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Τροπολογία  1 

Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea 

εξ ονόµατος της Οµάδας EFDD 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Η εκατοστή επέτειος της γενοκτονίας των Αρµενίων 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική αναφορά 4 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 – έχοντας υπόψη τη δήλωση που έκανε 
στις 12 Απριλίου 2015 η Αυτού Αγιότης ο 
Πάπας Φραγκίσκος, 
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14.4.2015  B8-0342/2015 }  

 B8-0343/2015 }  

 B8-0344/2015 }  

 B8-0346/2015 }  

 B8-0347/2015 }  

 B8-0348/2015 }  

 B8-0349/2015 } RC1/Τροπ. 2 

Τροπολογία  2 

Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea 

εξ ονόµατος της Οµάδας EFDD 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Η εκατοστή επέτειος της γενοκτονίας των Αρµενίων 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 1 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

1. αποτίνει φόρο τιµής, την παραµονή της 

εκατοστής επετείου, στη µνήµη των 

ενάµισι εκατοµµυρίου αθώων Αρµενίων 

που εξοντώθηκαν στην Οθωµανική 
Αυτοκρατορία· συµµετέχει στην εκατοστή 
επέτειο της γενοκτονίας των Αρµενίων σε 

πνεύµα ευρωπαϊκής αδελφοσύνης, 

αλληλεγγύης και δικαιοσύνης· καλεί την 

Επιτροπή και το Συµβούλιο να τιµήσουν 

µαζί του αυτή την επέτειο· 

1. αποτίνει φόρο τιµής, την παραµονή της 

εκατοστής επετείου της γενοκτονίας των 
Αρµενίων που διέπραξε η Οθωµανική 
Αυτοκρατορία, στη µνήµη των ενάµισι 
εκατοµµυρίου αθώων Αρµενίων που 
έπεσαν θύµατά της· συµµετέχει στην 
εκατοστή επέτειο της γενοκτονίας των 

Αρµενίων σε πνεύµα ευρωπαϊκής 

αδελφοσύνης, αλληλεγγύης και 

δικαιοσύνης· καλεί την Επιτροπή και το 

Συµβούλιο να τιµήσουν µαζί του αυτή την 

επέτειο· 

Or. en 
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14.4.2015  B8-0342/2015 }  

 B8-0343/2015 }  

 B8-0344/2015 }  

 B8-0346/2015 }  

 B8-0347/2015 }  

 B8-0348/2015 }  

 B8-0349/2015 } RC1/Τροπ. 3 

Τροπολογία  3 

Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea 

εξ ονόµατος της Οµάδας EFDD 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Η εκατοστή επέτειος της γενοκτονίας των Αρµενίων 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 4 α. επιδοκιµάζει τον διαρκώς 
αυξανόµενο αριθµό τουρκικών 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 
και Τούρκων πολιτικών, που 
αναγνωρίζουν τη γενοκτονία των 
Αρµενίων, και παροτρύνει τους 
τουρκικούς θεσµικούς φορείς να 
ακολουθήσουν το παράδειγµά τους και να 
αναγνωρίσουν το ιστορικό αυτό γεγονός· 

Or. en 
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14.4.2015  B8-0342/2015 }  

 B8-0343/2015 }  

 B8-0344/2015 }  

 B8-0346/2015 }  

 B8-0347/2015 }  

 B8-0348/2015 }  

 B8-0349/2015 } RC1/Τροπ. 4 

Τροπολογία  4 

Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea 

εξ ονόµατος της Οµάδας EFDD 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Η εκατοστή επέτειος της γενοκτονίας των Αρµενίων 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 5 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

5. επικροτεί, ως βήµα προς τη σωστή 
κατεύθυνση, τις δηλώσεις του Προέδρου 
της ∆ηµοκρατίας της Τουρκίας, Ρετζέπ 
Ταγίτ Ερντογάν και του Πρωθυπουργού 
της Τουρκίας, Αχµέτ Νταβούτογλου, µε 
τις οποίες εκφράζονται συλλυπητήρια και 
αναγνωρίζονται οι αποτρόπαιες πράξεις 
κατά των Αρµενίων της Οθωµανικής 
Αυτοκρατορίας· παροτρύνει την Τουρκία 
να αξιοποιήσει την ηµέρα µνήµης της 

εκατοστής επετείου της γενοκτονίας των 

Αρµενίων ως µια σηµαντική ευκαιρία για 

την συνέχιση των προσπαθειών της, 

συµπεριλαµβανοµένου του ανοίγµατος των 

αρχείων, να συµφιλιωθεί µε το παρελθόν 

της, να αναγνωρίσει τη γενοκτονία των 

Αρµενίων και µε αυτό τον τρόπο να 

προετοιµάσει το έδαφος για την ειλικρινή 

συµφιλίωση του τουρκικού και του 

αρµενικού λαού· 

5. παροτρύνει την Τουρκία να αξιοποιήσει 

την ηµέρα µνήµης της εκατοστής επετείου 

της γενοκτονίας των Αρµενίων ως µια 

σηµαντική ευκαιρία για την συνέχιση των 

προσπαθειών της, συµπεριλαµβανοµένου 

του ανοίγµατος των αρχείων, να 

συµφιλιωθεί µε το παρελθόν της, να 

αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Αρµενίων 

και µε αυτό τον τρόπο να προετοιµάσει το 

έδαφος για την ειλικρινή συµφιλίωση του 

τουρκικού και του αρµενικού λαού· 

Or. en 



 

AM\1057794EL.doc PE555.094v01-00 } 

 PE555.095v01-00 } 

 PE555.096v01-00 } 

 PE555.098v01-00 } 

 PE555.099v01-00 } 

 PE555.100v01-00 } 

 PE555.101v01-00 } RC1 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

14.4.2015  B8-0342/2015 }  

 B8-0343/2015 }  

 B8-0344/2015 }  

 B8-0346/2015 }  

 B8-0347/2015 }  

 B8-0348/2015 }  

 B8-0349/2015 } RC1/Τροπ. 5 

Τροπολογία  5 

Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea 

εξ ονόµατος της Οµάδας EFDD 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Η εκατοστή επέτειος της γενοκτονίας των Αρµενίων 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 5 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

5. επικροτεί, ως βήµατα στη σωστή 
κατεύθυνση, τις δηλώσεις του Προέδρου 

Ερντογάν και του Πρωθυπουργού 

Νταβούτογλου, µέσω των οποίων 

εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους και 

αναγνωρίζουν τις αποτρόπαιες πράξεις 

κατά των Αρµενίων της Οθωµανικής 

Αυτοκρατορίας· παροτρύνει την Τουρκία 

να αξιοποιήσει την ηµέρα µνήµης της 

εκατοστής επετείου της γενοκτονίας των 

Αρµενίων ως µια σηµαντική ευκαιρία για 

την συνέχιση των προσπαθειών της να 

συµφιλιωθεί µε το παρελθόν της, να 

αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Αρµενίων 

και µε αυτό τον τρόπο να προετοιµάσει το 

έδαφος για την ειλικρινή συµφιλίωση του 

τουρκικού και του αρµενικού λαού· 

5. επισηµαίνει, ως βήµατα στη σωστή 
κατεύθυνση, τις δηλώσεις του Προέδρου 

Ερντογάν και του Πρωθυπουργού 

Νταβούτογλου, µέσω των οποίων 

εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους και 

αναγνωρίζουν τις αποτρόπαιες πράξεις 

κατά των Αρµενίων της Οθωµανικής 

Αυτοκρατορίας· παροτρύνει την Τουρκία 

να αξιοποιήσει την ηµέρα µνήµης της 

εκατοστής επετείου της γενοκτονίας των 

Αρµενίων ως µια σηµαντική ευκαιρία για 

την συνέχιση των προσπαθειών της να 

συµφιλιωθεί µε το παρελθόν της, να 

αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Αρµενίων 

και µε αυτό τον τρόπο να προετοιµάσει το 

έδαφος για την ειλικρινή συµφιλίωση του 

τουρκικού και του αρµενικού λαού· 

Or. en 
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Τροπολογία  6 

Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea 

εξ ονόµατος της Οµάδας EFDD 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Η εκατοστή επέτειος της γενοκτονίας των Αρµενίων 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 5 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 5α. επιδοκιµάζει το µήνυµα της Αυτού 
Αγιότητας του Πάπα Φραγκίσκου, που 
τιµά την εκατοστή επέτειο της 
γενοκτονίας των Αρµενίων στις 12 
Απριλίου, σε πνεύµα ειρήνης και 
συµφιλίωσης· 

Or. en 

 

 


