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Τροπολογία 1
Δημήτρης Παπαδάκης, Alex Agius Saliba, Λευτέρης Χριστοφόρου, Λουκάς Φουρλάς, 
Κώστας Μαυρίδης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή 
Αναφορών πραγματοποίησε διερευνητική 
επίσκεψη στην πόλη της Αμμοχώστου 
στην Κύπρο στις 7 και 8 Μαΐου 2018· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός της 
αποστολής ήταν να επανεξετάσει και να 
επικαιροποιήσει τις πληροφορίες που έχει 
λάβει η επιτροπή σχετικά με την 
κατάσταση στην Αμμόχωστο, και 
ειδικότερα στα Βαρώσια, το τμήμα της 
πόλης που έχει αποκλειστεί από τον 
τουρκικό στρατό, στο πλαίσιο της 
αναφοράς 733/2004, δέκα χρόνια μετά την 
προηγούμενη διερευνητική επίσκεψη, η 
οποία πραγματοποιήθηκε από τις 25 έως 
τις 28 Νοεμβρίου 2007·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή 
Αναφορών πραγματοποίησε διερευνητική 
επίσκεψη στην πόλη της Αμμοχώστου 
στην Κύπρο στις 7 και 8 Μαΐου 2018, στο 
πλαίσιο της αναφοράς 733/2004 που 
υποβλήθηκε από τον Λοΐζο Αυξεντίου εξ 
ονόματος του Κινήματος Προσφύγων της 
Αμμοχώστου· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
σκοπός της αποστολής ήταν να 
επανεξετάσει και να επικαιροποιήσει τις 
πληροφορίες που έχει λάβει η επιτροπή 
σχετικά με την κατάσταση στην 
Αμμόχωστο, και ειδικότερα στα Βαρώσια, 
το τμήμα της πόλης που έχει αποκλειστεί 
από τον τουρκικό στρατό, στο πλαίσιο της 
αναφοράς 733/2004, δέκα χρόνια μετά την 
προηγούμενη διερευνητική επίσκεψη, η 
οποία πραγματοποιήθηκε από τις 25 έως 
τις 28 Νοεμβρίου 2007·

Or. en

Τροπολογία 2
Ádám Kósa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην 
έκθεσή της της 21ης Νοεμβρίου 2018, η 
Επιτροπή Αναφορών διαπίστωσε ότι η 
επιστροφή της περιοχής των Βαρωσίων 
στους νόμιμους κατοίκους της είναι 
ζήτημα επιβολής των υφιστάμενων 
ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας 
του ΟΗΕ, το οποίο είναι η μόνη 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην 
έκθεσή της της 21ης Νοεμβρίου 2018, η 
Επιτροπή Αναφορών διαπίστωσε ότι η 
επιστροφή της περιοχής των Βαρωσίων 
στους νόμιμους κατοίκους της είναι 
ζήτημα επιβολής των υφιστάμενων 
ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας 
του ΟΗΕ·
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υπερεθνική οργάνωση που μπορεί να 
ασκήσει πραγματική πίεση στην Τουρκία·

Or. en

Τροπολογία 3
Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην 
έκθεσή της της 21ης Νοεμβρίου 2018, η 
Επιτροπή Αναφορών διαπίστωσε ότι η 
επιστροφή της περιοχής των Βαρωσίων 
στους νόμιμους κατοίκους της είναι 
ζήτημα επιβολής των υφιστάμενων 
ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας 
του ΟΗΕ, το οποίο είναι η μόνη 
υπερεθνική οργάνωση που μπορεί να 
ασκήσει πραγματική πίεση στην Τουρκία·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην 
έκθεσή της της 21ης Νοεμβρίου 2018, η 
Επιτροπή Αναφορών διαπίστωσε ότι η 
επιστροφή της περιοχής των Βαρωσίων 
στους νόμιμους κατοίκους της είναι 
ζήτημα επιβολής των υφιστάμενων 
ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας 
του ΟΗΕ, το οποίο είναι το κατ΄εξοχήν 
υπερεθνικό όργανο το οποίο μπορεί να 
ασκήσει πραγματική πίεση στην Τουρκία;

Or. el

Τροπολογία 4
Gianna Gancia

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην 
έκθεσή της της 21ης Νοεμβρίου 2018, η 
Επιτροπή Αναφορών διαπίστωσε ότι η 
επιστροφή της περιοχής των Βαρωσίων 
στους νόμιμους κατοίκους της είναι 
ζήτημα επιβολής των υφιστάμενων 
ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας 
του ΟΗΕ, το οποίο είναι η μόνη 
υπερεθνική οργάνωση που μπορεί να 
ασκήσει πραγματική πίεση στην Τουρκία·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην 
έκθεσή της της 21ης Νοεμβρίου 2018, η 
Επιτροπή Αναφορών διαπίστωσε ότι η 
επιστροφή της περιοχής των Βαρωσίων 
στους νόμιμους κατοίκους της είναι 
ζήτημα επιβολής των υφιστάμενων 
ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας 
του ΟΗΕ, ενός από τα υπερεθνικά όργανα 
που μπορούν να ασκήσουν πραγματική 
πίεση στην Τουρκία·

Or. en
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Τροπολογία 5
Ádám Kósa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ – εισαγωγικό μέρος

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 9 
Οκτωβρίου 2019, το Συμβούλιο 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 
αντέδρασε στις προκλητικές πράξεις της 
τουρκικής κυβέρνησης, 
συμπεριλαμβανομένης της επίσκεψης 
στην αποκλεισμένη περιοχή των 
Βαρωσίων, καθώς και στις φλεγμονώδεις 
παρατηρήσεις του Τούρκου Υπουργού 
Εξωτερικών τον περασμένο Σεπτέμβριο, 
με την ακόλουθη δήλωση SC/13980:

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 9 
Οκτωβρίου 2019, το Συμβούλιο 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, στο 
ανακοινωθέν Τύπου (SC/13980) που 
εξέδωσε μετά την ενημέρωση του 
Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Oscar 
Fernandez-Taranco σχετικά με την 
κατάσταση στην Κύπρο, υπενθύμισε 
επίσης τη σημασία του καθεστώτος των 
Βαρωσίων·

Or. en

Τροπολογία 6
Ádám Kósa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Ε

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην 
έκθεσή του της 7ης Ιανουαρίου 2020, ο 
Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ δήλωσε: 
Κατά την περίοδο αναφοράς, τα Βαρώσια 
απέκτησαν αυξημένη προσοχή ως 
αποτέλεσμα δημόσιων δηλώσεων της 
τουρκοκυπριακής πλευράς και επισκέψεων 
υψηλού επιπέδου που διοργανώθηκαν στην 
αποκλεισμένη περιοχή από τις αρχές του 
βορρά. Η παρουσία και οι κινήσεις της 
UNFICYP στα Βαρώσια συνέχισαν να 
περιορίζονται από τις τουρκικές δυνάμεις. 
Η UNFICYP συνέχισε να χρησιμοποιεί 
όλη τη διαθέσιμη τεχνολογία, 
συμπεριλαμβανομένων των δορυφορικών 
εικόνων, για να ενισχύσει την 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην 
έκθεσή του της 7ης Ιανουαρίου 2020 
σχετικά με την επιχείρηση των 
Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο 
(S/2020/23), ο Γενικός Γραμματέας του 
ΟΗΕ δήλωσε: Κατά την περίοδο 
αναφοράς, τα Βαρώσια απέκτησαν 
αυξημένη προσοχή ως αποτέλεσμα 
δημόσιων δηλώσεων της τουρκοκυπριακής 
πλευράς και επισκέψεων υψηλού επιπέδου 
που διοργανώθηκαν στην αποκλεισμένη 
περιοχή από τις αρχές του βορρά. Η 
παρουσία και οι κινήσεις της UNFICYP 
στα Βαρώσια συνέχισαν να περιορίζονται 
από τις τουρκικές δυνάμεις. Η UNFICYP 
συνέχισε να χρησιμοποιεί όλη τη 
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παρακολούθηση και την υποβολή 
εκθέσεων σε αυτόν τον ευαίσθητο τομέα. 
Τα Ηνωμένα Έθνη συνεχίζουν να θεωρούν 
την κυβέρνηση της Τουρκίας υπεύθυνη για 
το status quo στα Βαρώσια·

διαθέσιμη τεχνολογία, 
συμπεριλαμβανομένων των δορυφορικών 
εικόνων, για να ενισχύσει την 
παρακολούθηση και την υποβολή 
εκθέσεων σε αυτόν τον ευαίσθητο τομέα. 
Τα Ηνωμένα Έθνη συνεχίζουν να θεωρούν 
την κυβέρνηση της Τουρκίας υπεύθυνη για 
το status quo στα Βαρώσια. Η περίοδος 
αναφοράς διήρκεσε από τις 20 Ιουνίου 
2019 έως τις 18 Δεκεμβρίου 2019·

Or. en

Τροπολογία 7
Ádám Kósa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο 
ψήφισμά του 2506 (2020) της 30ής 
Ιανουαρίου 2020, το Συμβούλιο 
Ασφαλείας του ΟΗΕ καλεί την 
τουρκοκυπριακή πλευρά και τις τουρκικές 
δυνάμεις να αποκαταστήσουν στα 
Στροβίλια το στρατιωτικό status quo που 
υπήρχε πριν από τις 30 Ιουνίου 2000, 
υπενθυμίζει το καθεστώς των Βαρωσίων, 
όπως ορίζεται στις σχετικές αποφάσεις, και 
ισχυρίζεται και πάλι ότι πρέπει να γίνεται 
σεβαστή η ελευθερία κινήσεων της 
UNFICYP·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο 
ψήφισμά του 2506 (2020) της 30ής 
Ιανουαρίου 2020, με το οποίο, μεταξύ 
άλλων, παρατείνεται η εντολή της 
ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων 
Εθνών στην Κύπρο, το Συμβούλιο 
Ασφαλείας του ΟΗΕ «καλεί την 
τουρκοκυπριακή πλευρά και τις τουρκικές 
δυνάμεις να αποκαταστήσουν στα 
Στροβίλια το στρατιωτικό status quo που 
υπήρχε πριν από τις 30 Ιουνίου 2000, 
υπενθυμίζει το καθεστώς των Βαρωσίων, 
όπως ορίζεται στις σχετικές αποφάσεις, και 
ισχυρίζεται και πάλι ότι πρέπει να γίνεται 
σεβαστή η ελευθερία κινήσεων της 
UNFICYP»·

Or. en

Τροπολογία 8
Gianna Gancia

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο 
ψήφισμά του 2506 (2020) της 30ής 
Ιανουαρίου 2020, το Συμβούλιο 
Ασφαλείας του ΟΗΕ καλεί την 
τουρκοκυπριακή πλευρά και τις τουρκικές 
δυνάμεις να αποκαταστήσουν στα 
Στροβίλια το στρατιωτικό status quo που 
υπήρχε πριν από τις 30 Ιουνίου 2000, 
υπενθυμίζει το καθεστώς των Βαρωσίων, 
όπως ορίζεται στις σχετικές αποφάσεις, και 
ισχυρίζεται και πάλι ότι πρέπει να γίνεται 
σεβαστή η ελευθερία κινήσεων της 
UNFICYP·

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. en

Τροπολογία 9
Δημήτρης Παπαδάκης, Alex Agius Saliba, Λευτέρης Χριστοφόρου, Λουκάς Φουρλάς, 
Κώστας Μαυρίδης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τουρκική 
κυβέρνηση εξακολούθησε να παραβιάζει 
πλήρως τις προαναφερθείσες εκκλήσεις 
της διεθνούς κοινότητας, 
συμπεριλαμβανομένου του Συμβουλίου 
Ασφαλείας του ΟΗΕ, με την επίσκεψη του 
αντιπροέδρου της Τουρκίας στη 
αποκλεισμένη περιοχή των Βαρωσίων στις 
15 Φεβρουαρίου 2020, μαζί με μέλη της 
τουρκοκυπριακής ηγεσίας, και τις 
δηλώσεις του σχετικά με την πρόθεση της 
Τουρκίας να ανοίξει τα Βαρώσια υπό τη 
«διοίκηση» της παράνομης αποσχιστικής 
οντότητας στο κατεχόμενο τμήμα της 
Κύπρου·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τουρκική 
κυβέρνηση εξακολούθησε να παραβιάζει 
πλήρως τις προαναφερθείσες εκκλήσεις 
της διεθνούς κοινότητας, 
συμπεριλαμβανομένου του Συμβουλίου 
Ασφαλείας του ΟΗΕ, πραγματοποιώντας 
διάσκεψη στα κατεχόμενα για τη 
δημιουργία της νομικής βάσης για την 
«ανάδειξη των Βαρωσίων σε μεγάλη 
τουρκική πόλη στην Ανατολική 
Μεσόγειο», στις 15 Φεβρουαρίου 2020, με 
την παρουσία του αντιπροέδρου της 
Τουρκίας μαζί με μέλη της 
τουρκοκυπριακής ηγεσίας, και τις 
δηλώσεις του σχετικά με την πρόθεση της 
Τουρκίας να ανοίξει τα Βαρώσια υπό τη 
«διοίκηση» της παράνομης αποσχιστικής 
οντότητας στο κατεχόμενο τμήμα της 
Κύπρου·

Or. en
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Τροπολογία 10
Εμμανουήλ Φράγκος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Ζ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαίωσε στις 
12 Δεκεμβρίου 2019 συμπεράσματα στα 
οποία αναφέρεται ότι το μνημόνιο 
συνεννόησης Τουρκίας - Λιβύης για την 
οριοθέτηση περιοχών θαλάσσιας 
δικαιοδοσίας στη Μεσόγειο Θάλασσα 
παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα 
τρίτων κρατών, δεν συμμορφώνεται μετο 
δίκαιο της θάλασσας και δεν μπορεί να 
επιφέρει νομικές συνέπειες για τρίτα 
κράτη;

Or. el

Τροπολογία 11
Εμμανουήλ Φράγκος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Ζ β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Ζ β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαίωσε τη 
θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά 
με τις παράνομες δραστηριότητες 
γεώτρησης της Τουρκίας στην 
Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της 
Κύπρου;

Or. el

Τροπολογία 12
Εμμανουήλ Φράγκος
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Ζ γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Ζ γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία 
πρέπει να αποφεύγει τις απειλές και τις 
ενέργειες που βλάπτουν τις σχέσεις καλής 
γειτονίας και να σέβεται την κυριαρχία 
και τη δικαιοδοσία των κρατών μελών 
της ΕΕ επί των χωρικών τους υδάτων και 
του εναέριου χώρου τους, καθώς και όλα 
τα κυριαρχικά τους δικαιώματα, 
συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, 
του δικαιώματος εξερεύνησης, 
εκμετάλλευσης, διατήρησης και 
διαχείρισης των φυσικών πόρων, 
σύμφωνα με το ενωσιακό και το διεθνές 
δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της 
Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το 
Δίκαιο της Θάλασσας;

Or. el

Τροπολογία 13
Δημήτρης Παπαδάκης, Alex Agius Saliba, Λευτέρης Χριστοφόρου, Λουκάς Φουρλάς, 
Κώστας Μαυρίδης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Θ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
επιστροφή της περιοχής των Βαρωσίων 
στους νόμιμους κατοίκους της θα 
αποτελούσε σημαντικό μέτρο οικοδόμησης 
εμπιστοσύνης και θα μπορούσε να 
καταστεί καταλύτης για μια συνολική 
διευθέτηση, δημιουργώντας συνθήκες 
συνεργασίας, αμοιβαίου σεβασμού και 
εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο κοινοτήτων 
στην Κύπρο·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
επιστροφή της περιοχής των Βαρωσίων 
στους νόμιμους κατοίκους της θα 
αποτελούσε σημαντικό μέτρο οικοδόμησης 
εμπιστοσύνης και θα μπορούσε να 
καταστεί καταλύτης για μια δίκαιη, 
συνολική και βιώσιμη διευθέτηση, 
σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του 
ΣΑΗΕ και με βάση τις αξίες και τις αρχές 
στις οποίες εδράζεται η ΕΕ και το 
κεκτημένο, δημιουργώντας συνθήκες 
συνεργασίας, αμοιβαίου σεβασμού και 
εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο κοινοτήτων 
στην Κύπρο·
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Or. en

Τροπολογία 14
Ádám Kósa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Θ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
επιστροφή της περιοχής των Βαρωσίων 
στους νόμιμους κατοίκους της θα 
αποτελούσε σημαντικό μέτρο 
οικοδόμησης εμπιστοσύνης και θα 
μπορούσε να καταστεί καταλύτης για μια 
συνολική διευθέτηση, δημιουργώντας 
συνθήκες συνεργασίας, αμοιβαίου 
σεβασμού και εμπιστοσύνης μεταξύ των 
δύο κοινοτήτων στην Κύπρο·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
επιστροφή της περιοχής των Βαρωσίων 
στους νόμιμους κατοίκους της θα 
αποτελούσε μέτρο οικοδόμησης 
εμπιστοσύνης και θα μπορούσε 
να συμβάλει σε μια συνολική διευθέτηση, 
δημιουργώντας συνθήκες συνεργασίας, 
αμοιβαίου σεβασμού και εμπιστοσύνης 
μεταξύ των δύο κοινοτήτων στην Κύπρο·

Or. en

Τροπολογία 15
Diana Riba i Giner, Margrete Auken

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Θ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Επιτροπή Αναφορών έχει λάβει αρκετές 
αναφορές με αντικείμενο την Τουρκία, 
μεταξύ άλλων αναφορές επικριτικές για 
τη δήλωση ΕΕ-Τουρκίας του 2016 για 
την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής 
κρίσης, και εκφράζοντας την ανησυχία 
του για τον σεβασμό των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου, 
ιδίως σε σχέση με τον κουρδικό λαό και 
τις επιδρομές σε συριακό έδαφος·

Or. en
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Τροπολογία 16
Diana Riba i Giner, Margrete Auken

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
τον Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για 
Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και 
Πολιτικής Ασφαλείας, το Συμβούλιο της 
ΕΕ και όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να 
υποβάλουν νέο ψήφισμα στο Συμβούλιο 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 
ζητώντας να επιβληθούν πολιτικές και 
οικονομικές κυρώσεις κατά της Τουρκίας 
λόγω των επιθετικών ενεργειών της στην 
ανατολική Μεσόγειο και της μη 
συμμόρφωσής της με τα ψηφίσματα 
550/1984 και 789/1992 του Συμβουλίου 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

1. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
τον Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για 
Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και 
Πολιτικής Ασφαλείας, το Συμβούλιο της 
ΕΕ και όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να 
υποβάλουν νέο ψήφισμα στο Συμβούλιο 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 
ζητώντας την επανάληψη των 
διαπραγματεύσεων Τουρκίας και Κύπρου 
υπό την αιγίδα του ΟΗΕ· επαναλαμβάνει 
ότι υποστηρίζει μια δίκαιη, συνολική και 
βιώσιμη διευθέτηση με βάση μια 
δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία, ενιαία 
διεθνή νομική προσωπικότητα, ενιαία 
κυριαρχία και ενιαία ιθαγένεια και με 
πολιτική ισότητα μεταξύ των δύο 
κοινοτήτων, όπως ορίζεται στις σχετικές 
αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας 
των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με το 
διεθνές δίκαιο και το κεκτημένο της ΕΕ 
και με βάση τον σεβασμό των αρχών στις 
οποίες εδράζεται η Ένωση· καλεί την 
Τουρκία να αρχίσει να αποσύρει τα 
στρατεύματά της από την Κύπρο, να 
μεταβιβάσει την περίκλειστη περιοχή της 
Αμμόχωστου στη διοίκηση των 
Ηνωμένων Εθνών σύμφωνα με την 
απόφαση 550 του Συμβουλίου Ασφαλείας 
του ΟΗΕ, και να απόσχει από ενέργειες 
που αλλοιώνουν τη δημογραφική 
ισορροπία του νησιού μέσω της 
εφαρμογής πολιτικής παράνομων 
εποικισμών· τονίζει την ανάγκη 
εφαρμογής του κεκτημένου της ΕΕ στο 
σύνολο της νήσου·

Or. en

Τροπολογία 17
Ádám Kósa
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
τον Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για 
Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και 
Πολιτικής Ασφαλείας, το Συμβούλιο της 
ΕΕ και όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να 
υποβάλουν νέο ψήφισμα στο Συμβούλιο 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 
ζητώντας να επιβληθούν πολιτικές και 
οικονομικές κυρώσεις κατά της Τουρκίας 
λόγω των επιθετικών ενεργειών της στην 
ανατολική Μεσόγειο και της μη 
συμμόρφωσής της με τα ψηφίσματα 
550/1984 και 789/1992 του Συμβουλίου 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

1. καλεί την ΕΕ να υποβάλει νέο 
ψήφισμα στο Συμβούλιο Ασφαλείας των 
Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την Τουρκία 
και τις επιθετικές ενέργειές της στην 
ανατολική Μεσόγειο και τη μη 
συμμόρφωσή της με τα ψηφίσματα 
550/1984 και 789/1992 του Συμβουλίου 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Or. en

Τροπολογία 18
Markus Buchheit, Gianna Gancia

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
τον Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για 
Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και 
Πολιτικής Ασφαλείας, το Συμβούλιο της 
ΕΕ και όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να 
υποβάλουν νέο ψήφισμα στο Συμβούλιο 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 
ζητώντας να επιβληθούν πολιτικές και 
οικονομικές κυρώσεις κατά της Τουρκίας 
λόγω των επιθετικών ενεργειών της στην 
ανατολική Μεσόγειο και της μη 
συμμόρφωσής της με τα ψηφίσματα 
550/1984 και 789/1992 του Συμβουλίου 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

1. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
τον Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για 
Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και 
Πολιτικής Ασφαλείας, το Συμβούλιο της 
ΕΕ και όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να 
υποβάλουν νέο ψήφισμα στο Συμβούλιο 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 
ζητώντας να επιβληθούν πολιτικές και 
οικονομικές κυρώσεις κατά της Τουρκίας, 
διακόπτοντας την προενταξιακή ενίσχυση 
και ματαιώνοντας όλες τις ενταξιακές 
διαπραγματεύσεις λόγω των επιθετικών 
ενεργειών της στην ανατολική Μεσόγειο 
και της μη συμμόρφωσής της με τα 
ψηφίσματα 550/1984 και 789/1992 του 
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων 
Εθνών.
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Τροπολογία 19
Εμμανουήλ Φράγκος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 α. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
τον Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για 
θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και 
Πολιτικής Ασφαλείας, το Συμβούλιο της 
ΕΕ και όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, να 
εξετάσουν την αναστολή όλων των 
χρηματοδοτικών συμφωνιών μεταξύ ΕΕ 
και της Τουρκίας και ιδίως το πάγωμα 
της προενταξιακής βοήθειας προς την 
Τουρκία, ώσπου να βεβαιωθεί η ΕΕ ότι η 
Τουρκία τηρεί τις συμβατικές της 
υποχρεώσεις για ορθή διαχείριση των 
κονδυλίων και συμμορφώνεται πλήρως 
με το ενωσιακό και διεθνές δίκαιο.

Or. el

Τροπολογία 20
Diana Riba i Giner, Margrete Auken

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 α. καλεί την αντιπροσωπεία της ΕΕ 
στην Τουρκία να παρακολουθεί εκ του 
σύνεγγυς τη χρήση των ενωσιακών 
κονδυλίων που εκταμιεύονται με βάση τη 
δήλωση ΕΕ-Τουρκίας· τονίζει ότι τα 
κονδύλια της ΕΕ και οι διευκολύνσεις που 
χρηματοδοτούνται από την ΕΕ δεν 
μπορούν να χρησιμοποιούνται για τη διά 
της βίας επιστροφή των προσφύγων στη 
Συρία· επαναλαμβάνει ότι οιαδήποτε 
επιστροφή στη Συρία πρέπει να είναι 
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εθελούσια, ασφαλής και αξιοπρεπής και 
να πραγματοποιείται υπό τον έλεγχο της 
Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων 
Εθνών για τους Πρόσφυγες·

Or. en

Τροπολογία 21
Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Εμμανουήλ Φράγκος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 α. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του 
για την έλλειψη σεβασμού της 
θρησκευτικής ελευθερίας και τις 
διακρίσεις εις βάρος θρησκευτικών 
μειονοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των 
Χριστιανών και των Αλεβιτών· καλεί τις 
τουρκικές αρχές να υλοποιήσουν 
ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις στους τομείς 
της ελευθερίας σκέψης, συνείδησης και 
θρησκείας·

Or. en

Τροπολογία 22
Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Εμμανουήλ Φράγκος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 β. καταδικάζει απερίφραστα κάθε 
ενέργεια που προάγει την εξτρεμιστική 
άποψη περί μετατροπής της 
φυσιογνωμίας του ιστορικού και 
θρησκευτικού μνημείου της Αγίας Σοφίας 
σε τζαμί·

Or. en
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Τροπολογία 23
Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Εμμανουήλ Φράγκος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη 1 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 γ. συνιστά στην Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να αναστείλουν επισήμως όλες 
τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την 
Τουρκία, σύμφωνα με το 
διαπραγματευτικό πλαίσιο·

Or. en

Τροπολογία 24
Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Εμμανουήλ Φράγκος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη 1 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 δ. καλεί την Τουρκία να αποσύρει τα 
στρατεύματά της από τη νήσο της 
Κύπρου και να απόσχει από ενέργειες που 
αλλοιώνουν τη δημογραφική ισορροπία 
στη νήσο μέσω μιας πολιτικής 
παράνομων εποικισμών·

Or. en


