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6.3.2019 A8-0091/2

Изменение 2
Ренате Зомер
от името на групата PPE

Доклад A8-0091/2019
Кати Пири
Доклад от 2018 г. относно Турция
(2018/2150(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 2 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

2a. изразява загриженост относно 
разпространението и сериозността 
на насилието срещу жени в турското 
общество, включително убийствата 
на честта, незаконните бракове с 
непълнолетни и сексуалната 
злоупотреба, както и относно 
нежеланието на турските органи да 
наказват извършителите на насилие, 
основано на пола; подчертава, че през 
2018 г. домашното насилие е довело до 
смъртта на 440 жени – увеличение 
спрямо предходните години, и че 
наказателните производства често 
са продължителни и биват забавяни; 
призовава турското правителство да 
приеме и приложи политика на 
нулева толерантност по този въпрос;
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6.3.2019 A8-0091/3

Изменение 3
Ренате Зомер
от името на групата PPE

Доклад A8-0091/2019
Кати Пири
Доклад от 2018 г. относно Турция
(2018/2150(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 21

Предложение за резолюция Изменение

21. като взема предвид всичко 
изложено по-горе, препоръчва на 
Комисията и Съвета на Европейския 
съюз, в съответствие с рамката за 
преговори, да спрат официално 
преговорите за присъединяване с 
Турция; при все това остава ангажиран с 
провеждането на демократичен и 
политически диалог с Турция; отправя 
искане към Комисията да използва 
средствата, понастоящем разпределени 
за Инструмента за 
предприсъединителна помощ (ИПП II и 
бъдещия ИПП III), за да подкрепи, 
посредством пряко управляван от ЕС 
специален пакет, гражданското 
общество на Турция, защитниците на 
правата на човека и журналистите и да 
увеличи възможностите за контакти 
между хората, за академичен диалог, 
достъп на турски студенти до 
европейски университети и медийни 
платформи за журналисти, с цел защита 
и насърчаване на демократичните 
ценности и принципи, правата на човека 
и правовата държава; без да се засяга 
член 49 от Договора за Европейския 
съюз, очаква отношенията между 
Турция и ЕС да бъдат преосмислени 
като ефективно партньорство; 
подчертава, че политическите 

21. като взема предвид всичко 
изложено по-горе, препоръчва на 
Комисията и Съвета на Европейския 
съюз да прекратят преговорите за 
присъединяване с Турция; при все това 
остава ангажиран с провеждането на 
демократичен и политически диалог с 
Турция; отправя искане към Комисията 
да използва средствата, понастоящем 
разпределени за Инструмента за 
предприсъединителна помощ (ИПП II и 
бъдещия ИПП III), за да подкрепи, 
посредством пряко управляван от ЕС 
специален пакет, гражданското 
общество на Турция, защитниците на 
правата на човека и журналистите и да 
увеличи възможностите за контакти 
между хората, за академичен диалог, 
достъп на турски студенти до 
европейски университети и медийни 
платформи за журналисти, с цел защита 
и насърчаване на демократичните 
ценности и принципи, правата на човека 
и правовата държава; без да се засяга 
член 49 от Договора за Европейския 
съюз, очаква отношенията между 
Турция и ЕС да бъдат преосмислени 
като ефективно партньорство; 
подчертава, че политическите 
ангажименти между ЕС и Турция следва 
да се основават на разпоредби за 
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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;

обвързване с условия по отношение на 
зачитането на демокрацията, 
принципите на правовата държава и 
основните права;
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6.3.2019 A8-0091/4

Изменение 4
Ренате Зомер
от името на групата PPE

Доклад A8-0091/2019
Кати Пири
Доклад от 2018 г. относно Турция
(2018/2150(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 22

Предложение за резолюция Изменение

22. отбелязва, че въпреки че в 
началото процесът на присъединяване 
към ЕС даде силна мотивация за 
провеждане на реформи в Турция, през 
последните няколко години се 
наблюдава рязко влошаване на 
положението в областта на правовата 
държава и правата на човека; припомня, 
че Парламентът многократно 
призова за отварянето на глава 23 
„Съдебна система и основни права“ и 
глава 24 „Правосъдие, свобода и 
сигурност“ в момент, когато 
турското правителство пое 
ангажимент за провеждане на 
сериозни реформи; изразява дълбоко 
съжаление, че инструментите за 
присъединяване не можаха да бъдат 
използвани в най-пълна степен поради 
продължаващото блокиране от 
страна на Съвета;

22. отбелязва, че въпреки че в 
началото процесът на присъединяване 
към ЕС даде силна мотивация за 
провеждане на реформи в Турция, през 
последните няколко години се 
наблюдава масово влошаване на 
положението в областта на правовата 
държава и правата на човека; 
отбелязва, че Турция все повече се 
отдалечава от ЕС; изразява дълбоко 
съжаление във връзка с насочената 
срещу ЕС реторика на турския 
президент, която помрачи 
взаимоотношенията с ЕС и така 
доведе до сегашния застой в процеса 
на преговори;
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