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28.6.2017 A8-0234/6 

Pakeitimas 6 

Bodil Valero 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0234/2017 

Kati Piri 

Pranešimas dėl 2016 m. Komisijos ataskaitos dėl Turkijos 

2016/2308(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

11 a nurodomoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  – atsižvelgdamas į ES ir valstybių 

narių žvalgybos tarnybų informaciją, 

kurioje nurodoma, kad trūksta įtikinamų 

įrodymų, jog Fethullah Gülen organizavo 

nepavykusį 2016 m. liepos 15 d. 

perversmą, 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/7 

Pakeitimas 7 

Bodil Valero 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0234/2017 

Kati Piri 

Pranešimas dėl 2016 m. Komisijos ataskaitos dėl Turkijos 

2016/2308(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

12 a nurodomoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  – atsižvelgdamas į Turkijos 

kreipimąsi į JT Saugumo Tarybą dėl 

tarptautinės teisės viršenybės pažeidimo 

teisėjo Aydino Sefos Akay atveju; jis buvo 

suimtas pagal nepaprastosios padėties 

įstatymus, nors turėjo diplomatinį 

imunitetą, nes buvo JT Tarptautinio 

baudžiamojo tribunolo buvusiajai 

Jugoslavijai ir Ruandai narys, 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/8 

Pakeitimas 8 

Bodil Valero 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0234/2017 

Kati Piri 

Pranešimas dėl 2016 m. Komisijos ataskaitos dėl Turkijos 

2016/2308(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

2 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

2. vis dėlto pabrėžia, kad priemonės, 

kurių imtasi esant nepaprastajai padėčiai, 

buvo didelės apimties, neproporcingos ir 

turi ilgalaikį neigiamą poveikį daugybei 

piliečių, taip pat pagrindinių laisvių 

apsaugai šalyje; smerkia kolektyvinį 

valstybės tarnautojų ir policijos pareigūnų 

atleidimą iš darbo, masinį žiniasklaidos 

priemonių likvidavimą, žurnalistų, 

akademinės bendruomenės atstovų, teisėjų, 

žmogaus teisių gynėjų, išrinktų ir 

neišrinktų pareigūnų, saugumo tarnybų 

darbuotojų ir eilinių piliečių areštus, jų 

nuosavybės, turto ir pasų konfiskavimą, 

daugybės mokyklų ir universitetų 

uždarymą ir dešimtims tūkstančių Turkijos 

piliečių taikomą draudimą keliauti 

remiantis įstatyminiais dekretais dėl 

nepaprastosios padėties nepriėmus 

individualių sprendimų ir neužtikrinant 

laiku atliekamos teisminės peržiūros 

galimybės; yra susirūpinęs dėl Turkijos 

privačių bendrovių ir įmonių konfiskavimo 

ir kai kuriais atvejais nacionalizavimo; 

ragina nedelsiant ir besąlygiškai paleisti 

visus kalinius, laikomus neįrodžius jų 

asmeninio dalyvavimo įvykdant 

nusikaltimą; tokiomis aplinkybėmis 

apgailestauja, kad buvo rimtai pažeistos 

išimtinės parlamento teisės aktų leidybos 

teisės; 

2. vis dėlto pabrėžia, kad priemonės, 

kurių imtasi esant nepaprastajai padėčiai, 

yra didelės apimties, neproporcingos ir turi 

ilgalaikį neigiamą poveikį daugybei 

piliečių, taip pat pagrindinių laisvių 

apsaugai šalyje; smerkia kolektyvinį 

valstybės tarnautojų ir policijos pareigūnų 

atleidimą iš darbo, masinį žiniasklaidos 

priemonių likvidavimą, žurnalistų, 

akademinės bendruomenės atstovų, teisėjų, 

žmogaus teisių gynėjų, išrinktų ir 

neišrinktų pareigūnų, saugumo tarnybų 

darbuotojų ir eilinių piliečių areštus, jų 

nuosavybės, turto ir pasų konfiskavimą, 

daugybės mokyklų ir universitetų 

uždarymą ir dešimtims tūkstančių Turkijos 

piliečių taikomą draudimą keliauti 

remiantis įstatyminiais dekretais dėl 

nepaprastosios padėties nepriėmus 

individualių sprendimų ir neužtikrinant 

laiku atliekamos teisminės peržiūros 

galimybės; yra susirūpinęs dėl Turkijos 

privačių bendrovių ir įmonių konfiskavimo 

ir kai kuriais atvejais nacionalizavimo; 

ragina nedelsiant ir besąlygiškai paleisti 

visus kalinius, laikomus neįrodžius jų 

asmeninio dalyvavimo įvykdant 

nusikaltimą; tokiomis aplinkybėmis 

apgailestauja, kad buvo rimtai pažeistos 

išimtinės parlamento teisės aktų leidybos 

teisės; 
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28.6.2017 A8-0234/9 

Pakeitimas 9 

Bodil Valero 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0234/2017 

Kati Piri 

Pranešimas dėl 2016 m. Komisijos ataskaitos dėl Turkijos 

2016/2308(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

9 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

9. apgailestaudamas pažymi, kad 

neproporcingos priemonės, kurių imtasi po 

nepaprastosios padėties paskelbimo, 

vykdant sulaikymus, atleidimus iš darbo, 

areštus ir turto konfiskacijas, buvo 

nukreiptos ne tik prieš tūkstančius tariamų 

F. Güleno judėjimo narių ir (arba) rėmėjų, 

bet ir apskritai prieš turinčius kitokią 

nuomonę asmenis ir visų pirma opozicijos 

politines partijas; vis dar laukia įtikinamų 

įrodymų, susijusių su valstybės perversmą 

įvykdyti bandžiusiais asmenimis; griežtai 

smerkia 11 parlamento narių, priklausančių 

Liaudies demokratinei partijai (HDP), 

įskaitant jos pirmininkus Figeną 

Yuksekdagą ir Selahattiną Demirtasą, 

vieno parlamento nario, priklausančio 

Liaudies demokratinės partijai, ir 85 kurdų 

savivaldybių merų įkalinimą; primygtinai 

ragina Turkijos vyriausybę nedelsiant 

atšaukti nepaprastąją padėtį; įspėja dėl 

piktnaudžiavimo kovos su terorizmu 

priemonėmis įteisinant represijas žmogaus 

teisių srityje; 

9. apgailestauja, kad neproporcingos 

priemonės, kurių imtasi po nepaprastosios 

padėties paskelbimo, vykdant sulaikymus, 

atleidimus iš darbo, areštus ir turto 

konfiskacijas, buvo nukreiptos ne tik prieš 

šimtus tūkstančių tariamų F. Güleno 

judėjimo narių ir (arba) rėmėjų, bet ir 

apskritai prieš turinčius kitokią nuomonę 

asmenis ir visų pirma opozicijos politines 

partijas; vis dar laukia įtikinamų įrodymų, 

susijusių su valstybės perversmą įvykdyti 

bandžiusiais asmenimis; griežtai smerkia 

11 parlamento narių, priklausančių 

Liaudies demokratinei partijai (HDP), 

įskaitant jos pirmininkus Figeną 

Yuksekdagą ir Selahattiną Demirtasą, 

vieno parlamento nario, priklausančio 

Liaudies demokratinės partijai, ir 85 kurdų 

savivaldybių merų įkalinimą; primygtinai 

ragina Turkijos vyriausybę nedelsiant 

atšaukti nepaprastąją padėtį; įspėja dėl 

piktnaudžiavimo kovos su terorizmu 

priemonėmis įteisinant represijas žmogaus 

teisių srityje; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/10 

Pakeitimas 10 

Bodil Valero 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0234/2017 

Kati Piri 

Pranešimas dėl 2016 m. Komisijos ataskaitos dėl Turkijos 

2016/2308(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

20 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

20. ragina stiprinti ES ir Turkijos 

santykius pagrindinėse bendro intereso 

srityse, pavyzdžiui, kovos su terorizmu, 

migracijos, energetikos, ekonomikos ir 

prekybos srityse, ir primena, kad dialogas 

ir bendradarbiavimas turėtų būti 

palaikomas ir skatinamas; mano, kad ES ir 

Turkijos bendradarbiavimas šiose srityse 

yra investicija į stabilumą ir klestėjimą ir 

Turkijoje, ir ES, jeigu yra grindžiamas 

visapusiška visų šalių pagarba 

įsipareigojimams dėl pagrindinių teisių ir 

pagrindinių laisvių; mano, kad pilietinės 

visuomenės narių tarpusavio 

bendradarbiavimas yra labai svarbus, ir 

ragina šiuos ryšius stiprinti; 

20. ragina toliau palaikyti ES ir 

Turkijos santykius pagrindinėse bendro 

intereso srityse ir primena, kad dialogas ir 

bendradarbiavimas turėtų būti palaikomas 

ir skatinamas; mano, kad ES ir Turkijos 

bendradarbiavimas yra investicija į 

stabilumą ir klestėjimą ir Turkijoje, ir ES, 

jeigu yra grindžiamas visapusiška visų 

šalių pagarba įsipareigojimams dėl 

pagrindinių teisių ir pagrindinių laisvių; 

mano, kad pilietinės visuomenės narių 

tarpusavio bendradarbiavimas yra labai 

svarbus, ir ragina šiuos ryšius stiprinti; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/11 

Pakeitimas 11 

Bodil Valero 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0234/2017 

Kati Piri 

Pranešimas dėl 2016 m. Komisijos ataskaitos dėl Turkijos 

2016/2308(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

22 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

22. mano, kad, stiprinant prekybos 

santykius, Turkijos ir ES valstybių narių 

piliečiai galėtų gauti konkrečios naudos, 

ir todėl, atsižvelgdamas į dabartinius 
muitų sąjungos trūkumus, pritaria 

Komisijos pasiūlymui pradėti derybas dėl 

muitų sąjungos modernizavimo; primena, 

kad ES yra pagrindinė Turkijos prekybos 

partnerė ir kad du trečdalius tiesioginių 

užsienio investicijų (TUI) Turkija gauna iš 

ES valstybių narių; taip pat pabrėžia 

ekonominę Turkijos, kaip augančios 

rinkos, reikšmę ES; mano, kad socialinių 

partnerių dalyvavimas derybose yra itin 

svarbus; ragina Komisiją į sustiprintą 

Europos Sąjungos ir Turkijos muitų 

sąjungą įtraukti žmogaus teisių ir 

pagrindinių laisvių nuostatą, kaip 

pagrindinę būtiną sąlygą numatant 

žmogaus teises ir pagrindines laisves; 

primena, kad visomis muitų sąjungos 

teikiamomis galimybėmis bus galima 

pasinaudoti tik tada, kai Turkija 

visapusiškai įgyvendins papildomą 

protokolą visų valstybių narių atžvilgiu; 

atkreipia dėmesį į Komisijos išvadą, kad 

tolesnė prekybos integracija su ES būtų 

paskatinta, jei Turkija pašalintų muitų 

sąjungos veikimui trukdančias kliūtis; 

22. mano, kad prekybos santykių 

stiprinimas galėtų atnešti konkrečios 

naudos Turkijos ir ES piliečiams; tačiau 

prieštarauja Komisijos pasiūlymui pradėti 

derybas dėl muitų sąjungos 

modernizavimo, kol Turkija nepasieks 

reikšmingos pažangos žmogaus teisių ir 

pagrindinių laisvių srityje; primena, kad 

ES yra pagrindinė Turkijos prekybos 

partnerė ir kad du trečdalius tiesioginių 

užsienio investicijų (TUI) Turkija gauna iš 

ES valstybių narių; taip pat pabrėžia 

ekonominę Turkijos, kaip augančios 

rinkos, reikšmę ES; mano, kad socialinių 

partnerių dalyvavimas yra itin svarbus; 

ragina Komisiją į bet kokią būsimą 

sustiprintą Europos Sąjungos ir Turkijos 

muitų sąjungą įtraukti žmogaus teisių ir 

pagrindinių laisvių nuostatą, kaip 

pagrindinę būtiną sąlygą numatant 

žmogaus teises ir pagrindines laisves; 

primena, kad visomis muitų sąjungos 

teikiamomis galimybėmis bus galima 

pasinaudoti tik tada, kai Turkija 

visapusiškai įgyvendins papildomą 

protokolą visų valstybių narių atžvilgiu; 

atkreipia dėmesį į Komisijos išvadą, kad 

tolesnė prekybos integracija su ES būtų 

paskatinta, jei Turkija pašalintų muitų 

sąjungos veikimui trukdančias kliūtis; 
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28.6.2017 A8-0234/12 

Pakeitimas 12 

Bodil Valero 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0234/2017 

Kati Piri 

Pranešimas dėl 2016 m. Komisijos ataskaitos dėl Turkijos 

2016/2308(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

23 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

23. atkreipia dėmesį į tai, kad vizų 

režimo liberalizavimas yra labai svarbus 

Turkijos piliečiams, ypač verslininkams ir 

ES gyvenantiems turkų kilmės žmonėms, ir 

padės stiprinti žmonių tarpusavio ryšius; 

ragina Turkijos vyriausybę visapusiškai 

įvykdyti likusius kriterijus, kaip tai 

nurodyta vizų režimo liberalizavimo 

veiksmų plane; pabrėžia, kad kovos su 

terorizmu teisės aktų persvarstymas yra 

pagrindinė sąlyga siekiant užtikrinti 

pagrindines teises ir laisves ir kad vizų 

režimo liberalizavimas bus įmanomas tik 

tada, kai bus įvykdyti visi kriterijai; 

23. atkreipia dėmesį į tai, kad vizų 

režimo liberalizavimas yra labai svarbus 

Turkijos piliečiams, ypač verslininkams ir 

ES gyvenantiems turkų kilmės žmonėms, ir 

padės stiprinti žmonių tarpusavio ryšius; 

ragina Turkijos vyriausybę visapusiškai 

įvykdyti likusius kriterijus, kaip tai 

nurodyta vizų režimo liberalizavimo 

veiksmų plane; pabrėžia, kad kovos su 

terorizmu teisės aktų persvarstymas yra 

pagrindinė sąlyga siekiant užtikrinti 

pagrindines teises ir laisves ir kad vizų 

režimo liberalizavimas bus įmanomas tik 

tada, kai bus įvykdyti visi kriterijai;ragina 

visas šalis, ypač visas ES valstybes nares, 

nesiimti tolesnių veiksmų dėl ekstradicijos 

prašymų dėl asmenų, kaltinamų ryšiais su 

F. Güleno judėjimu; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/13 

Pakeitimas 13 

Bodil Valero 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0234/2017 

Kati Piri 

Pranešimas dėl 2016 m. Komisijos ataskaitos dėl Turkijos 

2016/2308(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

26 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

26. kuo griežčiausiai smerkia visus 

teroristinius išpuolius Turkijoje ir tvirtai 

palaiko Turkijos gyventojus mūsų bendroje 

kovoje su terorizmu; atkreipia dėmesį į 

dvišalius ES valstybių narių ir Turkijos 

santykius bendradarbiaujant kovos su 

terorizmu srityje „užsienio kovotojų“ 

klausimu; pabrėžia, kad glaudus Europolo 

ir Turkijos teisėsaugos agentūrų 

bendradarbiavimas yra itin svarbus siekiant 

veiksmingai kovoti su terorizmu; pakartoja, 

kad smerkia tai, jog Kurdistano 

darbininkų partija (PKK), kuri nuo 

2002 m. yra įtraukta į ES teroristinių 

organizacijų sąrašą, vėl griebėsi smurto, 

ir ragina ją sudėti ginklus ir naudoti taikias 

ir teisėtas priemones savo lūkesčiams 

išreikšti; pabrėžia, kad taikus kurdų 

klausimo sprendimas yra taip pat būtinas 

Turkijos demokratinei ateičiai ir bus 

pasiektas tik dalyvaujant visoms 

susijusioms šalims ir demokratinėms 

jėgoms; ragina atnaujinti derybas, kad būtų 

pasiektas visapusiškas ir tvarus kurdų 

klausimo sprendimas; ragina valstybes 

nares užtikrinti teisės aktų, pagal kuriuos 

draudžiama naudoti į ES teroristinių 

organizacijų sąrašą įtrauktų organizacijų 

ženklus ir simbolius, įgyvendinimą; 

26. kuo griežčiausiai smerkia visus 

teroristinius išpuolius Turkijoje ir tvirtai 

palaiko Turkijos gyventojus mūsų bendroje 

kovoje su terorizmu; atkreipia dėmesį į 

dvišalius ES valstybių narių ir Turkijos 

santykius bendradarbiaujant kovos su 

terorizmu srityje „užsienio kovotojų“ 

klausimu; pabrėžia, kad glaudus Europolo 

ir Turkijos teisėsaugos agentūrų 

bendradarbiavimas yra itin svarbus siekiant 

veiksmingai kovoti su terorizmu; reiškia 

didelį nusivylimą ir pakartoja, kad smerkia 

tai, jog vėl griebtasi smurto pietrytinėje 

šalies dalyje, ir primygtinai ragina 

Kurdistano darbininkų partiją (PKK) 
sudėti ginklus ir naudoti taikias ir teisėtas 

priemones savo lūkesčiams išreikšti; 

pabrėžia, kad taikus kurdų klausimo 

sprendimas yra taip pat būtinas Turkijos 

demokratinei ateičiai ir bus pasiektas tik 

dalyvaujant visoms susijusioms šalims ir 

demokratinėms jėgoms; ragina atnaujinti 

derybas, kad būtų pasiektas visapusiškas ir 

tvarus kurdų klausimo sprendimas; ragina 

valstybes nares užtikrinti teisės aktų, pagal 

kuriuos draudžiama naudoti į ES 

teroristinių organizacijų sąrašą įtrauktų 

organizacijų ženklus ir simbolius, 

įgyvendinimą; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/14 

Pakeitimas 14 

Bodil Valero 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0234/2017 

Kati Piri 

Pranešimas dėl 2016 m. Komisijos ataskaitos dėl Turkijos 

2016/2308(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

17 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

17. ragina Turkiją apsaugoti 

pažeidžiamiausių grupių ir mažumoms 

priklausančių asmenų teises; apgailestauja, 

kad LGBTI asmenų eitynės Ankaroje ir 

Stambule buvo uždraustos antrus metus iš 

eilės; yra labai susirūpinęs dėl smurto dėl 

lyties, diskriminacijos, prieš mažumas 

nukreiptų neapykantą kurstančių kalbų, 

neapykantos nusikaltimų ir LGBTI asmenų 

žmogaus teisių pažeidimų; ragina Turkiją 

imtis tinkamų priemonių siekiant užkirsti 

kelią neapykantą mažumoms kurstančioms 

kalboms ir neapykantos nusikaltimams ir 

už juos bausti; ragina Turkiją suderinti 

savo vidaus teisės aktus su Europos 

Tarybos Stambulo konvencija, kurią ji 

ratifikavo 2014 m.; palankiai vertina 

vyriausybės nacionalinę strategiją ir 

veiksmų planą, skirtą romams, ir ragina 

Turkijos vyriausybę pradėti įgyvendinti šią 

strategiją ir nustatyti stebėsenos ir 

vertinimo mechanizmą; ragina valdžios 

institucijas šalinti pagrindines romų 

socialinės įtraukties kliūtis; ragina Turkiją 

užtikrinti visapusišką visų piliečių lygybę 

ir spręsti problemas, su kuriomis susiduria 

mažumų nariai, visų pirma susijusias su 

švietimu ir nuosavybės teisėmis; pažymi, 

kad, vykdant Kopenhagos kriterijus, 

mažumos taip pat turėtų turėti teisę 

valstybinėse mokyklose įgyti išsilavinimą 

17. ragina Turkiją apsaugoti 

pažeidžiamiausių grupių ir mažumoms 

priklausančių asmenų teises; apgailestauja, 

kad LGBTI asmenų eitynės Ankaroje ir 

Stambule buvo uždraustos trečius metus iš 

eilės, buvo malšinamos ir tapo policijos 

smurto objektu; yra labai susirūpinęs dėl 

smurto dėl lyties, diskriminacijos, prieš 

mažumas nukreiptų neapykantą kurstančių 

kalbų, neapykantos nusikaltimų ir LGBTI 

asmenų žmogaus teisių pažeidimų; ragina 

Turkiją imtis tinkamų priemonių siekiant 

užkirsti kelią neapykantą mažumoms 

kurstančioms kalboms ir neapykantos 

nusikaltimams ir už juos bausti; ragina 

Turkiją suderinti savo vidaus teisės aktus 

su Europos Tarybos Stambulo konvencija, 

kurią ji ratifikavo 2014 m.; palankiai 

vertina vyriausybės nacionalinę strategiją ir 

veiksmų planą, skirtą romams, ir ragina 

Turkijos vyriausybę pradėti įgyvendinti šią 

strategiją ir nustatyti stebėsenos ir 

vertinimo mechanizmą; ragina valdžios 

institucijas šalinti pagrindines romų 

socialinės įtraukties kliūtis; ragina Turkiją 

užtikrinti visapusišką visų piliečių lygybę 

ir spręsti problemas, su kuriomis susiduria 

mažumų nariai, visų pirma susijusias su 

švietimu ir nuosavybės teisėmis; pažymi, 

kad, vykdant Kopenhagos kriterijus, 

mažumos taip pat turėtų turėti teisę 
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savo gimtąja kalba; primena, kad svarbu 

įgyvendinti Europos Tarybos 

Parlamentinės Asamblėjos rezoliuciją dėl 

Imbrozo ir Tenedo, ir ragina Turkiją padėti 

repatrijuoti mažumų šeimas, kurios nori 

grįžti į salas; palankiai vertina tai, kad 

Imbrozo saloje atidaromos graikų 

mažumos mokyklos, nes tai yra teigiamas 

žingsnis; 

valstybinėse mokyklose įgyti išsilavinimą 

savo gimtąja kalba; primena, kad svarbu 

įgyvendinti Europos Tarybos 

Parlamentinės Asamblėjos rezoliuciją dėl 

Imbrozo ir Tenedo, ir ragina Turkiją padėti 

repatrijuoti mažumų šeimas, kurios nori 

grįžti į salas; palankiai vertina tai, kad 

Imbrozo saloje atidaromos graikų 

mažumos mokyklos, nes tai yra teigiamas 

žingsnis; 

Or. en 

 

 


