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11.4.2016 B8-0442/19 

Módosítás  19 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Paloma 

López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis, 

Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Patrick Le 

Hyaric, Martina Michels, Tania González Peñas 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0442/2016 

Kati Piri 

a Külügyi Bizottság nevében 

A Törökországról szóló 2015. évi bizottsági eredményjelentés 

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. 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, feltéve, hogy 

Törökország először teljesíti a tárgyalási 

keret szerinti kötelezettségeit; 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; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/20 

Módosítás  20 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Paloma 

López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis, 

Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Patrick Le 

Hyaric, Martina Michels, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0442/2016 

Kati Piri 

a Külügyi Bizottság nevében 

A Törökországról szóló 2015. évi bizottsági eredményjelentés 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

5 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

5. felhív a vámunió modernizálására és 

hatályának új ágazatokra – többek között a 

mezőgazdasági termékekre, a 

szolgáltatásokra és a közbeszerzésekre – 

történő kiterjesztésére; tudomásul veszi, 

hogy az erről folyó tárgyalások 

megkezdését 2016 második felére tűzték 

ki; emlékeztet arra, hogy a vámunió csak 

akkor tudja elérni lehetőségei maximumát, 

ha Törökország teljes mértékben 

végrehajtja a jegyzőkönyvet minden 

tagállam vonatkozásában; úgy véli, hogy 

Törökország érdekeit figyelembe kell 

venni az EU által harmadik felekkel kötött 

jövőbeni szabadkereskedelmi 

megállapodásokban, és különösen az EU 

és az USA közötti Transzatlanti 

Kereskedelmi és Beruházási Partnerség 

(TTIP) esetében; felhív a személyek 

szabad mozgásának javítására és az 

interkulturális cserék növelésére; 

5. felhív a vámunió modernizálására és 

hatályának új ágazatokra – többek között a 

mezőgazdasági termékekre, a 

szolgáltatásokra és a közbeszerzésekre – 

történő kiterjesztésére; tudomásul veszi, 

hogy az erről folyó tárgyalások 

megkezdését 2016 második felére tűzték 

ki; emlékeztet arra, hogy a vámunió csak 

akkor tudja elérni lehetőségei maximumát, 

ha Törökország teljes mértékben 

végrehajtja a jegyzőkönyvet minden 

tagállam vonatkozásában; felhív a 

személyek szabad mozgásának javítására 

és az interkulturális cserék növelésére; 

Or. en 
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Módosítás  21 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, 

Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, 

Sofia Sakorafa, Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Tania González Peñas, Barbara 

Spinelli 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0442/2016 

Kati Piri 

a Külügyi Bizottság nevében 

A Törökországról szóló 2015. évi bizottsági eredményjelentés 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

7 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

7. ismét felhív arra, hogy Törökország a 

tárgyalási keret rendelkezéseinek 

megfelelően fokozatosan igazítsa hozzá 

külpolitikáját az uniós külpolitikához; úgy 

véli, hogy alapvetően fontos a külügyek 

terén folytatott szoros együttműködés és 

információcsere fokozása, valamint az, 

hogy a török külügyminisztert releváns 

ügyek tárgyalásakor meghívják a 

Külügyek Tanácsa üléseire; emlékeztet 

Törökország mint kulcsfontosságú 

tranzitország stratégiai fontosságára az EU 

energiabiztonsága szempontjából; úgy véli, 

hogy elengedhetetlen az energiaügyi 

együttműködés gyors fejlesztése és az 

Európai Uniót ellátó, Törökországon 

áthaladó energiaszállítási folyosó 

kibővítése; 

7. ismét felhív arra, hogy Törökország a 

tárgyalási keret rendelkezéseinek 

megfelelően fokozatosan igazítsa hozzá 

külpolitikáját az uniós külpolitikához; 

emlékeztet Törökország mint 

kulcsfontosságú tranzitország stratégiai 

fontosságára az EU energiabiztonsága 

szempontjából; úgy véli, hogy 

elengedhetetlen az energiaügyi 

együttműködés gyors fejlesztése és az 

Európai Uniót ellátó, Törökországon 

áthaladó energiaszállítási folyosó 

kibővítése; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/22 

Módosítás  22 

Sofia Sakorafa, Barbara Spinelli, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, 

Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Tania González Peñas 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0442/2016 

Kati Piri 

a Külügyi Bizottság nevében 

A Törökországról szóló 2015. évi bizottsági eredményjelentés 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

8 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

8. megismétli, hogy meg kell erősíteni a 

jószomszédi kapcsolatokat, amelyek a 

tárgyalási keret alapvető részét és a 

bővítési folyamat lényeges elemét képezik; 

e tekintetben felhívja Törökországot, hogy 

– az ENSZ Chartájának rendelkezéseivel és 

a nemzetközi joggal összhangban – 

fokozza a nyitott bilaterális kérdések 

megoldására irányuló erőfeszítéseit, 

ideértve a rendezetlen jogi 

kötelezettségeket, valamint a szomszédos 

országokkal meglévő szárazföldi és tengeri 

határokkal, valamint légtérrel kapcsolatos 

vitákat is; felszólítja a török kormányt, 

hogy írja alá és ratifikálja az Egyesült 

Nemzetek Tengerjogi Egyezményét 

(UNCLOS); sürgeti a török kormányt, 

hogy vessen véget a görög légtér és 

felségvizek sorozatos megsértésének, 

valamint vonja ki a török katonai 

repülőgépeket a görög szigetek feletti 

légtérből; sürgeti Törökországot és 

Örményországot, hogy tegyenek meg 

mindent kapcsolataik normalizálására oly 

módon, hogy előfeltételek nélkül 

diplomáciai kapcsolatokat létesítenek 

egymással, és felszólítja őket, hogy nyissák 

meg a török-örmény határt, amely a 

kapcsolatok javulását eredményezheti, 

8. megismétli, hogy meg kell erősíteni a 

jószomszédi kapcsolatokat, amelyek a 

tárgyalási keret alapvető részét és a 

bővítési folyamat lényeges elemét képezik; 

e tekintetben ismételten sajnálatát fejezi ki 

amiatt, hogy a török nagy nemzetgyűlés 

még nem vonta vissza a Görögország felé 

tett casus belli fenyegetést; felhívja 

Törökországot, hogy – az ENSZ 

Chartájának rendelkezéseivel és a 

nemzetközi joggal összhangban – fokozza 

a nyitott bilaterális kérdések megoldására 

irányuló erőfeszítéseit, ideértve a 

rendezetlen jogi kötelezettségeket, 

valamint a szomszédos országokkal 

meglévő szárazföldi és tengeri határokkal, 

valamint légtérrel kapcsolatos vitákat is; 

felszólítja a török kormányt, hogy írja alá 

és ratifikálja az Egyesült Nemzetek 

Tengerjogi Egyezményét (UNCLOS); 

sürgeti a török kormányt, hogy vessen 

véget a görög légtér és felségvizek 

sorozatos megsértésének, valamint vonja ki 

a török katonai repülőgépeket a görög 

szigetek feletti légtérből; sürgeti 

Törökországot és Örményországot, hogy 

tegyenek meg mindent kapcsolataik 

normalizálására oly módon, hogy 

előfeltételek nélkül diplomáciai 
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különös tekintettel a határokon átnyúló 

együttműködésre és a gazdasági 

integrációra; 

kapcsolatokat létesítenek egymással, és 

felszólítja őket, hogy nyissák meg a török-

örmény határt, amely a kapcsolatok 

javulását eredményezheti, különös 

tekintettel a határokon átnyúló 

együttműködésre és a gazdasági 

integrációra; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/23 

Módosítás  23 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Paloma 

López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis, 

Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Patrick Le 

Hyaric, Martina Michels, Tania González Peñas 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0442/2016 

Kati Piri 

a Külügyi Bizottság nevében 

A Törökországról szóló 2015. évi bizottsági eredményjelentés 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

9 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

9. úgy véli, hogy az Unió jogállamiság és 

alapvető értékek melletti 

elkötelezettségének való megfelelés 

érdekében sürgető szükség van az 

igazságszolgáltatás és az alapvető jogok, 

illetve a jog érvényesülése, a szabadság és 

biztonság terén végrehajtandó reformokra 

Törökországban; a tagállamok 

álláspontjának sérelme nélkül felszólítja a 

Tanácsot és az EU-t, hogy a hivatalos 

nyitó referenciaértékek teljesülését 

követően javasolják a 23. 

(igazságszolgáltatás és alapvető jogok) és a 

24. fejezet (jog érvényesülése, szabadság 

és biztonság) megnyitását, és 

gondoskodjanak arról, hogy a törökországi 

reformfolyamat az uniós értékek és normák 

szerint alakuljon; felszólítja Törökországot, 

hogy teljes mértékben egyeztessen az 

Európa Tanáccsal és a Velencei 

Bizottsággal az igazságügy reformok terén; 

9. úgy véli, hogy az Unió jogállamiság és 

alapvető értékek melletti 

elkötelezettségének való megfelelés 

érdekében sürgető szükség van az 

igazságszolgáltatás és az alapvető jogok, 

illetve a jog érvényesülése, a szabadság és 

biztonság terén végrehajtandó reformokra 

Törökországban; felszólítja Törökországot, 

hogy teljesítse a tárgyalási keret szerinti 

kötelezettségeit, hogy aztán az EU 

Tanácsa a tagállamok álláspontjának 

sérelme nélkül a hivatalos nyitó 

referenciaértékek teljesülését követően 

javasolhassa a 23. (igazságszolgáltatás és 

alapvető jogok) és a 24. fejezet (jog 

érvényesülése, szabadság és biztonság) 

megnyitását, és gondoskodjon arról, hogy 

a törökországi reformfolyamat az uniós 

értékek és normák szerint alakuljon; 

felszólítja Törökországot, hogy teljes 

mértékben egyeztessen az Európa 

Tanáccsal és a Velencei Bizottsággal az 

igazságügy reformok terén; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/24 

Módosítás  24 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Paloma López 

Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Lidia Senra Rodríguez, Dimitrios 

Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia 

Sakorafa, Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Tania González Peñas, João Pimenta 

Lopes, Rina Ronja Kari 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0442/2016 

Kati Piri 

a Külügyi Bizottság nevében 

A Törökországról szóló 2015. évi bizottsági eredményjelentés 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

26 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

26. mélységes aggodalmát fejezi ki a 

Törökország délkeleti részén egyre romló 

helyzet miatt; elismeri, hogy Törökország 

legitim joga, hogy küzdjön a terrorizmus 

ellen; hangsúlyozza azonban, hogy a 

biztonsági intézkedéseknek tiszteletben 

kell tartaniuk a jogállamiságot és az emberi 

jogokat; hangsúlyozza, hogy a terrorizmus 

elleni műveleteknek arányosnak kell 

lenniük, és azok nem ölthetik kollektív 

büntetés formáját; elítéli a különleges 

biztonsági erők visszaéléseit, és felszólít az 

elkövetők bíróság elé állítására;  

26. mélységes aggodalmát fejezi ki a 

Törökország délkeleti részén egyre romló 

helyzet miatt; emlékeztet arra, hogy a 

török kormány felelőssége, hogy 

megvédjen a területén élő minden embert, 

függetlenül kulturális vagy vallási 

hátterüktől; elismeri, hogy Törökország 

legitim joga, hogy küzdjön a terrorizmus 

ellen, a nemzetközi jog keretei között; 

hangsúlyozza azonban, hogy a biztonsági 

intézkedéseknek tiszteletben kell tartaniuk 

a jogállamiságot és az emberi jogokat; 

hangsúlyozza, hogy a biztonsági erők 

minden fellépésének arányosnak kell 

lennie, és azok nem ölthetik kollektív 

büntetés formáját; elítéli a különleges 

biztonsági erők visszaéléseit, és felszólít az 

elkövetők bíróság elé állítására; felszólít a 

humanitárius jog érvényesítésére, hogy 

minden sérült megkaphassa az őt 

megillető ellátást; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/25 

Módosítás  25 

Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Marina Albiol 

Guzmán, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Stelios 

Kouloglou, Sofia Sakorafa, Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Tania González Peñas, 

Rina Ronja Kari 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0442/2016 

Kati Piri 

a Külügyi Bizottság nevében 

A Törökországról szóló 2015. évi bizottsági eredményjelentés 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

27 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

27. elítéli és nem találja jogosnak, hogy a 

PKK, amely még mindig szerepel a 

terrorista szervezetek uniós jegyzékében, 

visszatért az erőszak alkalmazásához; 

hangsúlyozza, hogy a kurd kérdést 

erőszakkal nem lehet megoldani, és arra 

sürgeti a török kormányt, hogy vállalja 

felelősségét a tárgyalások folytatásáért a 

kurd kérdés átfogó és fenntartható 

megoldásának elérése érdekében; 

felszólítja a PKK-t, hogy tegye le a 

fegyvereit, hagyjon fel a terrorista 

taktikákkal, továbbá békés és jogszerű 

eszközökkel adjon hangot elvárásainak; 

határozottan elítéli a biztonsági erőkkel és 

a civilekkel szembeni támadásokat; 

komoly aggodalmának ad hangot ezzel 

kapcsolatban az YDG-H harcosai által 

épített barikádok és kiásott árkok miatt; 

kitart amellett azonban, hogy a békés 

tüntetéseket lehetővé kell tenni; 

27. mély aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy 

a törökországi kurd kérdés békés és 

demokratikus megoldása súlyos 

fenyegetésnek van kitéve; hangsúlyozza, 

hogy a kurd kérdést erőszakkal nem lehet 

megoldani, és arra sürgeti a török 

kormányt, hogy szüntesse meg a kurd nép 

és minden kisebbség elleni kemény 

fellépést, és vállalja felelősségét a 

tárgyalások folytatásáért a kurd kérdés 

átfogó és fenntartható megoldásának 

elérése érdekében; felszólítja a PKK-t, 

hogy tegye le a fegyvereit, hagyjon fel a 

terrorista taktikákkal, továbbá békés és 

jogszerű eszközökkel adjon hangot 

elvárásainak; határozottan elítéli a 

biztonsági erőkkel és a civilekkel szembeni 

támadásokat; komoly aggodalmának ad 

hangot ezzel kapcsolatban az YDG-H 

harcosai által épített barikádok és kiásott 

árkok, valamint a nem kormányzati 

szervezetek által a civil lakosság 

különösen Surban és Cizrében 

tapasztalható aggasztó helyzetéről tett 

jelentések miatt; kitart amellett azonban, 

hogy a békés tüntetéseket lehetővé kell 

tenni; 
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  28a. hangsúlyozza, hogy a PKK-nak a 

terrorista szervezetek uniós jegyzékén való 

szerepeltetése a béke, a párbeszéd és a 

tárgyalások megkezdésének útjában áll, 

továbbá elősegíti az emberi jogok 

megsértését; ezért felhívja a Tanácsot, 

hogy vizsgálja felül a jegyzéket, és törölje 

arról a PKK-t; felhívja a török 

hatóságokat, hogy kezdjék újra a 

tárgyalásokat a PKK vezetőivel, hogy 

békés megoldást találjanak a kurd 

kérdésre; 
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