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11.4.2016 B8-0442/27 

Módosítás  27 

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, Marisa Matias, 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 jelentés 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

32 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

32. határozottan elítéli a békére felszólító 

petíciót aláíró több mint 1000 egyetemi 

tanár megfélemlítését és büntetőeljárás alá 

vonását; hangsúlyozza, hogy az életét a 

békének és az emberi jogoknak szentelő 

ügyvéd, Tahir Elçi meggyilkolásáért 

felelős személyeket bíróság elé kell 

állítani; komoly aggodalmát fejezi ki a 

főleg a HDP tagjait célba vevő bírói 

nyomozások, valamint helyi 

polgármesterek – köztük 25 

társpolgármester – folyamatos 

bebörtönzése és elbocsátása, továbbá a 

számos kurd politikussal szembeni 

fenyegetések miatt; 

32. határozottan elítéli a békére felszólító 

petíciót aláíró több mint 1000 egyetemi 

tanár megfélemlítését és büntetőeljárás alá 

vonását; ezzel összefüggésben felszólít a 

bebörtönzöttek szabadon bocsátására és 

elítéli Muzaffer Kaya, Kıvanç Ersoy és 

Esra Mungan-Gürsoy professzorok 

magánzárkába zárását; hangsúlyozza, 

hogy az életét a békének és az emberi 

jogoknak szentelő ügyvéd, Tahir Elçi 

meggyilkolásáért felelős személyeket 

bíróság elé kell állítani; komoly 

aggodalmát fejezi ki a főleg a HDP tagjait 

célba vevő bírói nyomozások, valamint 

helyi polgármesterek – köztük 25 

társpolgármester – folyamatos 

bebörtönzése és elbocsátása, továbbá a 

számos kurd politikussal szembeni 

fenyegetések miatt; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/28 

Módosítás  28 

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

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

Rodríguez, Kostadinka Kuneva, Sofia Sakorafa, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, 

Tania González Peñas, João Pimenta Lopes, Martina Michels 

a GUE/NGL 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. elítéli, hogy 2015. november 29-én 

működésbe lépett a menekültügy és a 

migráció kezelését célzó EU–Törökország 

közös cselekvési terv, és komoly 

aggodalmának ad hangot a menekültek 

emberi jogainak megsértéséről 

(deportálás, önkényes fogva tartás, jogi 

státusz hiánya) szóló beszámolók egyre 

nagyobb száma miatt; hangsúlyozza, hogy 

az EU és Törökország közötti migrációval 

kapcsolatos együttműködést nem szabad 

naptárhoz, tartalomhoz és a tárgyalási 

folyamat feltételrendszeréhez kötni; 

sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az EU–

Törökország közös cselekvési terv a 

menekültekről és a migráció kezeléséről 

teljes mértékben figyelmen kívül hagyja a 

migránsok és a menekültek valódi 

helyzetét Törökországban, és hogy azt a 

nemzetközi szervezetek, így például az 

UNHCR és nem kormányzati szervezetek 

az uniós és a nemzetközi joggal 

összeegyeztethetetlenként elutasították; 
úgy véli, hogy a menekültválság 

Törökországhoz való „kiszervezése” nem 

jelent hiteles hosszú távú megoldást a 

problémára; hangsúlyozza ezt szem előtt 

tartva, hogy a migráció területén folytatott 
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együttműködés nem szabad, hogy alku 

tárgya legyen, sem hogy annak 

kizárólagos feltételét a határellenőrzés 

megerősítése vagy a csatlakozási folyamat 

képezze, hanem annak a migránsok és a 

menedékkérők érdekeit, továbbá jogaik 

elismerését is szolgálnia kell; 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;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/29 

Módosítás  29 

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

Guzmán, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, 

Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, 

Tania González Peñas, Martina Michels 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0442/2016 

Kati Piri 

a Külügyi Bizottság nevében 

A Törökországról szóló 2015. évi jelentés 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

41 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

41. elismerését fejezi ki Törökországnak 

azzal kapcsolatban, hogy a szír 

menekültekre vonatkozóan a közelmúltig 

fenntartotta a nyitott határok politikáját; 

elismerését fejezi ki, amiért új szabályok 

léptek életbe a török vízumrendszerben, 

amelyek már kikövezték az utat az illegális 

határátlépések számának meredek 

csökkenése előtt; hangsúlyozza azonban, 

hogy sokkal szigorúbb vízumpolitikát kell 

alkalmazni – összhangban az uniós 

vízumpolitikával – az illegális migráció fő 

forrásait jelentő országokra vonatkozóan 

a Törökországon keresztül Európába 

érkező, nemzetközi védelemre nem szoruló 

migránsok beáramlásának megfékezése 

érdekében; hangsúlyozza, hogy 

Törökországnak minden segítségre 

szüksége van határbiztonságának 

megszigorításához, és fokoznia kell az 

embercsempészekkel szembeni küzdelmét; 

felszólítja Törökországot, hogy tanúsítson 

zéró toleranciát és hozzon hatékony 

intézkedéseket az embercsempészek és a 

görög szigetekre irányuló menekülthullám 

leállítására, amely súlyos humanitárius, 

politikai, szociális és biztonsági 

problémákat okoz az Unióban; 

41. elismerését fejezi ki Törökországnak 

azzal kapcsolatban, hogy a szír 

menekültekre vonatkozóan a közelmúltig 

fenntartotta a nyitott határok politikáját, és 

kéri annak ismételt bevezetését; 

hangsúlyozza, hogy Törökországnak 

minden segítségre szüksége van az 

embercsempészekkel szembeni 

küzdelméhez, és emlékeztet arra, hogy ez 

főként azáltal érhető el, ha a menekültek 

számára biztosítják a Törökországból az 
EU-ba való közvetlen legális belépést; 

felszólítja Törökországot, hogy tanúsítson 

zéró toleranciát és hozzon hatékony 

intézkedéseket az embercsempészek 

leállítására; sürgeti egy Törökországból 

közvetlenül az uniós tagállamokba 

irányuló azonnali, tömeges és kötelező 

áttelepítési program bevezetését, amely 

csökkentené a görög szigetekre irányuló 

menekülthullám miatti tengeri halálesetek 

kockázatát is; arra bátorítja 

Törökországot, hogy fokozza erőfeszítéseit 

felségvizein a kutatási és mentési 

műveletek tekintetében, biztosítsa a török 

és a görög illetékes mentési koordinációs 

központok közötti jobb együttműködést és 

fokozza a tengeri vészhelyzeti 
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szorgalmazza a fokozott együttműködést 

Törökország, Bulgária és Görögország 

között az Égei-tengeren folytatott kutatási 

és mentési műveletek területén, és 

felszólítja a Frontex-et, hogy ajánlja fel 

támogatását a török parti őrségnek, és 

ossza meg információit; tudomásul veszi, 

hogy a csempészet elleni intézkedések csak 

akkor lehetnek hatékonyak, ha ezzel 

egyidejűleg biztonságos és legális 

útvonalakat nyitnak meg a menekültek és 

menedékkérők számára, amelyeken 

keresztül beléphetnek az Európai Unióba; 

eseményekre vonatkozó kétoldalú 

információcserét; tudomásul veszi, hogy a 

csempészet elleni intézkedések csak akkor 

lehetnek hatékonyak, ha ezzel egyidejűleg 

biztonságos és legális útvonalakat nyitnak 

meg a menekültek és menedékkérők 

számára, amelyeken keresztül beléphetnek 

az Európai Unióba; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/30 

Módosítás  30 

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

Guzmán, Ángela Vallina, Lidia Senra Rodríguez, Kostadinka Kuneva, Patrick Le 

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

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0442/2016 

Kati Piri 

a Külügyi Bizottság nevében 

A Törökországról szóló 2015. évi jelentés 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

41 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  41a. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a 

török hatóságok bizonyos számú szíriait 

visszafordítottak háború által sújtott 

országukba; sajnálja, hogy az EU és 

tagállamai fontolóra vették, hogy 

Törökországot felveszik az úgynevezett 

biztonságos országok listájára, különösen 

annak fényében, hogy a jogállamiság, a 

demokrácia és az emberi jogok helyzete – 

leginkább Törökország keleti részén – 

romlik, és attól tart, hogy az e listára való 

felvétel hátrányosan érinti azon férfiak és 

nők menedékjog kérelmezéséhez való 

jogát, akik Törökországban elnyomástól 

szenvednek; elítéli, hogy az Európai Unió 

és tagállamai nyomást gyakorolnak 

Törökországra annak érdekében, hogy 

más országokkal szemben sokkal 

szigorúbb vízumpolitikát alkalmazzon;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/31 

Módosítás  31 

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

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

Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, 

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 jelentés 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

43 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

43. üdvözli, hogy a török hatóságok és az 

UNHCR törökországi kirendeltsége 

egységes regisztrációs rendszerré 

hangolják össze a menekültek 

regisztrációjával kapcsolatos 

adatbázisaikat; úgy véli, hogy sürgősen 

meg kell vizsgálni azokat a technikai 

lehetőségeket, amelyeknek használatával 

ez az adatbázis interoperábilis és 

kompatibilis lesz a menedékkérők európai 

regisztrációs adatbázisával, az Eurodac 

adatbázissal; hangsúlyozza, hogy az is 

fontos, hogy miután a menekültek 

elhagyták Törökországot, hogy Európába 

jöjjenek, törölni kell őket a török 

adatbázisból; 

43. üdvözli, hogy a török hatóságok és az 

UNHCR törökországi kirendeltsége 

egységes regisztrációs rendszerré 

hangolják össze a menekültek 

regisztrációjával kapcsolatos 

adatbázisaikat;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/32 

Módosítás  32 

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, 

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 jelentés 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

44 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

44. hangsúlyozza, hogy létfontosságú a 

visszafogadási megállapodás minden uniós 

tagállammal szembeni végrehajtása, mivel 

lehetőséget ad egy hatékonyabb 

visszaküldési politikára a nemzetközi 

védelemre nem szoruló gazdasági 

migránsok tekintetében; üdvözli a két fél 

által a 2015. november 29-i EU–

Törökország csúcstalálkozón elért 

politikai megállapodást az EU és 

Törökország között létrejött visszafogadási 

megállapodás 2016 júniusától kezdődő 

teljes körű alkalmazásáról; felszólít 

minden felet, hogy meglévő kétoldalú 

visszafogadási egyezményeket addig is 

teljes körűen és ténylegesen hajtsák végre, 

és biztosítsák a visszaküldött migránsok 

alapvető jogainak teljes mértékű 

tiszteletben tartását; 

44. sajnálja a 2014. október 1-i 

visszafogadási megállapodás megkötését, 

amely csak hátrányos lehet a legális 

migrációs útvonalak megnyitására 

irányuló törekvésekre és a migránsok és 

menekültek jogaira nézve, figyelemmel 

azoknak a jogi eszközöknek a 

gyengeségére, amelyek alapján 

Törökországban védelmet kapnak; 

felszólít az Emberi Jogok Európai 

Bírósága e területre vonatkozó ítéleteinek 

tiszteletben tartására és végrehajtására, 

többek között akkor is, ha azok 

tagállamokkal kapcsolatosak;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/33 

Módosítás  33 

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

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

Rodríguez, 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 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. szorgalmazza, hogy a török kormány 

teljes mértékben és megkülönböztetéstől 

mentes módon teljesítse a 

vízumliberalizációs ütemtervben 

meghatározott kritériumokat az összes 

tagállam felé; emlékeztet arra, hogy a 

vízumliberalizáció nem tehető függővé a 

határellenőrzés megerősítésétől, hanem 

önmagában is célt jelent a szabad 

mozgáshoz való általános jog 

érvényesítése tekintetében; kéri a 

Bizottságot, hogy nyújtson több technikai 

segítséget a vízumliberalizációs 

ütemtervben meghatározott feltételek 

teljesítéséhez; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/34 

Módosítás  34 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, 

Marina Albiol Guzmán, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, 

Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Martina Michels, Marisa Matias, 

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

Sofia Sakorafa 

a GUE/NGL 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. 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 a Bizottság fokozza 

arra irányuló erőfeszítéseit, hogy az átfogó 

megoldás keretében bevonja a ciprusi 

törököket az Unióval való teljes 

harmonizáció előkészítésébe; arra ösztönzi 

az Európai Parlament elnökét, hogy tegye 

meg a rendezés esetén szükséges 

intézkedéseket; 

Or. en 

 

 


