. évi jelentés 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

2 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

2. hangsúlyozza, hogy Törökország az EU 

kulcsfontosságú stratégiai partnere, 

valamint hogy az aktív és hiteles 

tárgyalások megfelelő keretet biztosítanak 

az EU és Törökország közötti 

kapcsolatokban rejlő lehetőségek 

maradéktalan kiaknázásához; tudomásul 

veszi, hogy az EU újra napirendre vette a 

tárgyalási folyamatot, és reméli, hogy a 

fejezetek megnyitása konkrét előrelépést 

fog eredményezni; e tekintetben konkrét 

előrelépéseket és valódi elkötelezettséget 

vár Törökországtól; megismétli a 

Bizottsághoz intézett felhívását, hogy 

értékelje újra azt, ahogyan a tárgyalások 

eddig zajlottak és azt, hogyan lehetne az 

EU és Törökország közötti kapcsolatokat 

és együttműködést javítani és fokozni; 

határozottan támogatja a gyakoribb, 

magas szintű, strukturált és nyílt politikai 

párbeszédet olyan közös érdeklődésre 

számot tartó kulcsfontosságú kérdésekről, 

mint a migráció, a terrorizmus elleni 

harc, az energia és a kereskedelem; 

2. sajnálja, hogy az EU újra napirendre 

vette a tárgyalási folyamatot; emlékezteti a 

Bizottságot arra a 2004-ben tett 

kijelentésére, hogy felfüggeszti a 

tárgyalásokat, amennyiben Törökország 

egyértelműen nem tudja teljesíteni a 

koppenhágai kritériumokat;  felszólítja a 

Bizottságot és a Tanácsot, hogy állítsák le 

a tárgyalási folyamatot; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/10 

Módosítás  10 

Mario Borghezio 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0442/2016 

Kati Piri 

a Külügyi Bizottság nevében 

A Törökországról szóló 2015. évi jelentés 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

19 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

19. úgy véli, hogy az alkotmányos 

reformnak egy világi, plurális, befogadó 

jellegű és toleráns társadalmat kell 

eredményeznie; aláhúzza, hogy az új 

alkotmánynak széleskörű politikai és 

társadalmi konszenzusra kell épülnie, 

valamint teljes mértékben – kulturális és 

vallási háttértől függetlenül – tiszteletben 

kell tartania a kisebbségek jogait, ezáltal 

biztosítva szilárd alapot az alapvető 

szabadságoknak és a jogállamiságnak; 

felszólítja Törökországot, hogy teljes 

mértékben tartsa tiszteletben a 

jogállamiságot, az alapvető jogokat és 

szabadságokat, és különösen a vallási és 

etnikai kisebbségek jogait; hangsúlyozza, 

hogy szükség van egy hátrányos 

megkülönböztetés elleni átfogó jogszabály 

bevezetésére, beleértve az etnikai 

hovatartozáson, valláson, szexuális 

irányultságon, nemen vagy nemi 

identitáson alapuló megkülönböztetés és 

gyűlöletbeszéd tilalmát, valamint az ilyen 

megkülönböztetés tilalmának új 

alkotmányba foglalását; hangsúlyozza, 

hogy ez a megközelítés nem 

akadályozhatja meg Törökországot abban, 

hogy az etnikai származás, a vallás vagy a 

nyelv alapján és identitásuk megőrzése 

érdekében különleges jogokat biztosítson 

az érintett polgároknak; megállapítja e 

19. úgy véli, hogy az alkotmányos 

reformnak egy világi, plurális, befogadó 

jellegű és toleráns társadalmat kell 

eredményeznie; aláhúzza, hogy az új 

alkotmánynak széleskörű politikai és 

társadalmi konszenzusra kell épülnie, 

valamint teljes mértékben – kulturális és 

vallási háttértől függetlenül – tiszteletben 

kell tartania a kisebbségek jogait, ezáltal 

biztosítva szilárd alapot az alapvető 

szabadságoknak és a jogállamiságnak; 

felszólítja Törökországot, hogy teljes 

mértékben tartsa tiszteletben a 

jogállamiságot, az alapvető jogokat és 

szabadságokat, és különösen a vallási és 

etnikai kisebbségek jogait; hangsúlyozza, 

hogy szükség van egy hátrányos 

megkülönböztetés elleni átfogó jogszabály 

bevezetésére, beleértve az etnikai 

hovatartozáson, valláson, szexuális 

irányultságon, nemen vagy nemi 

identitáson alapuló megkülönböztetés és 

gyűlöletbeszéd tilalmát, valamint az ilyen 

megkülönböztetés tilalmának új 

alkotmányba foglalását; hangsúlyozza, 

hogy ez a megközelítés nem 

akadályozhatja meg Törökországot abban, 

hogy az etnikai származás, a vallás vagy a 

nyelv alapján és identitásuk megőrzése 

érdekében különleges jogokat biztosítson 

az érintett polgároknak; megállapítja e 
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tekintetben, hogy további lépésekre van 

szükség a görög kisebbség tagjai által 

különösen a tulajdonjogaik tekintetében 

tapasztalt problémák kezelése érdekében; 

sürgeti a török hatóságokat, hogy tegyenek 

jogi lépéseket a mindenféle gyűlölet-

bűncselekmény elkövetéséért, így az 

antiszemitizmusért felelős személyekkel és 

testületekkel szemben, amint arról a 

kormány 2013. évi „Demokratizálás 

csomagja” rendelkezik; kifogásolja, hogy a 

török kormány passzívan áll hozzá a 

keresztényekkel és papjaikkal szemben a 

közösségi médiákban megjelenő súlyos 

fenyegetésekhez; elvárja, hogy a török 

kormány minden török állampolgárt 

előítéletek nélkül kezeljen vallásos hite 

tekintetében; tekintettel arra, hogy 

Törökországban él a legnagyobb számú 

roma kisebbség a világon, felszólítja a 

török hatóságokat, hogy hajtsanak végre 

konkrét és hatékony intézkedéseket a 

romák tényleges egyenlő jogainak 

biztosítására a török társadalomban, 

továbbá hozzanak intézkedéseket a romák 

helyzetének javítására, különös tekintettel a 

roma gyermekek helyzetére és a roma nők 

beilleszkedésének előmozdítására; 

tekintetben, hogy további lépésekre van 

szükség a görög kisebbség tagjai által 

különösen a tulajdonjogaik tekintetében 

tapasztalt problémák kezelése érdekében; 

sürgeti a török hatóságokat, hogy tegyenek 

jogi lépéseket a mindenféle gyűlölet-

bűncselekmény elkövetéséért, így az 

antiszemitizmusért felelős személyekkel és 

testületekkel szemben, amint arról a 

kormány 2013. évi „Demokratizálás 

csomagja” rendelkezik; kifogásolja, hogy a 

török kormány passzívan áll hozzá a 

keresztényekkel és papjaikkal szemben a 

közösségi médiákban megjelenő súlyos 

fenyegetésekhez; elvárja, hogy a török 

kormány minden török állampolgárt 

előítéletek nélkül kezeljen vallásos hite 

tekintetében; tekintettel arra, hogy 

Törökországban él a legnagyobb számú 

roma kisebbség a világon, felszólítja a 

török hatóságokat, hogy hajtsanak végre 

konkrét és hatékony intézkedéseket a 

romák tényleges egyenlő jogainak 

biztosítására a török társadalomban, 

továbbá hozzanak intézkedéseket a romák 

helyzetének javítására, különös tekintettel a 

roma gyermekek helyzetére és a roma nők 

beilleszkedésének előmozdítására; 

felszólítja Törökországot az örmény 

népirtás elismerésére; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/11 

Módosítás  11 

Mario Borghezio 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0442/2016 

Kati Piri 

a Külügyi Bizottság nevében 

A Törökországról szóló 2015. évi jelentés 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

34 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

34. üdvözli Törökország részvételét a Dáis 

elleni nemzetközi koalícióban és a török 

támaszpontok megnyitását az amerikai és 

a koalíciós haderők előtt; sürgeti 

Törökországot, hogy a szükséges 

önmérséklettel cselekedjen, a nyugati 

szövetségeseivel való teljes 

együttműködésben; 

34. nem tartja teljes mértékben 

meggyőzőnek Törökország részvételét a 

Dáis elleni nemzetközi koalícióban;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/12 

Módosítás  12 

Mario Borghezio 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0442/2016 

Kati Piri 

a Külügyi Bizottság nevében 

A Törökországról szóló 2015. évi jelentés 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

35 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

35. sürgeti, hogy Törökország fokozza 

annak megakadályozására irányuló 

erőfeszítéseit, hogy a területén keresztül az 

ISIL-hez/Dáishoz és más szélsőséges 

csoportokhoz külföldi harcosok, pénz és 

felszerelések jussanak el; aggodalmát 

fejezi ki amiatt, hogy a török hatóságok 

esetleg nem hoztak meg minden lehetséges 

intézkedést az ISIL/Dáis tevékenységének 

megállítása és megakadályozása 

érdekében, különösen az ország határán 

keresztül történő illegális olajcsempészet 

leküzdésére; kéri az Uniót, hogy bővítse ki 

információcserével kapcsolatos képességeit 

és szorosan működjön együtt ebben a 

kérdésben a török hatóságokkal, hogy 

további támogatást nyújthasson a 

csempészhálózatok elleni küzdelemhez; 

megjegyzi, hogy hiányosságok 

tapasztalhatók a külföldi harcosok 

letartóztatásában, valamint az Irakkal és 

Szíriával közös határok ellenőrzésében; 

35. sürgeti Törökországot annak 

megakadályozására, hogy a területén 

keresztül az ISIL-hez/Dáishoz és más 

szélsőséges csoportokhoz külföldi 

harcosok, pénz és felszerelések jussanak el; 

aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a török 

hatóságok esetleg nem hoztak meg minden 

lehetséges intézkedést az ISIL/Dáis 

tevékenységének megállítása és 

megakadályozása érdekében, különösen az 

ország határán keresztül történő illegális 

olajcsempészet leküzdésére; kéri az Uniót, 

hogy bővítse ki információcserével 

kapcsolatos képességeit és szorosan 

működjön együtt ebben a kérdésben a 

török hatóságokkal, hogy további 

támogatást nyújthasson a 

csempészhálózatok elleni küzdelemhez; 

megjegyzi, hogy hiányosságok 

tapasztalhatók a külföldi harcosok 

letartóztatásában, valamint az Irakkal és 

Szíriával közös határok ellenőrzésében; 

Or. en 



 

AM\1091904HU.doc  PE579.859v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

11.4.2016 B8-0442/13 

Módosítás  13 

Mario Borghezio 

az ENF 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. megjegyzi, hogy Törökország nem 

sokat tett azért, hogy a partjaitól és egyéb 

határain át Görögország és Bulgária felé 

zajló illegális bevándorlást és 

emberkereskedelmet megfékezze; elítéli, 

hogy Törökország a tömeges illegális 

migrációs hullámot valójában zsarolási 

célokkal kihasználta; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/14 

Módosítás  14 

Mario Borghezio 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0442/2016 

Kati Piri 

a Külügyi Bizottság nevében 

A Törökországról szóló 2015. évi jelentés 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

38 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

38. üdvözli, hogy 2015. november 29-én 

működésbe lépett a menekültügy és a 

migráció kezelését célzó EU–Törökország 

közös cselekvési terv, amely egy közös 

felelősségvállaláson, kölcsönös 

vállalásokon és közös végrehajtáson 

alapuló, átfogó együttműködési program 

részét képezi, és ragaszkodik ahhoz, hogy 

azt haladéktalanul végre kell hajtani; 

hangsúlyozza, hogy az EU és Törökország 

közötti migrációval kapcsolatos 

együttműködést nem szabad naptárhoz, 

tartalomhoz és a tárgyalási folyamat 

feltételrendszeréhez kötni; úgy véli, hogy a 

menekültválság Törökországhoz való 

„kiszervezése” nem jelent hiteles hosszú 

távú megoldást a problémára; a 

tagállamok szolidaritására támaszkodva 

felhív azon országok számának 

növelésére, amelyek a terhek és a 

felelősség megosztásának szellemében az 

EU határain kívülről történő áttelepítés 

keretében migránsokat fogadnak be;  

38. elutasítja az EU–Törökország közös 

cselekvési tervet a menekültekről és a 

migráció kezeléséről; elutasítja a 

menekültválság Törökországhoz való 

„kiszervezését”; rámutat, hogy a 

schengeni elképzelés és az EU 

bevándorlási és menekültügyi politikája 

kudarcot vallott;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/15 

Módosítás  15 

Mario Borghezio 

az ENF 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. elutasítja a vízumliberalizációs 

rendszert; rámutat, hogy ez 

elkerülhetetlenül az ellenőrizetlen illegális 

bevándorlás további fokozódását fogja 

eredményezni; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/16 

Módosítás  16 

Mario Borghezio 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0442/2016 

Kati Piri 

a Külügyi Bizottság nevében 

A Törökországról szóló 2015. évi jelentés 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

46 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

46. elismerését fejezi ki a Ciprus 

újraegyesítéséről szóló, az ENSZ égisze 

alatt folytatott tárgyalások során elért 

jelentős előrelépéssel kapcsolatban; 

üdvözli a két vezető 2014. február 11-i 

közös nyilatkozatát mint a rendezés 

alapját; támogatja egy két közösségből és 

két zónából álló, szövetségi Ciprusi 

Köztársaság kialakulását, egységes 

szuverenitással, egységes nemzetközi 

személyiséggel és egységes 

állampolgársággal, a két közösség közötti 

politikai egyenlőséggel és minden polgár 

számára egyenlő lehetőségekkel, a 

végleges megállapodás sérelme nélkül és 

az ENSZ Biztonsági Tanács vonatkozó 

határozataival és a nemzetközi joggal 

összhangban; elismerését fejezi ki a sziget 

ciprusi görög és ciprusi török 

közösségeinek vezetői által tanúsított 

konstruktív megközelítésért, valamint 

eltökéltségükért és fáradhatatlan 

erőfeszítéseikért az igazságos, átfogó és 

életképes rendezés lehető leghamarabbi 

elérésével kapcsolatban; hangsúlyozza a 

több évtizedre visszanyúló ciprusi 

probléma megoldásának fontosságát az 

egész régió és Európa/az Európai Unió 

számára; üdvözli ezért az újraegyesítéssel 

kapcsolatos új népszavazás lehetőségét és 

felszólítja az összes felet, hogy járuljanak 

46. ellenzi egy új ciprusi állam 

létrehozását, mivel az aláásná az uniós 

tagállam Ciprusi Köztársaság 

legitimitását;  
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hozzá a pozitív végkifejlethez; 

Or. en 
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Mario Borghezio 

az ENF 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. elutasítja Níkosz Anasztasziádisz, a 

Ciprusi Köztársaság elnöke arra irányuló 

kezdeményezését, hogy a török nyelv az 

EU egyik hivatalos nyelvévé váljon;  

Or. en 

 

 


