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Παράγραθος 2 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

2. ηνλίδεη όηη ε Τνπξθία είλαη βαζηθόο 

ζηξαηεγηθόο εηαίξνο γηα ηελ ΔΔ θαη όηη νη 

ελεξγέο θαη αμηόπηζηεο εληαμηαθέο 

δηαπξαγκαηεύζεηο αλακέλεηαη όηη ζα 

εμαζθαιίζνπλ ην θαηάιιειν πιαίζην γηα 

ηελ αμηνπνίεζε ηνπ πιήξνπο δπλακηθνύ 

ησλ ζρέζεσλ ΔΔ-Τνπξθίαο· ζεκεηώλεη ηελ 

επαλελεξγνπνίεζε ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο από ηελ ΔΔ θαη ειπίδεη όηη κε 

ην άλνηγκα λέσλ θεθαιαίσλ ζα επηηεπρζεί 

ζπγθεθξηκέλε πξόνδνο· δεηεί, ελ 

πξνθεηκέλσ, απηή πξόνδν θαη γλήζηα 

δέζκεπζε από ηελ ηνπξθηθή πιεπξά· 

επαλαιακβάλεη ην αίηεκά ηνπ πξνο ηελ 

Δπηηξνπή λα επαλαμηνινγήζεη ηνλ ηξόπν 

κε ηνλ νπνίν έρνπλ δηεμαρζεί νη 

δηαπξαγκαηεύζεηο κέρξη ζήκεξα, 

εμεηάδνληαο πώο ζα κπνξνύζε λα ππάξμεη 

βειηίσζε θαη εληαηηθνπνίεζε ησλ ζρέζεσλ 

θαη ηεο ζπλεξγαζίαο ΔΔ-Τνπξθίαο· 

ππνζηεξίδεη έλζεξκα έλαλ δηαξζξσκέλν, 

ηαθηηθόηεξν θαη αλνηθηό πνιηηηθό δηάινγν 

πςεινύ επηπέδνπ γηα βαζηθά ζέκαηα 

θνηλνύ ελδηαθέξνληνο, όπσο ε 

κεηαλάζηεπζε, ε αληηκεηώπηζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο, ε ελέξγεηα, ε νηθνλνκία θαη 

ην εκπόξην· 

2. ηνλίδεη όηη ε Τνπξθία είλαη βαζηθόο 

ζηξαηεγηθόο εηαίξνο γηα ηελ ΔΔ θαη όηη νη 

ελεξγέο θαη αμηόπηζηεο εληαμηαθέο 

δηαπξαγκαηεύζεηο αλακέλεηαη όηη ζα 

εμαζθαιίζνπλ ην θαηάιιειν πιαίζην γηα 

ηελ αμηνπνίεζε ηνπ πιήξνπο δπλακηθνύ 

ησλ ζρέζεσλ ΔΔ-Τνπξθίαο· ζεκεηώλεη ηελ 

επαλελεξγνπνίεζε ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο από ηελ ΔΔ θαη ειπίδεη όηη κε 

ην άλνηγκα λέσλ θεθαιαίσλ ζα επηηεπρζεί 

ζπγθεθξηκέλε πξόνδνο, κε ηελ 

πξνϋπόζεζε λα αληαπνθξηζεί 

πξνεγνπκέλσο ε Τνπξθία ζηηο 

ππνρξεώζεηο ηεο πνπ απνξξένπλ από ην 

δηαπξαγκαηεπηηθό πιαίζην· δεηεί, ελ 

πξνθεηκέλσ, απηή πξόνδν θαη γλήζηα 

δέζκεπζε από ηελ ηνπξθηθή πιεπξά· 

επαλαιακβάλεη ην αίηεκά ηνπ πξνο ηελ 

Δπηηξνπή λα επαλαμηνινγήζεη ηνλ ηξόπν 

κε ηνλ νπνίν έρνπλ δηεμαρζεί νη 

δηαπξαγκαηεύζεηο κέρξη ζήκεξα, 

εμεηάδνληαο πώο ζα κπνξνύζε λα ππάξμεη 

βειηίσζε θαη εληαηηθνπνίεζε ησλ ζρέζεσλ 

θαη ηεο ζπλεξγαζίαο ΔΔ-Τνπξθίαο· 

ππνζηεξίδεη έλζεξκα έλαλ δηαξζξσκέλν, 

ηαθηηθόηεξν θαη αλνηθηό πνιηηηθό δηάινγν 

πςεινύ επηπέδνπ γηα βαζηθά ζέκαηα 

θνηλνύ ελδηαθέξνληνο, όπσο ε 

κεηαλάζηεπζε, ε αληηκεηώπηζε ηεο 
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ηξνκνθξαηίαο, ε ελέξγεηα, ε νηθνλνκία θαη 

ην εκπόξην· 

Or. en 



 

AM\1091914EL.doc  PE579.859v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

 

11.4.2016 B8-0442/20 

Τροπολογία  20 

Τάκης Χαηζηγεωργίοσ, Νεοκλής Σσλικιώηης, Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, 

Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Δημήηριος 

Παπαδημούλης, Κώζηας Χρσζόγονος, Kostadinka Kuneva, Σηέλιος Κούλογλοσ, Σοθία 

Σακοράθα, Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Tania González Peñas, Rina Ronja 

Kari 

εμ νλόκαηνο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Πρόηαζη ψηθίζμαηος B8-0442/2016 

Kati Piri 

εμ νλόκαηνο ηεο Δπηηξνπήο Δμσηεξηθώλ Υπνζέζεσλ 

Έθζεζε ηνπ 2015 γηα ηελ Τνπξθία 

Πρόηαζη ψηθίζμαηος 

Παράγραθος 5 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

5. δεηεί αλαβάζκηζε ηεο ηεισλεηαθήο 

έλσζεο θαη επέθηαζε ηνπ πεδίνπ 

εθαξκνγήο ηεο ζε λένπο ηνκείο, κεηαμύ 

άιισλ ζηα γεσξγηθά πξντόληα, ηηο 

ππεξεζίεο θαη ηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο· 

ιακβάλεη ππό ζεκείσζε όηη ε έλαξμε ησλ 

ζρεηηθώλ δηαπξαγκαηεύζεσλ έρεη 

πξνγξακκαηηζηεί γηα ην δεύηεξν εμάκελν 

ηνπ 2016· ππελζπκίδεη όηη ε ηεισλεηαθή 

έλσζε ζα κπνξέζεη λα απνθηήζεη ην 

πιήξεο δπλακηθό ηεο κόλνλ όηαλ ε 

Τνπξθία εθαξκόζεη απόιπηα ην πξόζζεην 

πξσηόθνιιν έλαληη όισλ ησλ θξαηώλ 

κειώλ· εθηηκά όηη ηα ζπκθέξνληα ηεο 

Τνπξθίαο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη 

ππόςε ζηηο κειινληηθέο ζπκθσλίεο 

ειεύζεξνπ εκπνξίνπ πνπ ζα ππνγξάςεη ε 

ΕΕ κε ηξίηα κέξε, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο 

δηαπξαγκαηεύζεηο ΕΕ-ΗΠΑ γηα ηε 

Δηαηιαληηθή εηαηξηθή ζρέζε ζπλαιιαγώλ 

θαη επελδύζεσλ (TTIP)· δεηεί βειηίσζε 

ηεο ειεύζεξεο θπθινθνξίαο ησλ 

πξνζώπσλ θαη ελίζρπζε ησλ 

δηαπνιηηηζκηθώλ αληαιιαγώλ· 

5. δεηεί αλαβάζκηζε ηεο ηεισλεηαθήο 

έλσζεο θαη επέθηαζε ηνπ πεδίνπ 

εθαξκνγήο ηεο ζε λένπο ηνκείο, κεηαμύ 

άιισλ ζηα γεσξγηθά πξντόληα, ηηο 

ππεξεζίεο θαη ηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο· 

ιακβάλεη ππό ζεκείσζε όηη ε έλαξμε ησλ 

ζρεηηθώλ δηαπξαγκαηεύζεσλ έρεη 

πξνγξακκαηηζηεί γηα ην δεύηεξν εμάκελν 

ηνπ 2016· ππελζπκίδεη όηη ε ηεισλεηαθή 

έλσζε ζα κπνξέζεη λα απνθηήζεη ην 

πιήξεο δπλακηθό ηεο κόλνλ όηαλ ε 

Τνπξθία εθαξκόζεη απόιπηα ην πξόζζεην 

πξσηόθνιιν έλαληη όισλ ησλ θξαηώλ 

κειώλ· δεηεί βειηίσζε ηεο ειεύζεξεο 

θπθινθνξίαο ησλ πξνζώπσλ θαη ελίζρπζε 

ησλ δηαπνιηηηζκηθώλ αληαιιαγώλ· 
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Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

7. επαλαιακβάλεη όηη ε Τνπξθία ζα πξέπεη 

λα επζπγξακκίζεη πεξαηηέξσ ηελ 

εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο κε ηελ πνιηηηθή 

ηεο ΔΔ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

δηαπξαγκαηεπηηθνύ πιαηζίνπ· ζεσξεί 

θαίξηαο ζεκαζίαο ηελ ελίζρπζε ησλ 

αληαιιαγώλ πιεξνθνξηώλ γηα ζέκαηα 

εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη θαιεί ηνλ 

ηνύξθν ππνπξγό Εμσηεξηθώλ λα 

παξίζηαηαη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ 

Σπκβνπιίνπ Εμσηεξηθώλ Υπνζέζεσλ 

όπνηε είλαη ζθόπηκν· ππελζπκίδεη ηε 

ζηξαηεγηθή ζεκαζία ηεο Τνπξθίαο γηα ηελ 

ελεξγεηαθή αζθάιεηα ηεο ΔΔ σο βαζηθήο 

ρώξαο δηακεηαθόκηζεο· ζεσξεί όηη είλαη 

απαξαίηεην λα αλαπηπρζεί κε γνξγνύο 

ξπζκνύο ε ζπλεξγαζία ζε ζέκαηα 

ελέξγεηαο θαη λα δηεπξπλζεί ν δηάδξνκνο 

δηακεηαθόκηζεο ελέξγεηαο πξνο ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε κέζσ Τνπξθίαο· 

7. επαλαιακβάλεη όηη ε Τνπξθία ζα πξέπεη 

λα επζπγξακκίζεη πεξαηηέξσ ηελ 

εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο κε ηελ πνιηηηθή 

ηεο ΔΔ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

δηαπξαγκαηεπηηθνύ πιαηζίνπ· ππελζπκίδεη 

ηε ζηξαηεγηθή ζεκαζία ηεο Τνπξθίαο γηα 

ηελ ελεξγεηαθή αζθάιεηα ηεο ΔΔ σο 

βαζηθήο ρώξαο δηακεηαθόκηζεο· ζεσξεί όηη 

είλαη απαξαίηεην λα αλαπηπρζεί κε 

γνξγνύο ξπζκνύο ε ζπλεξγαζία ζε ζέκαηα 

ελέξγεηαο θαη λα δηεπξπλζεί ν δηάδξνκνο 

δηακεηαθόκηζεο ελέξγεηαο πξνο ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε κέζσ Τνπξθίαο· 

Or. en 
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8. ππελζπκίδεη ηελ αλάγθε ελίζρπζεο ησλ 

ζρέζεσλ θαιήο γεηηνλίαο, νη νπνίεο 

απνηεινύλ ζεκειηώδεο ζηνηρείν ηνπ 

δηαπξαγκαηεπηηθνύ πιαηζίνπ θαη βαζηθή 

ζπληζηώζα ηεο δηαδηθαζίαο δηεύξπλζεο· 

θαιεί, ελ πξνθεηκέλσ, ηελ Τνπξθία λα 

εληείλεη ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηελ επίιπζε 

δηκεξώλ δηαθνξώλ πνπ εθθξεκνύλ, ζηηο 

νπνίεο πεξηιακβάλνληαη θαη αδηεπζέηεηεο 

λνκηθέο ππνρξεώζεηο θαη δηακάρεο κε ηηο 

άκεζα γεηηνληθέο ηεο ρώξεο όζνλ αθνξά ηα 

ρεξζαία θαη ζαιάζζηα ζύλνξα θαη ηνλ 

ελαέξην ρώξν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Φάξηε ηνπ ΟΗΔ θαη κε ην δηεζλέο 

δίθαην· θαιεί ηελ ηνπξθηθή θπβέξλεζε λα 

ππνγξάςεη θαη λα θπξώζεη ηε Σύκβαζε 

ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ γηα ην Γίθαην ηεο 

Θάιαζζαο (UNCLOS)· πξνηξέπεη ηελ 

θπβέξλεζε ηεο Τνπξθίαο λα ζέζεη ηέινο 

ζηηο επαλαιακβαλόκελεο παξαβηάζεηο ηνπ 

ελαέξηνπ ρώξνπ θαη ησλ ρσξηθώλ πδάησλ 

ηεο Διιάδαο, θαζώο θαη ζηελ πξαθηηθή 

ησλ πηήζεσλ ηνπξθηθώλ ζηξαηησηηθώλ 

αεξνζθαθώλ πάλσ από ηα ειιεληθά λεζηά· 

παξνηξύλεη ηελ Τνπξθία θαη ηελ Αξκελία 

λα πξνρσξήζνπλ ζε εμνκάιπλζε ησλ 

ζρέζεώλ ηνπο κε ηε ζύλαςε δηπισκαηηθώλ 

ζρέζεσλ ρσξίο πξναπαηηνύκελα, θαη δεηεί 

ην άλνηγκα ησλ ζπλόξσλ Τνπξθίαο-

8. ππελζπκίδεη ηελ αλάγθε ελίζρπζεο ησλ 

ζρέζεσλ θαιήο γεηηνλίαο, νη νπνίεο 

απνηεινύλ ζεκειηώδεο ζηνηρείν ηνπ 

δηαπξαγκαηεπηηθνύ πιαηζίνπ θαη βαζηθή 

ζπληζηώζα ηεο δηαδηθαζίαο δηεύξπλζεο· 

εθθξάδεη εθ λένπ ηε δπζαξέζθεηά ηνπ, 

ζην πιαίζην απηό, γηα ην γεγνλόο όηη δελ 

έρεη αθόκε απνζπξζεί ε απεηιή casus 

belli ηελ νπνία έρεη δηαηππώζεη ε Μεγάιε 

Εζλνζπλέιεπζε ηεο Τνπξθίαο θαηά ηεο 

Ειιάδαο· θαιεί ηελ Τνπξθία λα εληείλεη 

ηηο πξνζπάζεηέο ηεο γηα ηελ επίιπζε 

δηκεξώλ δηαθνξώλ πνπ εθθξεκνύλ, ζηηο 

νπνίεο πεξηιακβάλνληαη θαη αδηεπζέηεηεο 

λνκηθέο ππνρξεώζεηο θαη δηακάρεο κε ηηο 

άκεζα γεηηνληθέο ρώξεο ηεο όζνλ αθνξά ηα 

ρεξζαία θαη ζαιάζζηα ζύλνξα θαη ηνλ 

ελαέξην ρώξν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Φάξηε ηνπ ΟΗΔ θαη κε ην δηεζλέο 

δίθαην· θαιεί ηελ ηνπξθηθή θπβέξλεζε λα 

ππνγξάςεη θαη λα θπξώζεη ηε Σύκβαζε 

ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ γηα ην Γίθαην ηεο 

Θάιαζζαο (UNCLOS)· πξνηξέπεη ηελ 

θπβέξλεζε ηεο Τνπξθίαο λα ζέζεη ηέινο 

ζηηο επαλαιακβαλόκελεο παξαβηάζεηο ηνπ 

ελαέξηνπ ρώξνπ θαη ησλ ρσξηθώλ πδάησλ 

ηεο Διιάδαο, θαζώο θαη ζηελ πξαθηηθή 

ησλ πηήζεσλ ηνπξθηθώλ ζηξαηησηηθώλ 

αεξνζθαθώλ πάλσ από ηα ειιεληθά λεζηά· 
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Αξκελίαο, ην νπνίν κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

βειηίσζε ησλ ζρέζεώλ ηνπο, κε ηδηαίηεξε 

αλαθνξά ζηε δηαζπλνξηαθή ζπλεξγαζία 

θαη ηελ νηθνλνκηθή νινθιήξσζε· 

παξνηξύλεη ηελ Τνπξθία θαη ηελ Αξκελία 

λα πξνρσξήζνπλ ζε εμνκάιπλζε ησλ 

ζρέζεώλ ηνπο κε ηε ζύλαςε δηπισκαηηθώλ 

ζρέζεσλ ρσξίο πξναπαηηνύκελα, θαη δεηεί 

ην άλνηγκα ησλ ζπλόξσλ Τνπξθίαο-

Αξκελίαο, ην νπνίν κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

βειηίσζε ησλ ζρέζεώλ ηνπο, κε ηδηαίηεξε 

αλαθνξά ζηε δηαζπλνξηαθή ζπλεξγαζία 

θαη ηελ νηθνλνκηθή νινθιήξσζε· 

Or. en 
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9. θξνλεί όηη, ζύκθσλα κε ηε δέζκεπζε 

ππέξ ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ θαη ησλ 

ζεκειησδώλ αμηώλ ηεο ΔΔ, ε Τνπξθία ζα 

πξέπεη λα πινπνηήζεη επεηγόλησο 

κεηαξξπζκίζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ 

δηθαζηηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ησλ 

ζεκειησδώλ δηθαησκάησλ θαη ηεο 

δηθαηνζύλεο, ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο 

αζθάιεηαο· δεηεί, κε ηελ επηθύιαμε ησλ 

ζέζεσλ ησλ θξαηώλ κειώλ, από ην 

Σπκβνύιην ηεο ΔΔ λα πξνηείλεη, όηαλ ζα 

πιεξνύληαη ηα επίζεκα θξηηήξηα 

αμηνιόγεζεο, ην άλνηγκα ησλ θεθαιαίσλ 

23 (δηθαζηηθό ζύζηεκα θαη ζεκειηώδε 

δηθαηώκαηα) θαη 24 (δηθαηνζύλε, ειεπζεξία 

θαη αζθάιεηα) θαη λα δηαζθαιίζεη όηη ε 

κεηαξξπζκηζηηθή δηαδηθαζία ζηελ Τνπξθία 

δηακνξθώλεηαη ζηε βάζε ησλ αμηώλ θαη 

ησλ πξνηύπσλ ηεο ΔΔ· δεηεί από ηελ 

Τνπξθία λα ζπλεξγαζηεί πιήξσο κε ην 

Σπκβνύιην ηεο Δπξώπεο θαη κε ηελ 

Δπηηξνπή ηεο Βελεηίαο ζηνπο ηνκείο ηεο 

δηθαζηηθήο κεηαξξύζκηζεο· 

9. θξνλεί όηη, ζύκθσλα κε ηε δέζκεπζε 

ππέξ ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ θαη ησλ 

ζεκειησδώλ αμηώλ ηεο ΔΔ, ε Τνπξθία ζα 

πξέπεη λα πινπνηήζεη επεηγόλησο 

κεηαξξπζκίζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ 

δηθαζηηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ησλ 

ζεκειησδώλ δηθαησκάησλ θαη ηεο 

δηθαηνζύλεο, ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο 

αζθάιεηαο· θαιεί ηελ Τνπξθία λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεώζεηο ηεο πνπ 

απνξξένπλ από ην δηαπξαγκαηεπηηθό 

πιαίζην, πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη, κε ηελ 

επηθύιαμε ησλ ζέζεσλ ησλ θξαηώλ κειώλ, 

ην Σπκβνύιην ηεο ΔΔ λα πξνηείλεη, όηαλ ζα 

πιεξνύληαη ηα επίζεκα θξηηήξηα 

αμηνιόγεζεο, ην άλνηγκα ησλ θεθαιαίσλ 

23 (δηθαζηηθό ζύζηεκα θαη ζεκειηώδε 

δηθαηώκαηα) θαη 24 (δηθαηνζύλε, ειεπζεξία 

θαη αζθάιεηα) θαη λα δηαζθαιίζεη όηη ε 

κεηαξξπζκηζηηθή δηαδηθαζία ζηελ Τνπξθία 

δηακνξθώλεηαη ζηε βάζε ησλ αμηώλ θαη 

ησλ πξνηύπσλ ηεο ΔΔ· δεηεί από ηελ 

Τνπξθία λα ζπλεξγαζηεί πιήξσο κε ην 

Σπκβνύιην ηεο Δπξώπεο θαη κε ηελ 

Δπηηξνπή ηεο Βελεηίαο ζηνπο ηνκείο ηεο 

δηθαζηηθήο κεηαξξύζκηζεο· 

Or. en 
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26. εθθξάδεη ηε βαζηά ηνπ αλεζπρία γηα 

ηελ επηδείλσζε ηεο θαηάζηαζεο ζηε 

λνηηαλαηνιηθή Τνπξθία· αλαγλσξίδεη ην 

λόκηκν δηθαίσκα ηεο Τνπξθίαο λα παηάμεη 

ηελ ηξνκνθξαηία· ηνλίδεη, σζηόζν, όηη ηα 

κέηξα αζθαιείαο πξέπεη λα εθαξκόδνληαη 

ζε πιαίζην ζεβαζκνύ ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ 

θαη ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ· 

ππνγξακκίδεη όηη νη αληηηξνκνθξαηηθέο 

επηρεηξήζεηο πξέπεη λα έρνπλ αλαινγηθό 

ραξαθηήξα θαη λα κε ιακβάλνπλ ηε 

κνξθή ζπιινγηθήο ηηκσξίαο· θαηαδηθάδεη 

ηελ αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά ησλ εηδηθώλ 

δπλάκεσλ αζθαιείαο θαη δεηεί ηελ 

πξνζαγσγή ησλ δξαζηώλ ελώπηνλ ηεο 

δηθαηνζύλεο·  

26. εθθξάδεη ηε βαζηά ηνπ αλεζπρία γηα 

ηελ επηδείλσζε ηεο θαηάζηαζεο ζηε 

λνηηαλαηνιηθή Τνπξθία· ππελζπκίδεη όηη ε 

ηνπξθηθή θπβέξλεζε νθείιεη λα 

πξνζηαηεύεη όια ηα πξόζσπα πνπ δνπλ 

ζηελ επηθξάηεηά ηεο, αλεμαξηήησο 

πνιηηηζκηθήο ή ζξεζθεπηηθήο θαηαγσγήο· 
αλαγλσξίδεη ην λόκηκν δηθαίσκα ηεο 

Τνπξθίαο λα παηάμεη ηελ ηξνκνθξαηία, 

ζηα πιαίζηα ηνπ δηεζλνύο δηθαίνπ· ηνλίδεη, 

σζηόζν, όηη ηα κέηξα αζθαιείαο πξέπεη λα 

εθαξκόδνληαη ζε πιαίζην ζεβαζκνύ ηνπ 

θξάηνπο δηθαίνπ θαη ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ· ππνγξακκίδεη όηη όιεο νη 

επηρεηξήζεηο ησλ δπλάκεσλ αζθαιείαο 
πξέπεη λα είλαη αλαινγηθέο θαη λα κελ 

ιακβάλνπλ ηε κνξθή ζπιινγηθήο 

ηηκσξίαο· θαηαδηθάδεη ηελ αλάξκνζηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ εηδηθώλ δπλάκεσλ 

αζθαιείαο θαη δεηεί ηελ πξνζαγσγή ησλ 

δξαζηώλ ελώπηνλ ηεο δηθαηνζύλεο· δεηεί 

ηελ εθαξκνγή ηνπ αλζξσπηζηηθνύ δηθαίνπ 

πξνθεηκέλνπ όινη νη ηξαπκαηίεο λα 

κπνξνύλ λα έρνπλ ηελ πεξίζαιςε ηελ 

νπνία δηθαηνύληαη· 

Or. en 
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27. θαηαδηθάδεη θαη δελ δηθαηνινγεί ηελ 

επηζηξνθή ηνπ PKK ζηε βία, νξγάλσζεο 

ε νπνία πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν 

ηεο ΕΕ κε ηηο ηξνκνθξαηηθέο 

νξγαλώζεηο· ηνλίδεη όηη δελ ππάξρεη βίαηε 

ιύζε ζην θνπξδηθό δήηεκα θαη παξνηξύλεη 

ηελ ηνπξθηθή θπβέξλεζε λα αλαιάβεη ηηο 

επζύλεο ηεο γηα επαλάιεςε ησλ 

δηαπξαγκαηεύζεσλ κε ζηόρν ηελ επίηεπμε 

ζπλνιηθήο θαη βηώζηκεο ιύζεο ζην 

θνπξδηθό δήηεκα· θαιεί ην PKK λα 

θαηαζέζεη ηα όπια, λα εγθαηαιείςεη ηηο 

ηξνκνθξαηηθέο ηαθηηθέο θαη λα 

ρξεζηκνπνηήζεη εηξεληθά θαη λόκηκα κέζα 

γηα λα εθθξάζεη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ· 

θαηαδηθάδεη ζζελαξά ηηο επηζέζεηο 

ελαληίνλ ησλ δπλάκεσλ αζθαιείαο θαη 

ακάρσλ· εθθξάδεη, ελ πξνθεηκέλσ, ηε 

βαζηά ηνπ αλεζπρία γηα ηελ θαηαζθεπή 

νδνθξαγκάησλ θαη ηε δηάλνημε 

ραξαθσκάησλ από καρεηέο ηνπ YDG-H· 

επηκέλεη, σζηόζν, όηη νη εηξεληθέο 

δηακαξηπξίεο πξέπεη λα επηηξέπνληαη· 

27. εθθξάδεη βαζηά αλεζπρία γηα ην 

γεγνλόο όηη απεηιείηαη ζνβαξά ε 

πξννπηηθή επίηεπμεο κηαο εηξεληθήο θαη 

δεκνθξαηηθήο ιύζεο γηα ην θνπξδηθό 

δήηεκα ζηελ Τνπξθία· ηνλίδεη όηη δελ 

ππάξρεη βίαηε ιύζε ζην θνπξδηθό δήηεκα 

θαη παξνηξύλεη ηελ ηνπξθηθή θπβέξλεζε 

λα ζέζεη ηέξκα ζηηο δηώμεηο θαηά ησλ 

Κνύξδσλ θαη όισλ ησλ κεηνλνηήησλ θαη 
λα αλαιάβεη ηηο επζύλεο ηεο γηα 

επαλάιεςε ησλ δηαπξαγκαηεύζεσλ κε 

ζηόρν ηελ επίηεπμε ζπλνιηθήο θαη 

βηώζηκεο ιύζεο ζην θνπξδηθό δήηεκα· 

θαιεί ην PKK λα θαηαζέζεη ηα όπια, λα 

εγθαηαιείςεη ηηο ηξνκνθξαηηθέο ηαθηηθέο 

θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη εηξεληθά θαη λόκηκα 

κέζα γηα λα εθθξάζεη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ· 

θαηαδηθάδεη ζζελαξά ηηο επηζέζεηο 

ελαληίνλ ησλ δπλάκεσλ αζθαιείαο θαη 

ακάρσλ· εθθξάδεη, ελ πξνθεηκέλσ, ηε 

βαζηά ηνπ αλεζπρία γηα ηελ θαηαζθεπή 

νδνθξαγκάησλ θαη ηε δηάλνημε 

ραξαθσκάησλ από καρεηέο ηνπ YPG-H 

θαζώο θαη γηα ηηο πιεξνθνξίεο εθ κέξνπο 

ΜΚΟ ζρεηηθά κε ηελ αλεζπρεηηθή 

θαηάζηαζε ησλ ακάρσλ ηδίσο ζην Sur 

θαη ζην Cizre· επηκέλεη, σζηόζν, όηη νη 

εηξεληθέο δηακαξηπξίεο πξέπεη λα 
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  28α. ηνλίδεη όηη ε ζπκπεξίιεςε ηνπ PKK 

ζηνλ θαηάινγν ηξνκνθξαηηθώλ 

νξγαλώζεσλ ηεο ΕΕ εκπνδίδεη ηελ 

εδξαίσζε ηεο εηξήλεο, ηνλ δηάινγν θαη 

ηηο δηαπξαγκαηεύζεηο, ελώ παξάιιεια 

δηεπθνιύλεη ηελ παξαβίαζε ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ· δεηεί, ζην 

πιαίζην απηό, από ην Σπκβνύιην, λα 

αλαζεσξήζεη ηνλ θαηάινγν θαη λα 

αθαηξέζεη ην PKK από απηόλ· δεηεί από 

ηηο ηνπξθηθέο αξρέο λα μαλαξρίζνπλ ηηο 

ζπλνκηιίεο κε ηνπο εγέηεο ηνπ PKK γηα 

κηα εηξεληθή ιύζε ζην θνπξδηθό δήηεκα· 

Or. en 

 

 


