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Τροπολογία  4 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio, Matteo Salvini 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

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

Η σημερινή κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΔ 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά το 

γεγονός ότι το τουρκικό Σύνταγμα 

προβλέπει την ελευθερία της πίστης, της 

λατρείας και την ιδιωτική διάδοση 

θρησκευτικών ιδεών και απαγορεύει τις 

διακρίσεις για θρησκευτικούς λόγους, οι 

θρησκευτικές μειονότητες εξακολουθούν 

να αντιμετωπίζουν λεκτικές και σωματικές 

επιθέσεις, στιγματισμό και κοινωνική 

πίεση στα σχολεία και στον δημόσιο βίο, 

διακρίσεις και προβλήματα σχετικά με την 

ικανότητα νόμιμης ίδρυσης τόπων 

λατρείας· 

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά το 

γεγονός ότι το τουρκικό Σύνταγμα 

προβλέπει την ελευθερία της πίστης, της 

λατρείας και την ιδιωτική διάδοση 

θρησκευτικών ιδεών και απαγορεύει τις 

διακρίσεις για θρησκευτικούς λόγους, οι 

θρησκευτικές μειονότητες εξακολουθούν 

να αντιμετωπίζουν λεκτικές και σωματικές 

επιθέσεις, στιγματισμό και κοινωνική 

πίεση στα σχολεία και στον δημόσιο βίο, 

διακρίσεις και προβλήματα σχετικά με την 

ικανότητα νόμιμης ίδρυσης τόπων 

λατρείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

χριστιανική πολιτιστική κληρονομιά είτε 

έχει υποστεί σοβαρές ζημίες είτε έχει 

καταστραφεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

Τουρκία βρίσκεται αντιμέτωπη με το 

ανησυχητικό φαινόμενο της ισλαμικής 

ριζοσπαστικοποίησης αφότου ανέλαβε 

την εξουσία ο Πρόεδρος Ερντογάν και το 

κόμμα του, το AKP· 
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Τροπολογία  5 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio, Matteo Salvini 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

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

Η σημερινή κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  5α. ζητεί την άμεση αποχώρηση των 

τουρκικών ενόπλων δυνάμεων από το 

έδαφος της Συρίας και την άμεση 

κατάπαυση του πυρός· υπογραμμίζει ότι 

πρέπει να ληφθεί κάθε δυνατό μέτρο για 

την αποφυγή νέας ανθρωπιστικής κρίσης· 

καταδικάζει δριμύτατα κάθε περαιτέρω 

στρατιωτική δράση του τουρκικού 

στρατού στη Συρία· εκφράζει την 

ανησυχία του για την ανθρωπιστική 

κατάσταση στην περιοχή· φοβάται ότι η 

επίθεση του τουρκικού στρατού θα 

μπορούσε να οδηγήσει σε νέα προσφυγική 

κρίση στην περιοχή αυτή, δεδομένου ότι 

5 000 άνθρωποι έχουν ήδη εκτοπιστεί 

στην περιοχή, και ότι αυτό θα μπορούσε 

επίσης να επηρεάσει  την Ευρώπη και την 

ΕΕ· υπενθυμίζει στην τουρκική 

κυβέρνηση ότι οι τοπικές κουρδικές 

παραστρατιωτικές ομάδες αποτελούν 

σημαντικό σύμμαχο κατά του Ισλαμικού 

Κράτους και άλλων ισλαμιστικών 
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τρομοκρατικών οργανώσεων· 
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Τροπολογία  6 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio, Matteo Salvini 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

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

Η σημερινή κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

15. επαναλαμβάνει τη θέση του, του 

Νοεμβρίου 2017, στην οποία ζητεί να 

συναρτηθεί η εκταμίευση κονδυλίων που 

προορίζονται για τις τουρκικές αρχές στο 

πλαίσιο του  Μηχανισμού Προενταξιακής 

Βοήθειας (ΜΠΒ II) με βελτιώσεις στο 

πεδίο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της 

δημοκρατίας και του κράτους δικαίου 

και, ει δυνατόν, τα κονδύλια να 

διοχετεύονται σε οργανώσεις της 

κοινωνίας των πολιτών· επαναλαμβάνει 

το αίτημά του προς την Επιτροπή να 

λάβει υπόψη τις εξελίξεις στην Τουρκία 

κατά την επανεξέταση των κονδυλίων του 

ΜΠΒ, αλλά και να υποβάλει 

συγκεκριμένες προτάσεις σχετικά με το 

πώς μπορεί να αυξηθεί η υποστήριξη 

προς την τουρκική κοινωνία των 

πολιτών· 

15. καλεί τα κράτη μέλη να θέσουν 

οριστικά τέλος στις διαπραγματεύσεις για 

την προσχώρηση της Τουρκίας στην ΕΕ 

χωρίς καθυστέρηση· ζητεί την οριστική 

διακοπή των προενταξιακών κονδυλίων 

για τη Τουρκία και τον τερματισμό των 

διαπραγματεύσεων για την τελωνειακή 

ένωση μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας· 
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