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28.6.2017 A8-0234/26 

Изменение  26 

Марио  Боргецио, Едуар Феран, Марсел де Граф 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0234/2017 

Кати Пири 

Доклад на Комисията от 2016 г. относно Турция 

2016/2308(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 

 

Предложение за резолюция Изменение 

8. призовава Комисията и 

държавите членки, в съответствие с 

рамката за преговори, да 

преустановят 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 за 

разделение 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 открит и честен дебат 

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 Комисията и 

държавите членки да прекратят 

окончателно преговорите за 

присъединяване с Турция; 
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28.6.2017 A8-0234/27 

Изменение  27 

Марио  Боргецио, Едуар Феран, Марсел де Граф 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0234/2017 

Кати Пири 

Доклад на Комисията от 2016 г. относно Турция 

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 да се 

инвестира повече в програмите за 

обмен, допринасящи за контактите 

между хората, като например 

„Еразъм +“ за студенти, учени и 

журналисти; 

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 

прекрати окончателно всякаква 

предприсъединителна помощ; 
 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/28 

Изменение  28 

Марио  Боргецио, Едуар Феран, Марсел де Граф 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0234/2017 

Кати Пири 

Доклад на Комисията от 2016 г. относно Турция 

2016/2308(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 28 

 

Предложение за резолюция Изменение 

28. осъжда решително изказванията 

на президента Ердоган, в които той 

обвинява лидерите на някои европейски 

държави в „нацистките практики“ и 

нарича техните граждани „нацисти“; 

изтъква, че продължаването на 

такива неоправдани изказвания 

подкопава доверието в Турция като 

политически партньор и че 

изнасянето на нейните вътрешни 

конфликти представлява заплаха за 

мирното съвместно съществуване в 

обществата на тези държави членки с 

големи общности от турски произход; 

подчертава, че турското правителство 

трябва да се въздържа от систематични 

усилия за мобилизиране на турската 

диаспора в държавите членки за свои 

собствени цели; отбелязва със 

загриженост твърденията за оказване на 

натиск върху членове на турската 

диаспора, живеещи в държавите членки, 

и осъжда следенето от страна на 

турските органи на граждани с двойно 

гражданство, живеещи в чужбина; 

изразява загриженост по повод 

обявяването за недействителни на голям 

брой паспорти, което остави 

притежателите им без гражданство в 

нарушение на Конвенцията за статута на 

лицата без гражданство от 1954 г. и 

28. осъжда решително изказванията 

на президента Ердоган, в които той 

обвинява лидерите на някои европейски 

държави в „нацистките практики“ и 

нарича техните граждани „нацисти“; 

предупреждава, че Турция следва да 

зачита суверенитета и 

териториалната цялост на 

държавите членки; изтъква, че 

изнасянето на нейните вътрешни 

конфликти представлява заплаха за 

мирното съвместно съществуване в 

обществата на тези държави членки с 

големи общности от турски произход; 

подчертава, че турското правителство 

трябва да се въздържа от систематични 

усилия за мобилизиране на турската 

диаспора в държавите членки за свои 

собствени цели; отбелязва със 

загриженост твърденията за оказване на 

натиск върху членове на турската 

диаспора, живеещи в държавите членки, 

и осъжда следенето от страна на 

турските органи на граждани с двойно 

гражданство, живеещи в чужбина; 

изразява загриженост по повод 

обявяването за недействителни на голям 

брой паспорти, което остави 

притежателите им без гражданство в 

нарушение на Конвенцията за статута на 

лицата без гражданство от 1954 г. и 



 

AM\1129584BG.docx  PE605.568v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

Конвенцията на Организацията на 

обединените нации от 1961 г. за 

намаляване на случаите на лица без 

гражданство и по повод на 

докладваните случаи на отказ на услуги 

на турски граждани от страна на турски 

консулства; 

Конвенцията на Организацията на 

обединените нации от 1961 г. за 

намаляване на случаите на лица без 

гражданство и по повод на 

докладваните случаи на отказ на услуги 

на турски граждани от страна на турски 

консулства; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/29 

Изменение  29 

Марио  Боргецио, Едуар Феран, Марсел де Граф 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0234/2017 

Кати Пири 

Доклад на Комисията от 2016 г. относно Турция 

2016/2308(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 30 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 30a. настоятелно призовава 

турското правителство да признае 

арменския геноцид; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/30 

Изменение  30 

Марио  Боргецио, Едуар Феран, Марсел де Граф 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0234/2017 

Кати Пири 

Доклад на Комисията от 2016 г. относно Турция 

2016/2308(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 31 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 31a. осъжда опитите „Света 

София“ да бъде превърната в джамия, 

особено с назначаването на 

постоянен имам през октомври 2016 

г. и с провеждането на излъчвани по 

телевизията мюсюлмански молитви 

на 21 юни 2017 г., на които 

присъстваха правителствени 

служители; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/31 

Изменение  31 

Марио  Боргецио, Едуар Феран, Марсел де Граф 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0234/2017 

Кати Пири 

Доклад на Комисията от 2016 г. относно Турция 

2016/2308(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 31 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 31б. настоятелно призовава 

турското правителство да се 

въздържа от изземване на 

християнски имоти, както се случи 

неотдавна с около шестдесет църкви, 

гробища и други имоти в 

югоизточната част на страната; 

настоятелно призовава 

правителството да върне имотите 

на техните законни собственици; 

Or. en 

 

 


