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28.6.2017 A8-0234/26 

Grozījums Nr.  26 

Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff 

ENF 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 Komisiju un dalībvalstis 

pilnībā pārtraukt pievienošanās sarunas ar 

Turciju; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/27 

Grozījums Nr.  27 

Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff 

ENF 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 Komisiju, 2017. gadā veicot 

Pirmspievienošanās palīdzības instrumenta 

(IPA) līdzekļu vidusposma pārskatu, ņemt 

vērā pēdējos notikumus Turcijā un pilnībā 

pārtraukt jebkādu pirmspievienošanās 

finansējumu; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/28 

Grozījums Nr.  28 

Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0234/2017 

Kati Piri 

2016. gada ziņojums par Turciju 

2016/2308(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

28. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

28. pauž stingru nosodījumu par 

prezidenta R. Erdogana izteikumiem, kuros 

daži ES vadītāji tika apvainoti „nacistu 

prakses piekopšanā” un to pilsoņi nodēvēti 

par „nacistiem”; norāda, ka šādu 

nepamatotu paziņojumu turpināšana 

degradē Turcijas kā politiskā partnera 

uzticamību un ka tās iekšējo konfliktu 

„eksportēšana” rada draudus mierīgai 

līdzāspastāvēšanai šo dalībvalstu 

sabiedrībā, kur ir ievērojama Turcijas 

izcelsmes kopiena; uzsver, ka Turcijas 

valdībai ir jāatturas no sistemātiskiem 

centieniem mobilizēt pašai saviem 

mērķiem dalībvalstīs dzīvojošo turku 

diasporu; ar bažām norāda uz ziņojumiem 

par iespējamu spiedienu, kas tiek izdarīts 

uz turku diasporas pārstāvjiem dalībvalstīs, 

un pauž nosodījumu Turcijas iestādēm par 

ārvalstīs dzīvojošu dubultpilsoņu 

novērošanu; pauž bažas par neskaitāmu 

pasu atsaukšanu, padarot personas par 

bezvalstniekiem, pārkāpjot ANO 

1954. gada Konvenciju par bezvalstnieku 

statusu un 1961. gada Konvenciju par 

bezvalstnieku skaita samazināšanu, un par 

saņemtajām ziņām, ka Turcijas konsulāti 

atteic pakalpojumus daudziem tās 

pilsoņiem; 

28. pauž stingru nosodījumu par 

prezidenta R. Erdogana izteikumiem, kuros 

daži ES vadītāji tika apvainoti „nacistu 

prakses piekopšanā” un to pilsoņi nodēvēti 

par „nacistiem”; brīdina, ka Turcijai būtu 

jāievēro dalībvalstu suverenitāte un 

teritoriālā integritāte; norāda, ka tās 

iekšējo konfliktu „eksportēšana” rada 

draudus mierīgai līdzāspastāvēšanai šo 

dalībvalstu sabiedrībā, kur ir ievērojama 

Turcijas izcelsmes kopiena; uzsver, ka 

Turcijas valdībai ir jāatturas no 

sistemātiskiem centieniem mobilizēt pašai 

saviem mērķiem dalībvalstīs dzīvojošo 

turku diasporu; ar bažām norāda uz 

ziņojumiem par iespējamu spiedienu, kas 

tiek izdarīts uz turku diasporas pārstāvjiem 

dalībvalstīs, un pauž nosodījumu Turcijas 

iestādēm par ārvalstīs dzīvojošu 

dubultpilsoņu novērošanu; pauž bažas par 

neskaitāmu pasu atsaukšanu, padarot 

personas par bezvalstniekiem, pārkāpjot 

ANO 1954. gada Konvenciju par 

bezvalstnieku statusu un 1961. gada 

Konvenciju par bezvalstnieku skaita 

samazināšanu, un par saņemtajām ziņām, 

ka Turcijas konsulāti atteic pakalpojumus 

daudziem tās pilsoņiem; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/29 

Grozījums Nr.  29 

Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0234/2017 

Kati Piri 

2016. gada ziņojums par Turciju 

2016/2308(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

30.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 30.a stingri mudina Turcijas valdību 

atzīt armēņu genocīdu; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/30 

Grozījums Nr.  30 

Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0234/2017 

Kati Piri 

2016. gada ziņojums par Turciju 

2016/2308(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

31.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 31.a nosoda mēģinājumus pārveidot 

Hagia Sophia par mošeju, proti, ieceļot 

2016. gada oktobrī pastāvīgu imamu un 

rīkojot musulmaņu lūgšanu apraides, 

kurās 2017. gada 21. jūnijā piedalījās 

valdības amatpersonas; 

Or. en 
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28.6.2017 A8-0234/31 

Grozījums Nr.  31 

Mario Borghezio, Edouard Ferrand, Marcel de Graaff 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0234/2017 

Kati Piri 

2016. gada ziņojums par Turciju 

2016/2308(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

31.b punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 31.b mudina Turcijas valdību atturēties 

no kristiešu īpašumu konfiskācijas, kā tas 

nesen notika ar apmēram sešdesmit 

baznīcām, kapsētām un citiem īpašumiem 

valsts dienvidaustrumos; mudina valdību 

atdot šos īpašumus atpakaļ to 

likumīgajiem īpašniekiem; 

Or. en 

 

 


