
11. Törökország előrehaladása a csatlakozás felé vezető úton

Jelentés: Camiel EURLINGS (A6-0269/2006)

Tárgy Mód. sz. Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz –

észrevételek

(1) bek. előtt 2 IND/DEM NSz - 62, 579, 12

5 ALDE rész/NSz

1 + 571, 70, 12

2 - 255, 385, 12

23=
42=

Verts/ALE
PSE

�

(5) bek. 43 PSE +

(9) bek. után 61 PPE-DE +

(10) bek. 24 Verts/ALE +

(16) bek. után 44 PSE +

(18) bek. után 1 IND/DEM -

(20) bek. 45 PSE ESz - 241, 383, 23

(23) bek. 25 Verts/ALE +

(26) bek. 26 Verts/ALE ESz - 274, 367, 11

a (28) és (29) bek. felcserélése
és egybeolvasztása

Verts/ALE +

a (30) bek. áthelyezése a (22) bek. elé Verts/ALE ESz - 306, 316, 24

(31) bek. 80 Verts/ALE -

(31) bek. után 62 PPE-DE +

a 33. és (31) bek. felcserélése és egy-
beolvasztása

bek. Verts/ALE -

(35) bek. 75 GUE/NGL +

(41) bek. 70 GUE/NGL -

6=
46=

ALDE
PSE

V
+

(41) bek. után 67 GUE/NGL NSz + 409, 207, 34

63 PPE-DE �

(43) bek. 7 ALDE -

(43) bek. után 27 Verts/ALE ESz + 426, 196, 23

(45) bek. után 68 GUE/NGL NSz - 150, 471, 29

(47) bek. után 47=
78=

PSE
DUFF és mások

rész.

1 +

2/ESz - 280, 351, 14

69 GUE/NGL NSz + 372, 247, 31
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Tárgy Mód. sz. Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz –

észrevételek

(48) bek. 8=
48=

ALDE
PSE

+

(48) bek. után 49 PSE ESz - 292, 311, 39

79/jav. XENOGIANNAKOPOULOU és
mások

-

(49) bek. 9T=
50T=

ALDE
PSE

NSz + 320, 283, 40

28 Verts/ALE V

bek. eredeti szöveg rész. �

(50) bek. 51 PSE rész. szóban módosítva

1 +

2/ NSz - 301, 329, 13

10 ALDE -

29 Verts/ALE -

bek. eredeti szöveg �

(51) bek. 30T Verts/ALE -

11 ALDE -

(54) bek. 12T=
52T=

ALDE
PES

-

(55) bek. 6T GUE/NGL -

53 PSE V

31 Verts/ALE rész.

1 +

2 -

13 ALDE -

(56) bek. 14T=
32T=
54T=

ALDE
Verts/ALE

PSE

NSz - 262, 377, 12

(57) bek. 15T=
33T=

ALDE
Verts/ALE

NSz - 91, 534, 23

(58) bek. 34 Verts/ALE -

55 PSE -

65 GUE/NGL -

(59) bek. 56 PSE +

(61) bek. 35 Verts/ALE -

(61) bek. után 57 PSE +

(62) bek. 16 ALDE -

(65) bek. 36 Verts/ALE -

(69) bek. bek. eredeti szöveg rész.

1 +

2/ NSz + 425, 191, 23
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Tárgy Mód. sz. Szerző NSz stb. Szavazat NSz/ESz –

észrevételek

(69) bek. után 37 Verts/ALE ESz - 281, 342, 13

(71) bek. 58T PSE -

(72) bek. 17 ALDE -

bek. eredeti szöveg rész.

1 +

2/ NSz + 515, 109, 16

(73) bek. 18 ALDE -

(73) bek. után 77 LAGENDIJK és mások -

9. bev. hiv. 38 PSE -

B. preb. 19 Verts/ALE NSz - 233, 394, 12

C. preb. 71 GUE/NGL -

C. preb. után 72 GUE/NGL -

G. preb. 20 Verts/ALE -

59 PPE-DE + szóban módosítva

G. preb. után 60 PPE-DE +

N. preb. 73 GUE/NGL -

P. preb. után 66 GUE/NGL -

V. preb. 39 PSE +

V. preb. után 74 GUE/NGL -

W. preb. 40 PSE +

Y. preb. után 4 ALDE -

41 PSE V

21 Verts/ALE -

AB. preb. 22 Verts/ALE -

3 ALDE -

szavazás: állásfoglalás (egészében) NSz + 429, 71, 125

A 76. módosítást visszavonták.

Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek

IND/DEM

(72) bek.
1. rész: A teljes szöveg, kivéve: „emlékeztet e tekintetben arra, … alkotmányos folyamat keretében valósítsák
meg;”
2. rész: a fenti szövegrész

PPE-DE

5. mód.
1. rész: „hangsúlyozza, hogy a … szélesebb régió számára,”
2. rész: „és különösen úgy értékeli, … politikái közé tartozik;”
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47. és 48. mód.
1. rész: „üdvözli Isztambul 2010-es európai kulturális fővárossá történő jelölését”
2. rész: „amely lehetőséget ad … iránti elkötelezettségüket;”

31. mód.
1. rész: „emlékezteti Törökországot … munkáján alapszik”
2. rész: „és az Európai… átfogó rendezést eredményezhet;”

51. mód.
1. rész: „tudomásul veszi … EU csatlakozás kötelező feltételei;”
2. rész: „(törlés)”

(69) bek.
1. rész: „hangsúlyozza, hogy a … automatikusan csatlakozáshoz;”
2. rész: „hangsúlyozza azonban, … oldal erőfeszítéseitől függ;”

Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek

IND/DEM: 2. mód. és zárószavazás
GUE/NGL: 19., 14., 32., 54., 15., 33., 67., 68. és 69. mód.
Verts/ALE: 5., 9., 50. mód. és zárószavazás

Egyéb

A Verts/ALE képviselőcsoportja a következő módosításokat javasolta:

– a (28) és (29) bekezdés sorrendjének felcserélése és egybeolvasztása egyetlen bekezdéssé;

– a (33) bekezdés szövegének a (31) bekezdés elejére illesztése és ezek egybeolvasztása egyetlen bekez-
déssé;

– a (30) bekezdés áthelyezése a (22) bekezdés elé a „Demokrácia és jogállam” részben.

Wiersma úr a következő szóbeli módosítás terjesztette elő az 51. módosításhoz:

(50) tudomásul veszi Törökország javaslatát egy (törlés) szakértői bizottság felállítására amely az
ENSZ égisze alatt kell, hogy működjön, a múlt tragikus tapasztalatainak feldolgozása céljából, és
Örményországnak a javaslat kapcsán elfoglalt álláspontját; sürgeti mind a török, mind az örmény kor-
mányt, hogy folytassák a megbékélési folyamatot, amely egy kölcsönösen elfogadható javaslathoz vezet;
üdvözli, hogy a közelmúltban Törökországban folytatott vitákkal legalább kezdetét vette az Örmény-
országgal közös fájdalmas történelmi múlt feldolgozása; hangsúlyozza, hogy bár az örményeket sújtó
népirtás elismerése, mint olyan, formálisan nem tartozik a koppenhágai kritériumok közé, alapvetően
fontos, hogy egy EU tagság felé haladó ország elfogadja és elismerje saját történelmét; e tekintetben kéri
a török hatóságokat, hogy könnyítsék meg a kérdéssel foglalkozó kutatók, értelmiségiek és akadémiku-
sok munkáját, biztosítva számukra a történelmi levéltárakhoz való hozzáférést, és valamennyi vonat-
kozó dokumentumot; sürgeti Törökországot, hogy feltételek nélkül tegye meg a szükséges lépéseket a
diplomáciai és jó szomszédi viszony megteremtéséhez Örményországgal, az Örményországgal szemben
alkalmazott gazdasági blokád visszavonásához és a szárazföldi határ mielőbbi megnyitásához, az Euró-
pai Parlament 1987 és 2005 között elfogadott állásfoglalásaival összhangban, teljesítve ezzel a csatlako-
zási partnerség prioritásait és a határviták békés rendezéséről szóló tárgyalási keret követelményeit,
amelyek mind az EU csatlakozás kötelező feltételei; (törlés);

Az előadó a következő szóbeli módosítást terjesztette elő az 59. módosításhoz:

G. mivel a véleménynyilvánítás szabadsága terén tett előrehaladás még mindig messze nem kielégítő,
így ez az előrelépés vegyes képet tár elénk, amely tartalmaz bizonyos pozitív fejleményeket, mint pél-
dául a török büntető törvénykönyv 216. és 301. cikke alapján elítélt Ibrahim Kaboglu professzor és
Baskin Oran professzor közelmúltbeli szabadon bocsátása, Murat Belge újságíró, Elif Shafak regényíró
és Perihan Mağden író, valamint Orhan Pamuk író közelmúltbeli szabadon bocsátása, ugyanakkor szá-
mos emberi jogi aktivista ellen még mindig folyik eljárás, továbbá újságíróknak és kiadóknak továbbra
is perekkel kell számolniuk, és Hrant Dink újságírónak is, akinek ügyét a bírósági végzéssel elrendelt
felmentése ellenére a semmítőszék elé utalták, és aki egy per kapcsán három évig terjedő szabadság-
vesztés elé néz, és másokat, mint például Eren Keskin emberi jogi aktivistát elítéltek; mivel Elif Shafak
regényírót a 301. cikk alapján vád alá helyezték a törökség megsértésével;
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