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28.6.2017 A8-0234/1 

Изменение  1 

Джеймс Карвър, Дейвид Коубърн, Петер Лундгрен, Беатрикс фон Щорх, Кристина 

Винберг 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0234/2017 

Кати Пири 

Доклад за Турция за 2016 г. 

2016/2308(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 

 

Предложение за резолюция Изменение 

3. подчертава стратегическото 

значение на добрите отношения между 

ЕС и Турция и високата добавена 

стойност на сътрудничеството за 

справяне с предизвикателствата, пред 

които са изправени двете страни; 

признава, че както Турция, така и ЕС са 

преминали през своите вътрешни 

процеси на трансформация през 

годините след започването на 

преговорите за присъединяване през 

2004 г. изразява съжаление, че 

инструментите за присъединяване не 

са използвани в пълна степен и че се 

наблюдава регрес в областта на 

принципите на правовата държава и 

правата на човека, които са в основата 

на критериите от Копенхаген, и че с 

течение на годините обществената 

подкрепа за пълното интегриране на 

Турция в ЕС е намаляла и от двете 

страни; запазва ангажимента си за 

сътрудничество и поддържане на 

конструктивен и открит диалог с 

правителството на Турция, с цел 

решаване на общите предизвикателства 

и осъществяване на споделените 

приоритети, като регионалната 

стабилност, положението в Сирия, 

миграцията и сигурността; 

3. подчертава стратегическото 

значение на добрите отношения между 

ЕС и Турция и високата добавена 

стойност на сътрудничеството за 

справяне с предизвикателствата, пред 

които са изправени двете страни; 

признава, че както Турция, така и ЕС са 

преминали през своите вътрешни 

процеси на трансформация през 

годините след започването на 

преговорите за присъединяване през 

2004 г.; отбелязва, че се наблюдава 

регрес в областта на принципите на 

правовата държава и правата на човека; 

подчертава, че с течение на годините 

обществената подкрепа за пълното 

интегриране на Турция в ЕС е намаляла 

и от двете страни; запазва ангажимента 

си за сътрудничество и поддържане на 

конструктивен и открит диалог с 

правителството на Турция, с цел 

решаване на общите предизвикателства 

и осъществяване на споделените 

приоритети, като регионалната 

стабилност, положението в Сирия, 

миграцията и сигурността; 
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Изменение  2 

Джеймс Карвър, Дейвид Коубърн, Петер Лундгрен, Беатрикс фон Щорх, Кристина 

Винберг 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0234/2017 

Кати Пири 

Доклад за Турция за 2016 г. 

2016/2308(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 7 

 

Предложение за резолюция Изменение 

7. припомня своята позиция от 

ноември 2016 г. за замразяване на 

процеса на присъединяване на Турция; 

7. припомня своята позиция от 

ноември 2016 г. за замразяване на 

процеса на присъединяване на Турция; 

призовава, в отговор на положението 

в Турция и намаляващата подкрепа за 

пълната интеграция и от двете 

страни, за трайно спиране на процеса 

на присъединяване на Турция; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/3 

Изменение  3 

Джеймс Карвър, Дейвид Коубърн, Петер Лундгрен, Беатрикс фон Щорх, Кристина 

Винберг 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0234/2017 

Кати Пири 

Доклад за Турция за 2016 г. 

2016/2308(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 

 

Предложение за резолюция Изменение 

8. призовава Комисията и 

държавите членки, в съответствие с 

рамката за преговори, незабавно да 

спрат официално преговорите за 

присъединяването на Турция, ако 

пакетът за конституционна реформа 

остане непроменен; подчертава, 

отчитайки забележките на 

Венецианската комисия относно 

конституционната реформа, че 

предложените конституционни промени 

не зачитат основополагащите принципи 

на разделението на властите, не 

предвиждат достатъчно 

взаимозависимост и 

взаимоограничаване помежду им и не са 

в съответствие с критериите от 

Копенхаген; приканва Комисията, 

държавите членки и Турция да 

проведат открито и честно 

разискване относно областите от 

взаимен интерес, в които би било 

възможно засилено сътрудничество; 
подчертава, че политическите 

ангажименти между ЕС и Турция следва 

да се основават на разпоредби за 

обвързване с условия по отношение на 

зачитането на демокрацията, 

принципите на правовата държава и 

основните права; 

8. призовава за незабавно трайно 

спиране на преговорите за 

присъединяването с Турция; 

подчертава, отчитайки забележките на 

Венецианската комисия относно 

конституционната реформа, че 

предложените конституционни промени 

не зачитат основополагащите принципи 

на разделението на властите и не 

предвиждат достатъчно 

взаимозависимост и 

взаимоограничаване помежду им; 

подчертава, че политическите 

ангажименти между ЕС и Турция следва 

да се основават на разпоредби за 

обвързване с условия по отношение на 

зачитането на демокрацията, 

принципите на правовата държава и 

основните права; 
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Изменение  4 

Джеймс Карвър, Дейвид Коубърн, Петер Лундгрен, Беатрикс фон Щорх, Кристина 

Винберг 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0234/2017 

Кати Пири 

Доклад за Турция за 2016 г. 

2016/2308(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 23 

 

Предложение за резолюция Изменение 

23. отбелязва, че 

либерализирането на визовия режим е 

от голямо значение за турските 

граждани, особено за 

представителите на деловите среди, 

както и за турските граждани и 

хората с турски произход в ЕС, и ще 

допринесе за контактите между 

хората; насърчава турското 

правителство да изпълни изцяло 

последните оставащи критерии, 

посочени в пътната карта за 

либерализиране на визовия режим; 

подчертава, че преразглеждането на 

законодателството на страната в 

областта на борбата с тероризма е 

ключово условие за гарантирането на 

основните права и свободи и че 

либерализирането на визовия режим 

ще бъде възможно едва след като 

всички критерии бъдат изпълнени; 

23. призовава за спиране на 

либерализирането на визовия режим с 

Турция; 

Or. en 



 

AM\1129553BG.docx  PE605.568v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

28.6.2017 A8-0234/5 

Изменение  5 

Джеймс Карвър, Дейвид Коубърн, Петер Лундгрен, Беатрикс фон Щорх, Кристина 

Винберг 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0234/2017 

Кати Пири 

Доклад за Турция за 2016 г. 

2016/2308(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 25 

 

Предложение за резолюция Изменение 

25. призовава Комисията да вземе 

предвид последните събития в Турция 

по време на междинния преглед на 

Инструмента за предприсъединителна 

помощ (ИПП) през 2017 г. и да спре 

всички средства по 

предприсъединителните фондове, ако 

преговорите за присъединяване бъдат 

преустановени; призовава Комисията в 

случай на такъв сценарий тези средства 

да се използват за оказване на пряка 

подкрепа на турското гражданско 

общество и за бежанците в Турция, 

както и за да се инвестира повече в 

програмите за обмен, допринасящи за 

контактите между хората, като 

например „Еразъм +“ за студенти, учени 

и журналисти; 

25. призовава за трайно спиране на 

средствата по предприсъединителните 

фондове; потвърждава, че тези 

средства следва да бъдат 

възстановени на данъкоплатците на 

държавите членки; 

Or. en 

 

 


