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14. εθθξάδεη ηελ εμαηξεηηθή αλεζπρία ηνπ 

γηα ηηο θαηαγγειίεο ηνπ Eren Erdem, 

βνπιεπηή ηνπ αληηπνιηηεπόκελνπ 

Ρεπνπκπιηθαληθνύ Λατθνύ Κόκκαηνο 

(CHP) ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο ην ηνπξθηθό 

θξάηνο ελδέρεηαη λα εκπιέθεηαη ζηνλ 

εθνδηαζκό ηνπ ISIL/Daesh κε όια ηα 

απαξαίηεηα πιηθά γηα ηελ παξαγσγή 

αεξίνπ ζαξίλ, πνπ νδήγεζε ζηηο επηζέζεηο 

κε αέξην ζηε Σπξία, ηνλ Αύγνπζην ηνπ 

2013· δεηεί λα εμεηαζηνύλ ελδειερώο νη 

θαηεγνξίεο απηέο από ηνλ θνηλό 

εξεπλεηηθό κεραληζκό πνπ ζπγθξόηεζαλ ν 

ΟΗΕ θαη ν Οξγαληζκόο γηα ηελ 

Απαγόξεπζε ησλ Φεκηθώλ Όπισλ 

(ΟΑΦΟ) θαη λα ελεκεξσζεί ην Σπκβνύιην 

Αζθαιείαο ηνπ ΟΗΕ, ζύκθσλα κε ην 

ςήθηζκα 2118 (2013) ηνπ Σπκβνπιίνπ 

Αζθαιείαο ηνπ ΟΗΕ·  

14. ιακβάλεη ππό ζεκείσζε ηηο 

θαηαγγειίεο ηνπ Eren Erdem, βνπιεπηή 

ηνπ αληηπνιηηεπόκελνπ Ρεπνπκπιηθαληθνύ 

Λατθνύ Κόκκαηνο (CHP) ζύκθσλα κε ηηο 

νπνίεο ην ηνπξθηθό θξάηνο ελδέρεηαη λα 

εκπιέθεηαη ζηνλ εθνδηαζκό κε πιηθά 

απαξαίηεηα γηα ηελ παξαγσγή αεξίνπ 

ζαξίλ· δεηεί λα εμεηαζηνύλ ελδειερώο νη 

θαηεγνξίεο απηέο από ηνλ θνηλό 

εξεπλεηηθό κεραληζκό πνπ ζπγθξόηεζαλ ν 

ΟΗΕ θαη ν Οξγαληζκόο γηα ηελ 

Απαγόξεπζε ησλ Φεκηθώλ Όπισλ 

(ΟΑΦΟ) θαη λα ελεκεξσζεί ην Σπκβνύιην 

Αζθαιείαο ηνπ ΟΗΕ, ζύκθσλα κε ην 

ςήθηζκα 2118 (2013) ηνπ Σπκβνπιίνπ 

Αζθαιείαο ηνπ ΟΗΕ· 
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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 ηε βαζύηαηε ιύπε ηνπ γηα 

ηελ επηζηξνθή ηνπ PKK ζηε βία· 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 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· 
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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 ηε βαζύηαηε ιύπε ηνπ γηα 

ηελ επηζηξνθή ηνπ PKK ζηε βία· 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· επηκέλεη, σζηόζν, όηη νη εηξεληθέο 

δηακαξηπξίεο πξέπεη λα επηηξέπνληαη· 

Or. en 



 

AM\1091934EL.doc  PE579.859v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

 

11.4.2016 B8-0442/45 

Τροπολογία  45 

Bodil Valero, Ska Keller, Ernest Maragall 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηυίσματος B8-0442/2016 

Kati Piri 

εμ νλόκαηνο ηεο Επηηξνπήο Εμσηεξηθώλ Υπνζέζεσλ 

Έθζεζε ηνπ 2015 γηα ηελ Τνπξθία 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 34 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

34. ραηξεηίδεη ηε ζπκκεηνρή ηεο Τνπξθίαο 

ζηελ Παγθόζκηα Σπκκαρία γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε ηνπ Ιζιακηθνύ Κξάηνπο 

ηνπ Ιξάθ θαη ηεο Αλαηνιήο (ISIL) θαη ην 

άλνηγκα ησλ βάζεώλ ηεο ζηηο 

ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο ησλ ΗΠΑ θαη ηεο 

ζπκκαρίαο· πξνηξέπεη ηελ Τνπξθία λα 

ελεξγεί κε ηελ απαξαίηεηε ζπγθξάηεζε 

θαη ζε πιήξε ζπλεξγαζία κε ηνπο δπηηθνύο 

ζπκκάρνπο ηεο· 

34. πξνηξέπεη ηελ Τνπξθία λα ελεξγεί κε 

ηελ απαξαίηεηε ζπγθξάηεζε θαη ζε πιήξε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο δπηηθνύο ζπκκάρνπο 

ηεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ Ιζιακηθνύ 

Κξάηνπο ηνπ Ιξάθ θαη ηεο Αλαηνιήο 

(ISIL)· 
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  31α. δεηεί ηνλ ηεξκαηηζκό ηεο θξάηεζεο 

ζε απνκόλσζε ηνπ εγέηε ηνπ PKK 

Abdullah Öcalan, ιακβάλνληαο ππόςε 

όηη αξθεηνί εηδηθνί εηζεγεηέο ηνπ ΟΗΕ 

έρνπλ θαη' επαλάιεςε αλαθέξεη όηη ε 

παξαηεηακέλε θξάηεζε ζε απνκόλσζε 

ζπληζηά σκή, απάλζξσπε ή 

εμεπηειηζηηθή κεηαρείξηζε θαη ελδέρεηαη 

λα ηζνδπλακεί κε βαζαληζηήξηα· 
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46. εμαίξεη ηε ζεκαληηθή πξόνδν πνπ έρεη 

ζεκεησζεί ζηηο ζπλνκηιίεο γηα ηελ 

επαλέλσζε ηεο Κύπξνπ, ππό ηελ αηγίδα 

ηνπ ΟΗΕ· ραηξεηίδεη ηελ θνηλή δήισζε 

ησλ δύν αξρεγώλ ηεο 11εο Φεβξνπαξίνπ 

2014 σο βάζε γηα ηε δηεπζέηεζε· 

ππνζηεξίδεη ηε κεηεμέιημε ηεο Κππξηαθήο 

Δεκνθξαηίαο ζε κηα δηθνηλνηηθή, 

δηδσληθή νκνζπνλδία κε εληαία θπξηαξρία, 

εληαία δηεζλή λνκηθή πξνζσπηθόηεηα θαη 

εληαία ηζαγέλεηα κε πνιηηηθή ηζόηεηα 

κεηαμύ ησλ δύν θνηλνηήησλ θαη ίζεο 

επθαηξίεο γηα όινπο ηνπο πνιίηεο ηεο, 

ρσξίο λα πξνδηθάδεη ηελ ηειηθή ζπκθσλία, 

ζε ζπκκόξθσζε πξνο ηηο ζρεηηθέο 

απνθάζεηο ηνπ Σπκβνπιίνπ Αζθαιείαο ηνπ 

ΟΗΕ θαη ην δηεζλέο δίθαην· εθθξάδεη ηελ 

ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηελ επνηθνδνκεηηθή 

πξνζέγγηζε πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη νη εγέηεο 

ηεο ειιελνθππξηαθήο θαη ηεο 

ηνπξθνθππξηαθήο θνηλόηεηαο ζην λεζί θαη 

γηα ηελ απνθαζηζηηθόηεηα θαη ηηο άνθλεο 

πξνζπάζεηέο ηνπο κε ζηόρν ηελ επίηεπμε 

δίθαηεο, ζπλνιηθήο θαη βηώζηκεο 

δηεπζέηεζεο ην ζπληνκόηεξν δπλαηό· 

επηζεκαίλεη πόζν ζεκαληηθό είλαη, γηα 

νιόθιεξε ηελ πεξηνρή θαη γηα ηελ 

Επξώπε/ηελ Επξσπατθή Έλσζε, λα 

επηιπζεί ην θππξηαθό δήηεκα πνπ δηαξθεί 

επί δεθαεηίεο· εθθξάδεη, σο εθ ηνύηνπ, ηελ 

ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ην ελδερόκελν λένπ 

46. εμαίξεη ηε ζεκαληηθή πξόνδν πνπ έρεη 

ζεκεησζεί ζηηο ζπλνκηιίεο γηα ηελ 

επαλέλσζε ηεο Κύπξνπ, ππό ηελ αηγίδα 

ηνπ ΟΗΕ· ραηξεηίδεη ηελ θνηλή δήισζε 

ησλ δύν αξρεγώλ ηεο 11εο Φεβξνπαξίνπ 

2014 σο βάζε γηα ηε δηεπζέηεζε· 

ππνζηεξίδεη ηνλ ζρεκαηηζκό κηαο 

δηθνηλνηηθήο, δηδσληθήο νκνζπνλδίαο κε 

εληαία θπξηαξρία, εληαία δηεζλή λνκηθή 

πξνζσπηθόηεηα θαη εληαία ηζαγέλεηα κε 

πνιηηηθή ηζόηεηα κεηαμύ ησλ δύν 

θνηλνηήησλ θαη ίζεο επθαηξίεο γηα όινπο 

ηνπο πνιίηεο ηεο, ρσξίο λα πξνδηθάδεη ηελ 

ηειηθή ζπκθσλία, ζε ζπκκόξθσζε πξνο ηηο 

ζρεηηθέο απνθάζεηο ηνπ Σπκβνπιίνπ 

Αζθαιείαο ηνπ ΟΗΕ θαη ην δηεζλέο δίθαην· 

εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηελ 

επνηθνδνκεηηθή πξνζέγγηζε πνπ έρνπλ 

πηνζεηήζεη νη εγέηεο ηεο ειιελνθππξηαθήο 

θαη ηεο ηνπξθνθππξηαθήο θνηλόηεηαο ζην 

λεζί θαη γηα ηελ απνθαζηζηηθόηεηα θαη ηηο 

άνθλεο πξνζπάζεηέο ηνπο κε ζηόρν ηελ 

επίηεπμε δίθαηεο, ζπλνιηθήο θαη βηώζηκεο 

δηεπζέηεζεο ην ζπληνκόηεξν δπλαηό· 

επηζεκαίλεη πόζν ζεκαληηθό είλαη, γηα 

νιόθιεξε ηελ πεξηνρή θαη γηα ηελ 

Επξώπε/ηελ Επξσπατθή Έλσζε, λα 

επηιπζεί ην θππξηαθό δήηεκα πνπ δηαξθεί 

επί δεθαεηίεο· εθθξάδεη, σο εθ ηνύηνπ, ηελ 

ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ην ελδερόκελν λένπ 

δεκνςεθίζκαηνο γηα ηελ επαλέλσζε θαη 
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θαιεί όια ηα κέξε λα ζπκβάινπλ ζε έλα 

ζεηηθό απνηέιεζκα· 

θαιεί όια ηα κέξε λα ζπκβάινπλ ζε έλα 

ζεηηθό απνηέιεζκα· 
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