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11.4.2016 B8-0442/42 

Módosítás  42 

Bodil Valero, Rebecca Harms, Ska Keller, Ernest Maragall 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0442/2016 

Kati Piri 

a Külügyi Bizottság nevében 

A Törökországról szóló 2015. évi jelentés 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

14 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

14. rendkívüli aggodalommal töltik el 

Eren Erdem, az ellenzéki Köztársasági 

Néppárt (CHP) parlamenti képviselője 

azon állításai, hogy a török állam 

esetlegesen részt vett a szarin gáz 

előállításához szükséges anyagok 

szállításában az ISIL/Dáis részére, amely 

2013 augusztusában gáztámadásokhoz 

vezetett Szíriában; arra szólítja fel az 

ENSZ által létrehozott Közös Nyomozati 

Mechanizmust és a Vegyifegyver-tilalmi 

Szervezetet (OPCW), hogy alaposan 

vizsgálják ki ezeket az állításokat, és az 

ENSZ Biztonsági Tanácsának 2013. évi 

2118. számú állásfoglalása alapján 

tegyenek róla jelentést az ENSZ Biztonsági 

Tanácsának; 

14. tudomásul veszi el Eren Erdem, az 

ellenzéki Köztársasági Néppárt (CHP) 

parlamenti képviselőjének azon állításait, 

hogy a török állam esetlegesen részt vett a 

szarin gáz előállításához szükséges 

anyagok szállításában; arra szólítja fel az 

ENSZ által létrehozott Közös Nyomozati 

Mechanizmust és a Vegyifegyver-tilalmi 

Szervezetet (OPCW), hogy alaposan 

vizsgálják ki ezeket az állításokat, és az 

ENSZ Biztonsági Tanácsának 2013. évi 

2118. számú állásfoglalása alapján 

tegyenek róla jelentést az ENSZ Biztonsági 

Tanácsának; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/43 

Módosítás  43 

Bodil Valero, Ska Keller, Ernest Maragall 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0442/2016 

Kati Piri 

a Külügyi Bizottság nevében 

A Törökországról szóló 2015. évi jelentés 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

27 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

27. elítéli és nem tartja indokolhatónak, 

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 sajnálattal tölti el, hogy a PKK 

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 az YDG-

H harcosai által épített barikádok és kiásott 

árkok miatt; kitart amellett azonban, hogy a 

békés tüntetéseket lehetővé kell tenni; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/44 

Módosítás  44 

Bodil Valero, Ska Keller, Ernest Maragall 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0442/2016 

Kati Piri 

a Külügyi Bizottság nevében 

A Törökországról szóló 2015. évi jelentés 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

27 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

27. elítéli és nem tartja indokolhatónak, 

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 sajnálattal tölti el, hogy a PKK 

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; kitart 

amellett azonban, hogy a békés 

tüntetéseket lehetővé kell tenni; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/45 

Módosítás  45 

Bodil Valero, Ska Keller, Ernest Maragall 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0442/2016 

Kati Piri 

a Külügyi Bizottság nevében 

A Törökországról szóló 2015. évi jelentés 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

34 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

34. üdvözli Törökország részvételét a Dáis 

elleni nemzetközi koalícióban és a török 

támaszpontok megnyitását az amerikai és 

a koalíciós haderők előtt; sürgeti 

Törökországot, hogy a szükséges 

önmérséklettel cselekedjen, a nyugati 

szövetségeseivel való teljes 

együttműködésben; 

34. sürgeti Törökországot, hogy a 

szükséges önmérséklettel és nyugati 

szövetségeseivel való teljes 

együttműködésben lépjen fel az Iraki és 

Levantei Iszlám Állam (ISIL) ellen; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/46 

Módosítás  46 

Bodil Valero, Rebecca Harms, Ska Keller, Ernest Maragall 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0442/2016 

Kati Piri 

a Külügyi Bizottság nevében 

A Törökországról szóló 2015. évi jelentés 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

31 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  31a. kéri, hogy szüntessék meg a PKK 

vezetője, Abdullah Öcalan 

magánzárkában tartását, tekintettel arra, 

hogy az ENSZ számos különleges 

előadója ismételten megállapította, hogy a 

magánzárkában történő hosszú idejű 

elzárás kegyetlen, embertelen vagy 

megalázó bánásmód, és kínzásnak 

minősülhet; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/47 

Módosítás  47 

Bodil Valero, Rebecca Harms, Ska Keller, Ernest Maragall 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0442/2016 

Kati Piri 

a Külügyi Bizottság nevében 

A Törökországról szóló 2015. évi jelentés 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

46 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

46. elismerését fejezi ki a Ciprus 

újraegyesítéséről szóló, az ENSZ égisze 

alatt folytatott tárgyalások során elért 

jelentős előrelépéssel kapcsolatban; 

üdvözli a két vezető 2014. február 11-i 

közös nyilatkozatát mint a rendezés alapját; 

támogatja egy két közösségből és két 

zónából álló, szövetségi Ciprusi 

Köztársaság kialakulását, egységes 

szuverenitással, egységes nemzetközi 

személyiséggel és egységes 

állampolgársággal, a két közösség közötti 

politikai egyenlőséggel és minden polgár 

számára egyenlő lehetőségekkel, a 

végleges megállapodás sérelme nélkül és 

az ENSZ Biztonsági Tanács vonatkozó 

határozataival és a nemzetközi joggal 

összhangban; elismerését fejezi ki a sziget 

ciprusi görög és ciprusi török 

közösségeinek vezetői által tanúsított 

konstruktív megközelítésért, valamint 

eltökéltségükért és fáradhatatlan 

erőfeszítéseikért az igazságos, átfogó és 

életképes rendezés lehető leghamarabbi 

elérésével kapcsolatban; hangsúlyozza a 

több évtizedre visszanyúló ciprusi 

probléma megoldásának fontosságát az 

egész régió és Európa/az Európai Unió 

számára; üdvözli ezért az újraegyesítéssel 

kapcsolatos új népszavazás lehetőségét és 

felszólítja az összes felet, hogy járuljanak 

46. elismerését fejezi ki a Ciprus 

újraegyesítéséről szóló, az ENSZ égisze 

alatt folytatott tárgyalások során elért 

jelentős előrelépéssel kapcsolatban; 

üdvözli a két vezető 2014. február 11-i 

közös nyilatkozatát mint a rendezés alapját; 

támogatja egy két közösségből és két 

zónából álló szövetség kialakulását, 

egységes szuverenitással, egységes 

nemzetközi személyiséggel és egységes 

állampolgársággal, a két közösség közötti 

politikai egyenlőséggel és minden polgár 

számára egyenlő lehetőségekkel, a 

végleges megállapodás sérelme nélkül és 

az ENSZ Biztonsági Tanács vonatkozó 

határozataival és a nemzetközi joggal 

összhangban; elismerését fejezi ki a sziget 

ciprusi görög és ciprusi török 

közösségeinek vezetői által tanúsított 

konstruktív megközelítésért, valamint 

eltökéltségükért és fáradhatatlan 

erőfeszítéseikért az igazságos, átfogó és 

életképes rendezés lehető leghamarabbi 

elérésével kapcsolatban; hangsúlyozza a 

több évtizedre visszanyúló ciprusi 

probléma megoldásának fontosságát az 

egész régió és Európa/az Európai Unió 

számára; üdvözli ezért az újraegyesítéssel 

kapcsolatos új népszavazás lehetőségét és 

felszólítja az összes felet, hogy járuljanak 

hozzá a pozitív végkifejlethez; 
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hozzá a pozitív végkifejlethez; 

Or. en 

 


