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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
21 nurodomoji dalis
Pasiūlymas dėl rezoliucijos

Pakeitimas

–
atsižvelgdamas į Rusijos
dalyvavimą Sirijoje, įskaitant jos paramą
Sirijos kariuomenės cheminių ginklų
naudojimui, dėl kurio toliau
destabilizuojama šalis ir didėja pabėgėlių,
ieškančių apsaugos Turkijoje ir ES,
skaičius,

–
atsižvelgdamas į destabilizuotą
padėtį Sirijoje, dėl kurios didėja pabėgėlių,
ieškančių apsaugos Turkijoje ir ES,
skaičius,
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Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa, Rina
Ronja Kari, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios
Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Josu Juaristi Abaunz, Nikolaos Chountis, Jiří
Maštálka, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez,
Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Sabine Lösing
GUE/NGL frakcijos vardu
Pranešimas
Kati Piri
Pranešimas dėl 2016 m. Komisijos ataskaitos dėl Turkijos
2016/2308(INI)

A8-0234/2017

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
13 dalis
Pasiūlymas dėl rezoliucijos

Pakeitimas

13.
reiškia didelį susirūpinimą dėl
nuolat blogėjančios padėties Turkijos
pietryčiuose, visų pirma tuose regionuose,
kuriuose nustatyta komendanto valanda,
panaudota pernelyg didelė jėga ir
kolektyvinė bausmė taikyta visiems
gyventojams, ir kur, kaip pranešama, apie
2 000 žmonių buvo nužudyta vykdant
saugumo operacijas, ir vertinama, kad
laikotarpiu nuo 2015 m. liepos mėn. iki
2016 m. gruodžio mėn. apie pusė milijono
žmonių tapo perkeltaisiais asmenimis;
atkreipia dėmesį į tai, kad vietos prokurorai
nuolat atsisako pradėti nužudymų, apie
kuriuos pranešama, tyrimus ir kad
nepriklausomiems stebėtojams uždrausta
patekti į šią sritį; primena, kad Turkijos
vyriausybės pareiga – ginti visus savo
piliečius, nepriklausomai nuo jų kultūrinių
ar religinių ištakų ir tikėjimo; apgailestauja
dėl plačiai paplitusios ekspropriacijos
praktikos, apimančios savivaldybėms
priklausančią nuosavybę ir taip pat
bažnyčios nuosavybę, nes tai yra religinių
mažumų teisių pažeidimas; yra įsitikinęs,
kad tik teisingas politinis kurdų klausimo
sprendimas gali užtikrinti tvarų stabilumą

13.
reiškia didelį susirūpinimą dėl
nuolat blogėjančios padėties Turkijos
pietryčiuose, visų pirma tuose regionuose,
kuriuose nustatyta komendanto valanda,
panaudota pernelyg didelė jėga ir
kolektyvinė bausmė taikyta visiems
gyventojams, ir kur, kaip pranešama, apie
2 000 žmonių buvo nužudyta vykdant
saugumo operacijas, ir vertinama, kad
laikotarpiu nuo 2015 m. liepos mėn. iki
2016 m. gruodžio mėn. apie pusė milijono
žmonių tapo perkeltaisiais asmenimis;
smerkia tai, kad visiškai sugriautas Suro
miestas ir kiti smulkesni miesteliai
Turkijos pietryčiuose; atkreipia dėmesį į
tai, kad vietos prokurorai nuolat atsisako
pradėti nužudymų, apie kuriuos pranešama,
tyrimus ir kad nepriklausomiems
stebėtojams uždrausta patekti į šią sritį;
primena, kad Turkijos vyriausybės pareiga
– ginti visus savo piliečius, nepriklausomai
nuo jų kultūrinių ar religinių ištakų ir
tikėjimo; apgailestauja dėl plačiai
paplitusios ekspropriacijos praktikos,
apimančios savivaldybėms priklausančią
nuosavybę ir taip pat bažnyčios nuosavybę,
nes tai yra religinių mažumų teisių
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ir gerovę regione ir visoje Turkijoje, ir
todėl ragina abi šalis grįžti prie derybų
stalo; atkreipia dėmesį į keletą įstatymų,
įskaitant 2016 m. priimtą Įstatymą
Nr. 6722 dėl saugumo pajėgų,
dalyvaujančių kovojant su teroristinėmis
organizacijomis, teisinės apsaugos, kurie
sukūrė saugumo pajėgų sistemingo
nebaudžiamumo atmosferą;

pažeidimas; yra įsitikinęs, kad tik teisingas
politinis kurdų klausimo sprendimas gali
užtikrinti tvarų stabilumą ir gerovę regione
ir visoje Turkijoje, ir todėl ragina abi šalis
grįžti prie derybų stalo; atkreipia dėmesį į
keletą įstatymų, įskaitant 2016 m. priimtą
Įstatymą Nr. 6722 dėl saugumo pajėgų,
dalyvaujančių kovojant su teroristinėmis
organizacijomis, teisinės apsaugos, kurie
sukūrė saugumo pajėgų sistemingo
nebaudžiamumo atmosferą;
Or. en
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
18 dalis
Pasiūlymas dėl rezoliucijos

Pakeitimas

18.
ragina Turkijos vyriausybę gerbti ir
visapusiškai įgyvendinti teisinius
įsipareigojimus, kuriuos ji prisiėmė
kultūros paveldo apsaugos srityje, ir, visų
pirma, sąžiningai parengti integruotą
armėnų, graikų, asirų ir kito kultūros
paveldo, sunaikinto ar sugriauto per
pastarąjį amžių, sąrašą; ragina Turkiją
ratifikuoti 2005 m. UNESCO konvenciją
dėl kultūrų raiškos įvairovės apsaugos ir
skatinimo; ragina Turkiją bendradarbiauti
su atitinkamomis tarptautinėmis
organizacijomis, visų pirma su Europos
Taryba, dėl kovos su prekyba žmonėmis ir
jos prevencijos, taip pat dėl tyčinio
kultūros paveldo naikinimo;

18.
ragina Turkijos vyriausybę gerbti ir
visapusiškai įgyvendinti teisinius
įsipareigojimus, kuriuos ji prisiėmė
kultūros paveldo apsaugos srityje, ir, visų
pirma, sąžiningai parengti integruotą
armėnų, graikų, asirų ir kito kultūros
paveldo, sunaikinto ar sugriauto per
pastarąjį amžių, sąrašą; ragina Turkijos
valdžios institucijas visapusiškai gerbti
istorinį ir kultūrinį kultūros ir religijos
paminklų ir simbolių pobūdį, visų pirma
tų, kurie yra įtraukti į UNESCO Pasaulio
paveldo sąrašą, ir susilaikyti nuo bet
kokių veiksmų, kuriais siekiama pakeisti
jų istorinį ir religinį pobūdį; smerkia
nuolat pasikartojančius, kurstančius
nesutarimus ir provokuojančius veiksmus,
kuriais siekiama pakeisti į UNESCO
Pasaulio paveldo sąrašą įtraukto Sofijos
soboro istorinį, kultūrinį ir religinį pobūdį
ir paversti jį mečete, skaitant Koraną ir
rengiant pamaldas; ragina Turkiją
ratifikuoti 2005 m. UNESCO konvenciją
dėl kultūrų raiškos įvairovės apsaugos ir
skatinimo; ragina Turkiją bendradarbiauti
su atitinkamomis tarptautinėmis
organizacijomis, visų pirma su Europos
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jos prevencijos, taip pat dėl tyčinio
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
21 dalis
Pasiūlymas dėl rezoliucijos

Pakeitimas

21.
ragina Turkiją labiau suderinti
savo užsienio politiką su ES politika;
ragina ES ir Turkiją glaudžiau
bendradarbiauti bei koordinuoti užsienio
politikos iššūkius; laikosi nuomonės, kad
Turkijos užsienio reikalų ministras tam
tikrais atvejais, kai tikslinga, turėtų būti
kviečiamas dalyvauti Užsienio reikalų
tarybos posėdžiuose; rekomenduoja
Tarybai pakviesti Turkijos vyriausybę į
aukščiausiojo lygio susitikimą siekiant
aptarti ES ir Turkijos santykius;

Išbraukta.
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Pakeitimas 21
Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa, Rina
Ronja Kari, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas
Chrysogonos, Josu Juaristi Abaunz, Nikolaos Chountis, Miguel Urbán Crespo, Lola
Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González
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GUE/NGL frakcijos vardu
Pranešimas
Kati Piri
Pranešimas dėl 2016 m. Komisijos ataskaitos dėl Turkijos
2016/2308(INI)
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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

22.
primena, kad galima būtų pradėti
derybas dėl muitų sąjungos sustiprinimo
tik tada, kai Turkija visiškai įvykdys visus
savo įsipareigojimus pagal dabar
galiojančią muitų sąjungą; pabrėžia, kad
Turkija ir toliau neleidžia įplaukti Kipro
laivams į Turkijos uostus ir Kiprui
netaiko Ankaros susitarimo papildomo
protokolo; 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 galimą
sustiprintą Europos Sąjungos ir Turkijos
muitų sąjungą įtraukti žmogaus teisių ir
pagrindinių laisvių nuostatą, kaip
pagrindinę būtiną sąlygą numatant
žmogaus teises ir pagrindines laisves;
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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paskatinta, jei Turkija pašalintų muitų
sąjungos veikimui trukdančias kliūtis;
Or. en
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Pranešimas dėl 2016 m. Komisijos ataskaitos dėl Turkijos
2016/2308(INI)

A8-0234/2017

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;
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; pabrėžia, kad vizų režimo
liberalizavimas bus vykdomas tik tada, kai
Turkija visapusiškai bei
nediskriminaciniu būdu įvykdyti visus
kriterijus, nustatytus vizų režimo
liberalizavimo veiksmų plane, ir įvykdys
visus įsipareigojimus visų valstybių narių
atžvilgiu;
Or. en
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Tania González Peñas, Sabine Lösing
GUE/NGL frakcijos vardu
Pranešimas
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
27 a dalis (nauja)
Pasiūlymas dėl rezoliucijos

Pakeitimas
27a. išreiškia susirūpinimą, kad
pastaruosius dvejus metus ES ir Turkijos
jungtinis parlamentinis komitetas neveikė
taip, kaip numatyta pagal jo darbo tvarkos
taisykles, dėl to, kad biuro nariai iš
Turkijos nepakankamai bendradarbiavo;
Or. en
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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

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; smerkia
visų rūšių smurtą ir 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;
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Pakeitimas

33.
dar kartą ragina Turkiją pradėti
karinių pajėgų išvedimą iš Kipro, perduoti
užtvertą Famagustos zoną Jungtinėms
Tautoms pagal JT Saugumo Tarybos (JT
ST) rezoliuciją Nr. 550 (1984 m.) ir
susilaikyti nuo veiksmų, keičiančių
demografinę salos pusiausvyrą, vykdant
neteisėtų gyvenviečių politiką; pažymi, kad
būtina gerai pasirengti ES teisyno
įgyvendinimui būsimoje turkų kilmės
kipriečių federacinėje valstijoje įsigaliojus
susitarimui dėl sprendimo; šiuo atžvilgiu
pripažįsta tolesnį dviejų bendruomenių ad
hoc komiteto nepertraukiamą darbą dėl
pasirengimo narystei ES; įsipareigoja
stiprinti savo pastangas siekiant
bendradarbiauti su Kipro turkų
bendruomene jai rengiantis visiškai
integruotis į ES ir ragina Komisiją bei
valstybes nares padaryti tą patį; giria
svarbų Be žinios dingusių asmenų paieškos
komiteto (angl. CMP), kuris ieško ir turkų
kilmės, ir graikų kilmės dingusių kipriečių,
darbą ir palankiai vertina tai, kad buvo
užtikrintos geresnės galimybės pateikti į
atitinkamas vietoves, įskaitant karines
zonas; ragina Turkiją padėti CMP
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Turkiją padėti CMP komitetui, teikiant
informaciją iš savo karinių archyvų; ragina
ypatingai atsižvelgti į CMP atliekamą
darbą ir šiuo požiūriu palankiai vertina tai,
kad paskirtas Europos Parlamento
nuolatinis pranešėjas dingusių asmenų
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