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28.6.2017 A8-0234./26 

Pakeitimas 26 

Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0234/2017 

Kati Piri 

Pranešimas dėl 2016 m. Komisijos ataskaitos dėl Turkijos 

2016/2308(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

8 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

8. prašo Komisijos ir valstybių narių 

laikantis derybos programos nedelsiant 

oficialiai sustabdyti derybas dėl narystės 

su Turkija, jei konstitucinės reformos 

dokumentų rinkinys bus įgyvendintas be 

pakeitimų; pabrėžia, atsižvelgdamas į 

Venecijos komisijos pastabas dėl 

konstitucinės reformos, kad siūlomi 

Konstitucijos pakeitimai nesuderinami su 

pagrindiniais valdžių atskyrimo 

principais, juose nenumatoma 

pakankama stabdžių ir atsvarų sistema ir 

jie neatitinka Kopenhagos kriterijų; prašo 

Komisijos, valstybių narių ir Turkijos 

surengti atvirą ir sąžiningą diskusiją apie 

abipusio intereso sritis, dėl kurių būtų 

galima bendradarbiauti glaudžiau; 

pabrėžia, kad bet koks ES ir Turkijos 

tarpusavio politinis įsipareigojimas turėtų 

būti pagrįstas sąlygiškumo nuostatomis, 

susijusiomis su pagarba demokratijai, 

teisinės valstybės principams ir 

pagrindinėms teisėms; 

8. ragina Komisiją ir valstybes nares 

galutinai nutraukti derybas dėl narystės su 

Turkija; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/27 

Pakeitimas 27 

Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0234/2017 

Kati Piri 

Pranešimas dėl 2016 m. Komisijos ataskaitos dėl Turkijos 

2016/2308(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

25 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

25. ragina Komisiją atsižvelgti į 

naujausius pokyčius Turkijoje atliekant 

2017 m. Turkijos pasirengimo narystei 

pagalbos priemonės (PNPP) lėšų 

laikotarpio vidurio peržiūrą ir sustabdyti 

pasirengimo narystei lėšų skyrimą, jei 

stojimo derybos būtų sustabdytos; ragina 

Komisiją, jei šis scenarijus pasitvirtintų, 

panaudoti šias lėšas siekiant tiesiogiai 

paremti Turkijos pilietinę visuomenę ir 

pabėgėlius Turkijoje, daugiau investuoti į 

žmonių tarpusavio ryšių ir mainų 

programas, pvz., „Erasmus +“ 

studentams, akademinės bendruomenės 

atstovams ir žurnalistams; 

25.  ragina Komisiją atsižvelgti į 

naujausius pokyčius Turkijoje atliekant 

2017 m. Turkijos pasirengimo narystei 

pagalbos priemonės (PNPP) lėšų 

laikotarpio vidurio peržiūrą ir nedelsiant 

sustabdyti visų pasirengimo narystei lėšų 

skyrimą; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/28 

Pakeitimas 28 

Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0234/2017 

Kati Piri 

Pranešimas dėl 2016 m. Komisijos ataskaitos dėl Turkijos 

2016/2308(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

28 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

28. griežtai smerkia prezidento R. T. 

Erdogano pareiškimus, kuriuose jis kaltino 

kai kuriuos ES lyderius vykdant tam tikrą 

„nacių praktiką“, o jų šalių piliečius esant 

„naciais“; atkreipia dėmesį į tai, kad 

tęstinis svaidymasis tokiais nepagrįstais 

pareiškimais kenkia Turkijos, kaip 

politinės partnerės, patikimumui ir kad 

vidaus konfliktų perkėlimas į užsienio 

politiką kelia grėsmę taikiam visuomenės 

sambūviui tose valstybėse narėse, kuriose 

yra didelės turkų kilmės asmenų 

bendruomenės; pabrėžia, kad Turkijos 

vyriausybė turi susilaikyti nuo nuolatinių 

pastangų mobilizuoti Turkijos išeiviją 

valstybės narės savo tikslams; susirūpinęs 

atkreipia dėmesį į pranešimus apie galimą 

spaudimą Turkijos išeivių bendruomenės 

nariams, gyvenantiems valstybėse narėse, 

ir smerkia Turkijos valdžios institucijų 

vykdomą užsienyje gyvenančių ir dvigubą 

pilietybę turinčių piliečių sekimą; yra 

susirūpinęs dėl to, kad daugelio asmenų 

pasai panaikinami, taip daug žmonių 

netenka pilietybės ir pažeidžiama 1954 m. 

Konvencija dėl asmenų be pilietybės 

statuso ir 1961 m. Jungtinių Tautų 

konvencija dėl pilietybės neturinčių 

asmenų skaičiaus mažinimo, ir yra 

susirūpinęs dėl to, kad pranešama apie 

Turkijos konsulatų atsisakymą teikti 

28. griežtai smerkia prezidento R. T. 

Erdogano pareiškimus, kuriuose jis kaltino 

kai kuriuos ES lyderius vykdant tam tikrą 

„nacių praktiką“, o jų šalių piliečius esant 

„naciais“; įspėja, kad Turkija turi gerbti 

valstybių narių suverenumą ir teritorinį 

vientisumą; atkreipia dėmesį į tai, kad 

vidaus konfliktų perkėlimas į užsienio 

politiką kelia grėsmę taikiam visuomenės 

sambūviui tose valstybėse narėse, kuriose 

yra didelės turkų kilmės asmenų 

bendruomenės; pabrėžia, kad Turkijos 

vyriausybė turi susilaikyti nuo nuolatinių 

pastangų mobilizuoti Turkijos išeiviją 

valstybėse narėse savo tikslams; 

susirūpinęs atkreipia dėmesį į pranešimus 

apie galimą spaudimą Turkijos išeivių 

bendruomenės nariams, gyvenantiems 

valstybėse narėse, ir smerkia Turkijos 

valdžios institucijų vykdomą užsienyje 

gyvenančių ir dvigubą pilietybę turinčių 

piliečių sekimą; yra susirūpinęs dėl to, kad 

daugelio asmenų pasai panaikinami, taip 

daug žmonių netenka pilietybės ir 

pažeidžiama 1954 m. Konvencija dėl 

asmenų be pilietybės statuso ir 1961 m. 

Jungtinių Tautų konvencija dėl pilietybės 

neturinčių asmenų skaičiaus mažinimo, ir 

yra susirūpinęs dėl to, kad pranešama apie 

Turkijos konsulatų atsisakymą teikti 

paslaugas kai kuriems savo piliečiams; 
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paslaugas kai kuriems savo piliečiams; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/29 

Pakeitimas 29 

Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0234/2017 

Kati Piri 

Pranešimas dėl 2016 m. Komisijos ataskaitos dėl Turkijos 

2016/2308(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

30 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 30a. primygtinai ragina Turkijos 

vyriausybę pripažinti armėnų genocidą; 

Or. en 



 

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

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

28.6.2017 A8-0234/30 

Pakeitimas 30 

Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0234/2017 

Kati Piri 

Pranešimas dėl 2016 m. Komisijos ataskaitos dėl Turkijos 

2016/2308(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

31 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 31a. smerkia bandymus Sofijos soborą 

paversti mečete, ypač 2016 m. spalio mėn. 

paskiriant nuolatinį imamą, ir 

musulmoniškų pamaldų, kuriose lankėsi 

vyriausybės tarnautojai, transliavimą 

2017 m. birželio 21 d.; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/31 

Pakeitimas 31 

Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0234/2017 

Kati Piri 

Pranešimas dėl 2016 m. Komisijos ataskaitos dėl Turkijos 

2016/2308(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

31 b dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 31b. ragina Turkijos vyriausybę 

susilaikyti nuo krikščionių nuosavybės 

konfiskavimo, kaip neseniai įvyko 

maždaug šešiasdešimties bažnyčių, 

kapinių ir kitokio pobūdžio turto atveju 

šalies pietryčiuose; ragina vyriausybę šį 

turtą grąžinti jo teisėtiems savininkams; 

Or. en 

 

 


