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28.6.2017 A8-0234/1 

Grozījums Nr.  1 

James Carver, David Coburn, Peter Lundgren, Beatrix von Storch, Kristina Winberg 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0234/2017 

Kati Piri 

2016. gada ziņojums par Turciju 

2016/2308(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

3. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

3. uzsver, ka labas ES un Turcijas 

attiecības ir stratēģiski svarīgas un 

sadarbība tādu problēmu risināšanā, kuras 

jāpārvar abām pusēm, sniedz augstu 

pievienoto vērtību; atzīst, ka kopš 

2004. gada, kad tika uzsāktas 

pievienošanās sarunas, gan Turcija, gan ES 

ir piedzīvojusi iekšējas pārveides procesu; 

pauž nožēlu, ka pievienošanās instrumenti 

nav pilnībā izmantoti un ka ir noticis 

regress tiesiskuma un cilvēktiesību jomā, 

kas atrodas Kopenhāgenas kritēriju 

uzmanības centrā, un ka gadu gaitā ir 

kļuvis vājāks abu pušu sabiedrības atbalsts 

Turcijas pilnīgai integrācijai ES; joprojām 

ir apņēmies turpināt sadarbību un uzturēt 

atklātu dialogu ar Turcijas valdību, lai 

risinātu kopīgas problēmas un kopīgas 

prioritātes, piemēram, jautājumu par 

reģiona stabilitāti, stāvokli Sīrijā, migrāciju 

un drošību; 

3. uzsver, ka labas ES un Turcijas 

attiecības ir stratēģiski svarīgas un 

sadarbība tādu problēmu risināšanā, kuras 

jāpārvar abām pusēm, sniedz augstu 

pievienoto vērtību; atzīst, ka kopš 

2004. gada, kad tika uzsāktas 

pievienošanās sarunas, gan Turcija, gan ES 

ir piedzīvojusi iekšējas pārveides procesu; 

norāda, ka ir noticis regress tiesiskuma un 

cilvēktiesību jomā; uzsver, ka gadu gaitā ir 

kļuvis vājāks abu pušu sabiedrības atbalsts 

Turcijas pilnīgai integrācijai ES; joprojām 

ir apņēmies turpināt sadarbību un uzturēt 

atklātu dialogu ar Turcijas valdību, lai 

risinātu kopīgas problēmas un kopīgas 

prioritātes, piemēram, jautājumu par 

reģiona stabilitāti, stāvokli Sīrijā, migrāciju 

un drošību; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/2 

Grozījums Nr.  2 

James Carver, David Coburn, Peter Lundgren, Beatrix von Storch, Kristina Winberg 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0234/2017 

Kati Piri 

2016. gada ziņojums par Turciju 

2016/2308(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

7. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

7. atgādina par savu nostāju no 

2016. gada novembra iesaldēt Turcijas 

pievienošanās procesu; 

7. atgādina par savu nostāju no 

2016. gada novembra iesaldēt Turcijas 

pievienošanās procesu; aicina, reaģējot uz 

situāciju Turcijā un to, ka no abām 

pusēm samazinās atbalsts pilnīgai 

integrācijai, pilnībā izbeigt Turcijas 

pievienošanās procesu; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/3 

Grozījums Nr.  3 

James Carver, David Coburn, Peter Lundgren, Beatrix von Storch, Kristina Winberg 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0234/2017 

Kati Piri 

2016. gada ziņojums par Turciju 

2016/2308(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

8. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

8. aicina Komisiju un dalībvalstis 

saskaņā ar sarunu programmu 

nekavējoties oficiāli apturēt pievienošanās 

sarunas ar Turciju, ja konstitucionālo 

reformu kopums tiek īstenots nemainīgā 

veidā; uzsver, ņemot vērā Venēcijas 

komisijas piezīmes par konstitucionālo 

reformu, ka ierosinātie konstitūcijas 

grozījumi neievēro varas dalīšanas 

pamatprincipus, nenodrošina pietiekamus 

pārbaužu un līdzsvara pamatprincipus, kā 

arī neatbilst Kopenhāgenas kritērijiem; 

aicina Komisiju, dalībvalstis un Turciju 

rīkot atklātas un godīgas diskusijas par 

savstarpējo interešu jomām, kam būtu 

iespējama pastiprināta sadarbība; uzsver, 

ka jebkurām politiskajām norisēm ES un 

Turcijas starpā būtu jābalstās uz 

nosacījumu noteikumiem, lai tiktu ievērota 

demokrātija, tiesiskums un pamattiesības; 

8. aicina nekavējoties pilnībā apturēt 

pievienošanās sarunas ar Turciju; uzsver, 

ņemot vērā Venēcijas komisijas piezīmes 

par konstitucionālo reformu, ka ierosinātie 

konstitūcijas grozījumi neievēro varas 

dalīšanas pamatprincipus un nenodrošina 

pietiekamus pārbaužu un līdzsvara 

pamatprincipus; uzsver, ka jebkurām 

politiskajām norisēm ES un Turcijas starpā 

būtu jābalstās uz nosacījumu noteikumiem, 

lai tiktu ievērota demokrātija, tiesiskums 

un pamattiesības; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/4 

Grozījums Nr.  4 

James Carver, David Coburn, Peter Lundgren, Beatrix von Storch, Kristina Winberg 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0234/2017 

Kati Piri 

2016. gada ziņojums par Turciju 

2016/2308(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

23. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

23. atzīmē, ka Turcijas iedzīvotājiem, 

jo īpaši uzņēmējiem un turku izcelsmes 

cilvēku ES, ir būtiski svarīga vīzu režīma 

liberalizācija, un tā uzlabos cilvēku 

savstarpējos kontaktus; mudina Turcijas 

valdību izpildīt pēdējos atlikušos 

kritērijus, kas noteikti vīzu režīma 

liberalizācijas ceļvedī; uzsver, ka tās 

pretterorisma tiesību aktu pārskatīšana ir 

būtisks nosacījums, lai nodrošinātu 

pamattiesību un pamatbrīvību ievērošanu, 

un ka vīzu režīma liberalizāciju būs 

iespējama tikai tad, kad visi kritēriji būs 

izpildīti; 

23. aicina apturēt vīzu režīma 

liberalizāciju attiecībā uz Turciju; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/5 

Grozījums Nr.  5 

James Carver, David Coburn, Peter Lundgren, Beatrix von Storch, Kristina Winberg 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0234/2017 

Kati Piri 

2016. gada ziņojums par Turciju 

2016/2308(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

25. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

25. aicina Komisiju, 2017. gadā veicot 

Pirmspievienošanās palīdzības 

instrumenta (IPA) līdzekļu vidusposma 

pārskatu, ņemt vērā pēdējos notikumus 

Turcijā un pārtraukt pirmspievienošanās 

līdzekļu izmantošanu, ja tiek apturētas 

pievienošanās sarunas; aicina Komisiju 

šāda scenārija gadījumā izmantot šos 

līdzekļus, lai atbalstītu Turcijas pilsonisko 

sabiedrību un bēgļus Turcijā tiešā veidā 

un vairāk ieguldītu cilvēku apmaiņas 

programmās, piemēram, Erasmus+, kas 

paredzēta studentiem, akadēmiskajām 

aprindām un žurnālistiem; 

25. aicina pilnībā apturēt 

pirmspievienošanās līdzekļus; apstiprina, 

ka šiem līdzekļiem vajadzētu tikt 

atlīdzinātiem dalībvalstu nodokļu 

maksātājiem; 

Or. en 

 

 


