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Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

32. εθθξάδεη ηε βαζηά ιχπε ηνπ γηα ηνλ 

εθθνβηζκφ θαη ηε δίσμε πεξηζζφηεξσλ απφ 

1 000 αθαδεκατθψλ πνπ ππέγξαςαλ 

αλαθνξά ππέξ ηεο εηξήλεο· επηζεκαίλεη φηη 

νη ππαίηηνη ηεο δνινθνλίαο ηνπ δηθεγφξνπ 

Tahir Elci, ν νπνίνο αθηέξσζε ηε δσή ηνπ 

ζηελ εηξήλε θαη ζηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα, πξέπεη λα πξνζαρζνχλ ζηε 

δηθαηνζχλε· εθθξάδεη ηε ζνβαξή αλεζπρία 

ηνπ γηα ηηο δηθαζηηθέο έξεπλεο πνπ έρνπλ 

ζην ζηφραζηξν θπξίσο κέιε ηνπ HDP, 

θαζψο θαη γηα ηε θπιάθηζε θαη παχζε 

ηνπηθψλ δεκάξρσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

25 ζπλδεκάξρσλ, θαη γηα ηηο απεηιέο πνπ 

δέρνληαη πνιινί θνχξδνη πνιηηηθνί· 

32. εθθξάδεη ηε βαζηά ιχπε ηνπ γηα ηνλ 

εθθνβηζκφ θαη ηε δίσμε πεξηζζφηεξσλ απφ 

1 000 αθαδεκατθψλ πνπ ππέγξαςαλ 

αλαθνξά ππέξ ηεο εηξήλεο· ζην πιαίζην 

απηφ, δεηεί ηελ απειεπζέξσζε φζσλ 

έρνπλ θπιαθηζηεί θαη θαηαδηθάδεη ηελ 

επηβνιή θξάηεζεο ζε απνκφλσζε ζηνπο 

θαζεγεηέο Muzaffer Kaya, Kıvanç Ersoy 

θαη Esra Mungan-Gürsoy· επηζεκαίλεη φηη 

νη ππαίηηνη ηεο δνινθνλίαο ηνπ δηθεγφξνπ 

Tahir Elci, ν νπνίνο αθηέξσζε ηε δσή ηνπ 

ζηελ εηξήλε θαη ζηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα, πξέπεη λα πξνζαρζνχλ ζηε 

δηθαηνζχλε· εθθξάδεη ηε ζνβαξή αλεζπρία 

ηνπ γηα ηηο δηθαζηηθέο έξεπλεο πνπ έρνπλ 

ζην ζηφραζηξν θπξίσο κέιε ηνπ HDP, 

θαζψο θαη γηα ηε θπιάθηζε θαη παχζε 

ηνπηθψλ δεκάξρσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

25 ζπλδεκάξρσλ, θαη γηα ηηο απεηιέο πνπ 

δέρνληαη πνιινί θνχξδνη πνιηηηθνί· 
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Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

38. εθθξάδεη ηθαλνπνίεζε γηα ηελ 

ελεξγνπνίεζε, ζηηο 29 Ννεκβξίνπ 2015, 

ηνπ θνηλνχ ζρεδίνπ δξάζεο ΕΕ-Τνπξθίαο 

γηα ηνπο πξφζθπγεο 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 ΕΕ-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 Τνπξθία δελ 

απνηειεί αμηφπηζηε καθξνπξφζεζκε ιχζε 

ζην πξφβιεκα· δεηεί απφ ηα θξάηε κέιε 

ηεο ΕΕ 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. εθθξάδεη ηε ιχπε ηνπ γηα ηελ 

ελεξγνπνίεζε, ζηηο 29 Ννεκβξίνπ 2015, 

ηνπ θνηλνχ ζρεδίνπ δξάζεο ΕΕ-Τνπξθίαο 

γηα ηνπο πξφζθπγεο θαη ηε δηαρείξηζε ηεο 

κεηαλάζηεπζεο, θαη εθθξάδεη ζνβαξή 

αλεζπρία γηα ηνλ ξαγδαία απμαλφκελν 

αξηζκφ αλαθνξψλ ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο 

ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ησλ 

πξνζθχγσλ παξαβηάδνληαη (εθηφπηζε, 

απζαίξεηε θξάηεζε, έιιεηςε λνκηθνχ 

θαζεζηψηνο)  ππνγξακκίδεη φηη ε 

ζπλεξγαζία ΕΕ-Τνπξθίαο ζην ζέκα ηεο 

κεηαλάζηεπζεο δελ ζα πξέπεη λα ζπλδεζεί 

κε ην ρξνλνδηάγξακκα, ην πεξηερφκελν θαη 

ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο δηαδηθαζίαο ησλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ· ζεσξεί ιππεξφ ην 

γεγνλφο φηη ην θνηλφ ζρέδην δξάζεο ΔΔ-

Τνπξθίαο γηα ηνπο πξφζθπγεο θαη ηε 

δηαρείξηζε ηεο κεηαλάζηεπζεο δελ 

ιακβάλεη θαζφινπ ππφςε ηελ πξαγκαηηθή 

θαηάζηαζε ησλ κεηαλαζηψλ θαη ησλ 

πξνζθχγσλ ζηελ Τνπξθία, θαη φηη έρεη 

απνξξηθζεί απφ δηεζλείο νξγαληζκνχο 

φπσο ε Ύπαηε Αξκνζηεία ησλ ΗΔ γηα 

ηνπο πξφζθπγεο θαη απφ ΜΚΟ σο 

αζχκβαην πξνο ην ελσζηαθφ θαη δηεζλέο 

δίθαην· πηζηεχεη φηη ε αλάζεζε ηεο 

πξνζθπγηθήο θξίζεο ζηελ Τνπξθία δελ 
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απνηειεί αμηφπηζηε καθξνπξφζεζκε ιχζε 

ζην πξφβιεκα· ηνλίδεη, κε βάζε ην 

ζηνηρείν απηφ, φηη ε ζπλεξγαζία γηα ηε 

κεηαλάζηεπζε δελ ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη σο δηαπξαγκαηεπηηθφ 

φπιν νχηε λα εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά 

απφ ηελ εληαηηθνπνίεζε ησλ ειέγρσλ ζηα 

ζχλνξα ή ηε δηαδηθαζία πξνζρψξεζεο, 

αιιά φηη ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί επίζεο 

πξνο ην ζπκθέξνλ ησλ κεηαλαζηψλ θαη 

ησλ αηηνχλησλ άζπιν θαη ηεο 

αλαγλψξηζεο ησλ δηθαησκάησλ ηνπο· 
δεηεί απφ ηα θξάηε κέιε ηεο ΕΕ λα 

επηδείμνπλ αιιειεγγχε θαη λα απμήζνπλ 

ηνλ αξηζκφ ησλ ρσξψλ πνπ ζα δέρνληαη 

πξφζθπγεο γηα επαλεγθαηάζηαζε, ζε 

πλεχκα επηκεξηζκνχ ησλ βαξψλ θαη ηεο 

επζχλεο·  
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41. εθηηκά ην γεγνλφο φηη ε Τνπξθία 

ηεξνχζε, κέρξη πξφζθαηα, πνιηηηθή 

αλνηρηψλ ζπλφξσλ γηα ηνπο Σχξνπο 

πξφζθπγεο· επηδνθηκάδεη ηελ έλαξμε 

ηζρχνο λέσλ θαλφλσλ ζην ηνπξθηθφ 

θαζεζηψο ζεσξήζεσλ, νη νπνίνη έρνπλ 

ήδε πξνιεηάλεη ην έδαθνο ψζηε λα 

ππάξμεη ξαγδαία κείσζε ησλ παξάηππσλ 

δηειεχζεσλ· ηνλίδεη, σζηφζν, φηη πξέπεη 

λα εθαξκφδεηαη πνιχ απζηεξφηεξε 

πνιηηηθή ζεσξήζεσλ, ζχκθσλε κε ηελ 

ελσζηαθή πνιηηηθή ζεσξήζεσλ, έλαληη 

ηξίησλ ρσξψλ νη νπνίεο απνηεινχλ 

ζεκαληηθή πεγή παξάηππεο 

κεηαλάζηεπζεο, κε ζηφρν ηε κείσζε ηεο 

εηζξνήο κέζσ Τνπξθίαο ζηελ Δπξψπε 

κεηαλαζηψλ νη νπνίνη δελ ρξήδνπλ 

δηεζλνχο πξνζηαζίαο· ππνγξακκίδεη φηη ε 

Τνπξθία ρξεηάδεηαη θάζε δπλαηή 

ζπλδξνκή γηα λα απμήζεη ηελ αζθάιεηα 

ησλ ζπλφξσλ ηεο θαη λα εληείλεη ηνλ 

αγψλα ηεο θαηά ησλ δηαθηλεηψλ 

αλζξψπσλ· θαιεί ηελ Τνπξθία λα 

επηδείμεη κεδεληθή αλνρή θαη λα ιάβεη 

απνηειεζκαηηθά κέηξα γηα λα ζηακαηήζεη 

ηνπο δξάζηεο ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ 

θαη ηε ξνή  πξνζθχγσλ πξνο ηα ειιεληθά 

λεζηά πνπ πξνθαινχλ ζνβαξά 

41. εθηηκά ην γεγνλφο φηη ε Τνπξθία 

ηεξνχζε, κέρξη πξφζθαηα, πνιηηηθή 

αλνηρηψλ ζπλφξσλ γηα ηνπο Σχξνπο 

πξφζθπγεο θαη δεηεί ηελ εθ λένπ 

πηνζέηεζή ηεο· ππνγξακκίδεη φηη ε 

Τνπξθία ρξεηάδεηαη θάζε δπλαηή 

ζπλδξνκή γηα λα απμήζεη ηελ αζθάιεηα 

ησλ ζπλφξσλ ηεο θαη λα εληείλεη ηνλ 

αγψλα ηεο θαηά ησλ δηαθηλεηψλ 

αλζξψπσλ θαη ππελζπκίδεη φηη ηνχην 

κπνξεί λα επηηεπρζεί θπξίσο κε ην λα 

πξνζθεξζεί ζηνπο πξφζθπγεο άκεζε 

λφκηκε πξφζβαζε απφ ηελ Τνπξθία ζηελ 

ΔΔ· θαιεί ηελ Τνπξθία λα επηδείμεη 

κεδεληθή αλνρή θαη λα ιάβεη 

απνηειεζκαηηθά κέηξα γηα λα ζηακαηήζεη 

ηνπο δξάζηεο ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ· 

δεηεί επηκφλσο λα εθαξκνζηεί έλα 

πξφγξακκα άκεζεο, καδηθήο θαη 

δεζκεπηηθήο κεηεγθαηάζηαζεο απεπζείαο 

απφ ηελ Τνπξθία ζηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ, 

θάηη πνπ επίζεο ζα κεηψζεη ηνλ θίλδπλν 

λα ράλνληαη δσέο ζηε ζάιαζζα κέζσ ηεο 

ξνήο  πξνζθχγσλ πξνο ηα ειιεληθά λεζηά· 

ελζαξξχλεη ηελ Τνπξθία λα εληζρχζεη ηηο 

πξνζπάζεηέο ηεο ζηνλ ηνκέα ησλ 

επηρεηξήζεσλ έξεπλαο θαη δηάζσζεο ζηα 

ρσξηθά ηεο χδαηα, λα εμαζθαιίζεη 
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αλζξσπηζηηθά, πνιηηηθά, θνηλσληθά 

δεηήκαηα θαη δεηήκαηα αζθαιείαο εληφο 

ηεο ΔΔ· ελζαξξχλεη ηελ πεξαηηέξσ 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ηεο Τνπξθίαο, ηεο 

Βνπιγαξίαο θαη ηεο Διιάδαο ζηνλ ηνκέα 

ησλ επηρεηξήζεσλ έξεπλαο θαη δηάζσζεο 

ζην Αηγαίν, θαη θαιεί ηνλ Frontex λα 

παξάζρεη ηελ ππνζηήξημή ηνπ ζηελ 

ηνπξθηθή αθηνθπιαθή θαη λα πξναγάγεη 

ηε δηκεξή αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ· 

αλαγλσξίδεη φηη ηα κέηξα γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο εγθιεκαηηθήο ιαζξαίαο 

δηαθίλεζεο κπνξεί λα είλαη 

απνηειεζκαηηθά κφλν εάλ ζπλδπαζηνχλ κε 

ηε δεκηνπξγία αζθαιψλ θαη λφκηκσλ νδψλ 

γηα ηνπο πξφζθπγεο θαη ηνπο αηηνχληεο 

άζπιν πξνθεηκέλνπ λα εηζέιζνπλ ζηελ 

Επξσπατθή Έλσζε· 

θαιχηεξε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ 

αξκφδησλ θέληξσλ ζπληνληζκνχ ησλ 

επηρεηξήζεσλ δηάζσζεο κε ηα αληίζηνηρα 

ηεο Διιάδαο, θαη λα πξναγάγεη ηε δηκεξή 

αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε 

πεξηζηαηηθά θηλδχλνπ ζηε ζάιαζζα· 
αλαγλσξίδεη φηη ηα κέηξα γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο εγθιεκαηηθήο ιαζξαίαο 

δηαθίλεζεο κπνξεί λα είλαη 

απνηειεζκαηηθά κφλν εάλ ζπλδπαζηνχλ κε 

ηε δεκηνπξγία αζθαιψλ θαη λφκηκσλ νδψλ 

γηα ηνπο πξφζθπγεο θαη ηνπο αηηνχληεο 

άζπιν πξνθεηκέλνπ λα εηζέιζνπλ ζηελ 

Επξσπατθή Έλσζε· 

Or. en 
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Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  41α. ζηειηηεχεη ην γεγνλφο φηη νη 

ηνπξθηθέο αξρέο επαλαπξνψζεζαλ έλαλ 

αξηζκφ Σχξσλ ζηε ζπαξαζζφκελε απφ 

ηνλ πφιεκν ρψξα ηνπο· εθθξάδεη ηε ιχπε 

ηνπ δηφηη ε ΔΔ θαη ηα θξάηε κέιε ηεο 

ζθνπεχνπλ λα πεξηιάβνπλ ηελ Τνπξθία 

ζηνλ θαηάινγν ησλ ιεγφκελσλ αζθαιψλ 

ρσξψλ, κε δεδνκέλν θπξίσο ηελ 

επηδείλσζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ θξάηνπο 

δηθαίνπ, ηεο δεκνθξαηίαο θαη ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ηδηαίηεξα 

ζηελ αλαηνιηθή Τνπξθία, θαη θνβάηαη φηη 

ε ζπκπεξίιεςε ηεο Τνπξθίαο ζηνλ ελ 

ιφγσ θαηάινγν ζα απνβεί εηο βάξνο ηνπ 

δηθαηψκαηνο αίηεζεο αζχινπ ησλ 

αλδξψλ θαη γπλαηθψλ πνπ είλαη ζχκαηα 

θαηαζηνιήο ζηελ Τνπξθία· θαηαδηθάδεη 

ηελ πίεζε πνπ αζθνχλ ε Δπξσπατθή 

Έλσζε θαη ηα θξάηε κέιε ηεο ζηελ 

Τνπξθία πξνθεηκέλνπ λα εθαξκφζεη πνιχ 

απζηεξφηεξε πνιηηηθή ζεσξήζεσλ φζνλ 

αθνξά ηηο ηξίηεο ρψξεο·  

Or. en 
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Τροπολογία  31 

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

Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva, Σηέλιος 

Κούλογλοσ, Patrick Le Hyaric, Δημήηριος Παπαδημούλης, Κώζηας Χρσζόγονος, 

Martina Michels, Tania González Peñas 

εμ νλφκαηνο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Πρόηαζη ψηθίζμαηος B8-0442/2016 

Kati Piri 

εμ νλφκαηνο ηεο Επηηξνπήο Εμσηεξηθψλ Υπνζέζεσλ 

Έθζεζε ηνπ 2015 γηα ηελ Τνπξθία 

Πρόηαζη ψηθίζμαηος 

Παράγραθος 43 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

43. εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ην 

γεγνλφο φηη νη ηνπξθηθέο αξρέο θαη ε 

UNHCR ζηελ Τνπξθία ελαξκνλίδνπλ ηηο 

βάζεηο δεδνκέλσλ ηνπο κε ζηφρν ηελ 

θαηαρψξηζε ησλ πξνζθχγσλ ζε έλα 

ζχζηεκα θαηαρψξηζεο· ζεσξεί φηη πξέπεη 

επεηγφλησο λα κειεηεζνχλ ηερληθά κέζα 

γηα λα εμαζθαιηζηεί ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα 

θαη ε ζπκβαηφηεηα ηεο ελ ιφγσ βάζεο 

δεδνκέλσλ κε ηελ επξσπατθή βάζε 

δεδνκέλσλ γηα ηελ θαηαρψξηζε ησλ 

αηηνχλησλ άζπιν (Eurodac)· ηνλίδεη φηη 

είλαη επίζεο ζεκαληηθφ λα δηαγξάθνληαη 

απφ ηελ ηνπξθηθή βάζε δεδνκέλσλ νη 

πξφζθπγεο πνπ εηζέξρνληαη ζηελ Δπξψπε 

απφ ηελ Τνπξθία· 

43. εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ην 

γεγνλφο φηη νη ηνπξθηθέο αξρέο θαη ε 

UNHCR ζηελ Τνπξθία ελαξκνλίδνπλ ηηο 

βάζεηο δεδνκέλσλ ηνπο κε ζηφρν ηελ 

θαηαρψξηζε ησλ πξνζθχγσλ ζε έλα 

ζχζηεκα θαηαρψξηζεο·  

Or. en 
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Τροπολογία  32 

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

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

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

Le Hyaric, Martina Michels, Tania González Peñas 

εμ νλφκαηνο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Πρόηαζη ψηθίζμαηος B8-0442/2016 

Kati Piri 

εμ νλφκαηνο ηεο Επηηξνπήο Εμσηεξηθψλ Υπνζέζεσλ 

Έθζεζε ηνπ 2015 γηα ηελ Τνπξθία 

Πρόηαζη ψηθίζμαηος 

Παράγραθος 44 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

44. ηνλίδεη φηη ε εθαξκνγή ηεο ζπκθσλίαο 

επαλεηζδνρήο έλαληη φισλ ησλ θξαηψλ 

κειψλ είλαη θαίξηαο ζεκαζίαο γηα ηελ ΔΔ 

θαζψο παξέρεη ηελ επθαηξία γηα κηα 

απνηειεζκαηηθφηεξε πνιηηηθή 

επηζηξνθήο ησλ κεηαλαζηψλ πνπ δελ 

ρξήδνπλ δηεζλνχο πξνζηαζίαο· εθθξάδεη 

ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηελ πνιηηηθή 

ζπκθσλία ζηελ νπνία θαηέιεμαλ ηα δχν 

κέξε ζηε ζχλνδν θνξπθήο ΔΔ-Τνπξθίαο 

ηεο 29εο Ννεκβξίνπ 2015 γηα ηελ πιήξε 

εθαξκνγή ηεο ζπκθσλίαο επαλεηζδνρήο 

ΔΔ-Τνπξθίαο απφ ηνλ Ινχλην ηνπ 2016· 

θαιεί φια ηα κέξε λα εθαξκφδνπλ πιήξσο 

θαη νπζηαζηηθά ηηο πθηζηάκελεο δηκεξείο 

ζπκθσλίεο επαλεηζδνρήο θαη λα 

δηαζθαιίδνπλ ηνλ πιήξε ζεβαζκφ ησλ 

ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ησλ 

κεηαλαζηψλ πνπ επηζηξέθνπλ· 

44. εθθξάδεη ηε ιχπε ηνπ γηα ηε 

ζπκθσλία επαλεηζδνρήο ηεο 1εο 

Οθησβξίνπ 2015, ε νπνία δελ κπνξεί 

παξά λα ιεηηνπξγήζεη εηο βάξνο ηνπ 

αλνίγκαηνο νδψλ λφκηκεο κεηαλάζηεπζεο 

θαη ησλ δηθαησκάησλ ησλ πιεζπζκψλ 

ησλ κεηαλαζηψλ θαη ησλ πξνζθχγσλ, 

δεδνκέλνπ φηη ηα λνκηθά κέζα βάζεη ησλ 

νπνίσλ ιακβάλνπλ πξνζηαζία ζηελ 

Τνπξθία είλαη αλίζρπξα· δεηεί λα γίλνπλ 

ζεβαζηέο θαη λα ηεζνχλ ζε εθαξκνγή νη 

απνθάζεηο ησλ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ζηνλ ηνκέα 

απηφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη εθείλσλ 

πνπ αθνξνχλ θξάηε κέιε·  

Or. en 
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Τροπολογία  33 

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

Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Lidia Senra 

Rodríguez, Δημήηριος Παπαδημούλης, Κώζηας Χρσζόγονος, Kostadinka Kuneva, 

Σηέλιος Κούλογλοσ, Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Tania González Peñas 

εμ νλφκαηνο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Πρόηαζη ψηθίζμαηος B8-0442/2016 

Kati Piri 

εμ νλφκαηνο ηεο Επηηξνπήο Εμσηεξηθψλ Υπνζέζεσλ 

Έθζεζε ηνπ 2015 γηα ηελ Τνπξθία 

Πρόηαζη ψηθίζμαηος 

Παράγραθος 45 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

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 

Επηηξνπή λα παξάζρεη πεξηζζφηεξε 

ηερληθή βνήζεηα γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ 

φξσλ ηνπ ράξηε πνξείαο ζρεηηθά κε ηελ 

ειεπζέξσζε ησλ ζεσξήζεσλ· 

45. ελζαξξχλεη ηελ ηνπξθηθή 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 δελ κπνξεί λα εμαξηάηαη απφ 

ηνλ απζηεξφηεξν έιεγρν ζηα ζχλνξα αιιά 

φηη ζπληζηά απηνηειή ζηφρν πινπνίεζεο 

ηνπ νηθνπκεληθνχ δηθαηψκαηνο ζηελ 

ειεχζεξε θπθινθνξία· δεηεί απφ ηελ 

Επηηξνπή λα παξάζρεη πεξηζζφηεξε 

ηερληθή βνήζεηα γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ 

φξσλ ηνπ ράξηε πνξείαο ζρεηηθά κε ηελ 

ειεπζέξσζε ησλ ζεσξήζεσλ· 

Or. en 
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Τροπολογία  34 
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Marina Albiol Guzmán, Δημήηριος Παπαδημούλης, Κώζηας Χρσζόγονος, 

Kostadinka Kuneva, Σηέλιος Κούλογλοσ, Martina Michels, Marisa Matias, 

Tania González Peñas, Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, 

Σοθία Σακοράθα 

εμ νλφκαηνο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Πρόηαζη ψηθίζμαηος B8-0442/2016 

Kati Piri 

εμ νλφκαηνο ηεο Επηηξνπήο Εμσηεξηθψλ Υπνζέζεσλ 

Έθζεζε ηνπ 2015 γηα ηελ Τνπξθία 

Πρόηαζη ψηθίζμαηος 

Παράγραθος 52 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

52. ραηξεηίδεη ηελ πξσηνβνπιία ηνπ 

Πξνέδξνπ ηεο Κππξηαθήο Δεκνθξαηίαο 

Νίθνπ Αλαζηαζηάδε λα θαηαζηεί ε 

ηνπξθηθή επίζεκε γιψζζα 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 ΕΕ 

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 ΕΕ· 

ελζαξξχλεη ηφζν ην Δπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην φζν θαη ηελ Επηηξνπή λα 

εληείλνπλ ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηε 

ζπκκεηνρή ησλ Τνπξθνθππξίσλ ζηελ 

πξνεηνηκαζία γηα ηελ πιήξε έληαμε ζηελ 

ΕΕ· ελζαξξχλεη ηνλ Πξφεδξν ηνπ 

Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ λα ιάβεη ηα 

απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ πεξίπησζε πνπ 

ππάξμεη δηεπζέηεζε· 

52. ραηξεηίδεη ηελ πξσηνβνπιία ηνπ 

Πξνέδξνπ ηεο Κππξηαθήο Δεκνθξαηίαο 

Νίθνπ Αλαζηαζηάδε λα θαηαζηεί ε 

ηνπξθηθή επίζεκε γιψζζα 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 ΕΕ 

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 ΕΕ· 

ελζαξξχλεη ηελ Επηηξνπή λα εληείλεη ηηο 

πξνζπάζεηέο ηεο γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ 

Τνπξθνθππξίσλ ζηελ πξνεηνηκαζία γηα 

ηελ πιήξε ελαξκφληζε κε ηελ ΕΕ εληφο 

ηνπ πιαηζίνπ κηαο ζπλνιηθήο ιχζεο· 
ελζαξξχλεη ηνλ Πξφεδξν ηνπ Επξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ λα ιάβεη ηα απαξαίηεηα 

κέηξα γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξμεη 

δηεπζέηεζε· 

Or. en 

 

 


