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6.3.2019 A8-0091/5

Изменение 5
Такис Хаджигеоргиу, Николаос Хундис, Мари-Кристин Вержиа, Мигел Урбан 
Креспо, Мартина Михелс, Костас Хрисогонос, Барбара Спинели, Хелмут Шолц, 
София Сакорафа
от името на групата GUE/NGL

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

Предложение за резолюция
Параграф 3

Предложение за резолюция Изменение

3. изразява съжаление относно 
предприеманите от турското 
правителство действия срещу турски 
граждани в трети държави, включително 
тормоз и отвличания и скрито 
наблюдение, както и практиката за 
поддържане на горещи линии, чрез 
които хората биват насърчавани да 
правят доноси до правителството за 
други граждани; изразява дълбока 
загриженост относно незаконното 
отвличане и екстрадиране на 101 турски 
граждани, извършено в 18 държави, 
което беше потвърдено в изявлението на 
турските органи от 16 юли 2018 г.; 
настоятелно призовава държавите – 
членки на ЕС да обработват по 
прозрачен начин всички искания за 
екстрадиране от страна на Турция, при 
спазване на съдебните процедури в 
пълно съответствие с международните 
стандарти в областта на правата на 
човека; отново заявява, че заповедите за 
арест на Интерпол не могат да бъдат 
използвани неправомерно срещу турски 
дисиденти, защитници на правата на 
човека, журналисти и лица, 
критикуващи правителството, като 
например бившия финалист за 

3. изразява съжаление относно 
предприеманите от турското 
правителство действия срещу турски 
граждани в трети държави, включително 
тормоз и отвличания и скрито 
наблюдение, както и практиката за 
поддържане на горещи линии, чрез 
които хората биват насърчавани да 
правят доноси до правителството за 
други граждани; изразява 
загриженост, че турското 
правителство е предложило 
възнаграждение за завръщането на 
турски граждани, които са получили 
статут на бежанци в Европейския 
съюз и живеят в държави членки; 
изразява дълбока загриженост относно 
незаконното отвличане и екстрадиране 
на 101 турски граждани, извършено в 18 
държави, което беше потвърдено в 
изявлението на турските органи от 16 
юли 2018 г.; настоятелно призовава 
държавите – членки на ЕС да 
обработват по прозрачен начин всички 
искания за екстрадиране от страна на 
Турция, при спазване на съдебните 
процедури в пълно съответствие с 
международните стандарти в областта 
на правата на човека; отново заявява, че 
заповедите за арест на Интерпол не 
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наградата „Сахаров“ Джан Дюндар; могат да бъдат използвани 
неправомерно срещу турски дисиденти, 
защитници на правата на човека, 
журналисти и лица, критикуващи 
правителството, като например бившия 
финалист за наградата „Сахаров“ Джан 
Дюндар;

Or. en
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6.3.2019 A8-0091/6

Изменение 6
Николаос Хундис, Мартина Михелс, Мари-Кристин Вержиа, Еманюел Морел, 
Костас Хрисогонос, Барбара Спинели, Хелмут Шолц, София Сакорафа, Мигел 
Урбан Креспо
от името на групата GUE/NGL

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

Предложение за резолюция
Параграф 13

Предложение за резолюция Изменение

13. призовава правителството на 
Турция да спазва и изцяло да прилага 
правните задължения, които е поело за 
защита на културното наследство, и по-
специално добросъвестно да изготви 
интегриран опис на гръцкото, 
арменското, асирийското и друго 
културно наследство, унищожено или 
разрушено през изминалия век; 
призовава Турция да ратифицира 
Конвенцията на ЮНЕСКО от 2005 г. за 
опазване и насърчаване на 
многообразието от форми на културно 
изразяване; призовава Турция да си 
сътрудничи със съответните 
международни организации, особено 
със Съвета на Европа, за 
предотвратяване и борба срещу 
незаконния трафик и срещу 
преднамереното унищожаване на 
културното наследство;

13. призовава правителството на 
Турция да спазва и изцяло да прилага 
правните задължения, които е поело за 
защита на културното наследство, и по-
специално добросъвестно да изготви 
интегриран опис на гръцкото, 
арменското, асирийското и друго 
културно наследство, унищожено или 
разрушено през изминалия век; в този 
контекст се противопоставя на 
каквито и да е крайни възгледи, които 
насърчават промени на облика на 
историческо-религиозния паметник 
„Света София“ и превръщането му в 
джамия; призовава Турция да 
ратифицира Конвенцията на ЮНЕСКО 
от 2005 г. за опазване и насърчаване на 
многообразието от форми на културно 
изразяване; призовава Турция да си 
сътрудничи със съответните 
международни организации, особено 
със Съвета на Европа, за 
предотвратяване и борба срещу 
незаконния трафик и срещу 
преднамереното унищожаване на 
културното наследство;

Or. en
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6.3.2019 A8-0091/7

Изменение 7
Такис Хаджигеоргиу, Мари-Кристин Вержиа, Мигел Урбан Креспо, Мартина 
Михелс, Костас Хрисогонос, Барбара Спинели, Николаос Хундис, Хелмут Шолц, 
София Сакорафа
от името на групата GUE/NGL

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

Предложение за резолюция
Параграф 14

Предложение за резолюция Изменение

14. изразява дълбока загриженост 
относно положението в югоизточната 
част на Турция и сериозните твърдения 
за нарушения на правата на човека, 
прекомерно използване на сила, 
изтезания и сурово ограничаване на 
правото на свобода на мнението и 
изразяването, както и политическото 
участие в югоизточната част, особено 
след провала на процеса за уреждане на 
кюрдския въпрос през 2015 г., както е 
документирано от Службата на 
върховния комисар на ООН за правата 
на човека и защитниците на правата на 
човека в Турция; отново осъжда 
категорично възобновяването на 
насилието от страна на Кюрдската 
работническа партия (ПКК), която е 
в списъка на ЕС на терористичните 
организации от 2002 г. насам; 
подчертава неотложната необходимост 
от възобновяване на един надежден 
политически процес, който да доведе до 
мирно уреждане на кюрдския въпрос; 
призовава Турция незабавно да 
разследва всички сериозни твърдения за 
нарушения на правата на човека и 
убийства и да позволи на 
международните наблюдатели да 

14. изразява дълбока загриженост 
относно положението в югоизточната 
част на Турция и сериозните твърдения 
за нарушения на правата на човека, 
прекомерно използване на сила, 
изтезания и сурово ограничаване на 
правото на свобода на мнението и 
изразяването, както и политическото 
участие в югоизточната част, особено 
след провала на процеса за уреждане на 
кюрдския въпрос през 2015 г., както е 
документирано от Службата на 
върховния комисар на ООН за правата 
на човека и защитниците на правата на 
човека в Турция; подчертава, че 
включването на Кюрдската 
работническа партия (ПKK) в списъка 
на ЕС на терористичните 
организации възпрепятства 
установяването на мир, диалог и 
преговори, като в същото време 
улеснява нарушаването на правата на 
човека; поради това призовава Съвета 
да преразгледа списъка на 
терористичните организации и да 
премахне ПКК от него, като вземе 
предвид по-специално решението на 
Съда на Европейския съюз от 15 
ноември 2018 г., с което се премахва и 
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извършат независими проверки; 
изразява загриженост във връзка с 
разрушаването на обекти на 
историческото наследство в 
югоизточната част, включително 
древната крепост Сур в Диарбекир, 
която беше включена в списъка на 
обектите на световното наследство на 
ЮНЕСКО, действие, което застрашава 
опазването на кюрдската идентичност и 
култура в Турция;

отменя включването на ПКК в 
списъка на Съвета на Европейския 
съюз на терористичните организации 
за периода 2014 – 2017 г.; призовава 
турските органи да възобновят 
преговорите с лидерите на ПКК, за да 
се постигне мирно решение на 
кюрдския въпрос; подчертава 
неотложната необходимост от 
възобновяване на един надежден 
политически процес, който да доведе до 
мирно уреждане на кюрдския въпрос; 
призовава Турция незабавно да 
разследва всички сериозни твърдения за 
нарушения на правата на човека и 
убийства и да позволи на 
международните наблюдатели да 
извършат независими проверки; 
изразява загриженост във връзка с 
разрушаването на обекти на 
историческото наследство в 
югоизточната част, включително 
древната крепост Сур в Диарбекир, 
която беше включена в списъка на 
обектите на световното наследство на 
ЮНЕСКО, действие, което застрашава 
опазването на кюрдската идентичност и 
култура в Турция;

Or. en
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6.3.2019 A8-0091/8

Изменение 8
Димитриос Пападимулис, Стелиос Кулоглу, Костадинка Кунева, Мари-Кристин 
Вержиа, Мартина Михелс, Еманюел Морел, Барбара Спинели, Хелмут Шолц, 
Мигел Урбан Креспо
от името на групата GUE/NGL

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 

21. като взема предвид всичко 
изложено по-горе, препоръчва на 
Комисията и Съвета на Европейския 
съюз, в съответствие с рамката за 
преговори, да замразят преговорите за 
присъединяване с Турция; при все това 
остава ангажиран с провеждането на 
демократичен и политически диалог с 
Турция; 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;
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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 обвързване с условия по 
отношение на зачитането на 
демокрацията, принципите на правовата 
държава и основните права;

Or. en
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6.3.2019 A8-0091/9

Изменение 9
Такис Хаджигеоргиу, Мари-Кристин Вержиа, Мартина Михелс, Барбара Спинели, 
Николаос Хундис, Хелмут Шолц, София Сакорафа, Мигел Урбан Креспо
от името на групата GUE/NGL

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 рязко влошаване на 
положението в областта на правовата 
държава и правата на човека;

Or. en
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6.3.2019 A8-0091/10

Изменение 10
Такис Хаджигеоргиу, Николаос Хундис, Мари-Кристин Вержиа, Мигел Урбан 
Креспо, Мартина Михелс, Еманюел Морел, Костас Хрисогонос, Барбара Спинели, 
Хелмут Шолц, София Сакорафа
от името на групата GUE/NGL

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

Предложение за резолюция
Параграф 23

Предложение за резолюция Изменение

23. подчертава, че 
модернизирането на митническия 
съюз би укрепило допълнително вече 
съществуващите здрави връзки 
между Турция и Европейския съюз и 
би запазило икономическата 
обвързаност на Турция с ЕС; поради 
това счита, че следва да се остави 
възможност за модернизиране и 
подобряване на митническия съюз 
между ЕС и Турция от 1995 г., с цел да 
бъдат включени значими области 
като селското стопанство, услугите 
и обществените поръчки, които 
понастоящем не са обхванати; 
припомня, че Турция е петият най-голям 
търговски партньор на ЕС, докато ЕС е 
най-големият търговски партньор на 
Турция, че две трети от преките 
чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в 
Турция идват от държави – членки на 
ЕС и че Турция е важен пазар за растеж 
за ЕС; счита, че модернизирането би 
предоставило ценна възможност за 
въвеждане на условия за 
демократичност, положителен ефект на 
лоста и възможност за пътна карта, в 
която модернизирането на митническия 
съюз би било съпътствано от конкретни 

23. счита, че следва да се остави 
възможност за модернизиране и 
подобряване на митническия съюз 
между ЕС и Турция от 1995 г.; 
припомня, че Турция е петият най-голям 
търговски партньор на ЕС, докато ЕС е 
най-големият търговски партньор на 
Турция, че две трети от преките 
чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в 
Турция идват от държави – членки на 
ЕС и че Турция е важен пазар за растеж 
за ЕС; счита, че модернизирането може 
да бъде обмислено, при условие че 
Турция първо пристъпи към цялостно 
и недискриминационно изпълнение на 
своите задължения, произтичащи от 
действащото Споразумение за 
митнически съюз между ЕС и Турция; 
счита, че след като бъде предприета 
тази стъпка, модернизирането би 
предоставило ценна възможност за 
въвеждане на условия за 
демократичност, положителен ефект на 
лоста и възможност за пътна карта, в 
която модернизирането на митническия 
съюз би било съпътствано от конкретни 
подобрения от Турция при 
демократичните реформи, които 
засилват пълното спазване на 
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подобрения от Турция при 
демократичните реформи в областите 
демокрация, права на човека, основни 
свободи и принципи на правовата 
държава и в посока към истинско 
отворено пространство за гражданското 
общество и плурализма; счита освен 
това, че модернизирането на 
митническия съюз би предоставило 
важна възможност за политически 
диалог относно социално и 
екологически устойчивото 
икономическо развитие и изменението 
на климата, както и относно трудовите 
права в Турция; призовава Комисията да 
започне подготвителна работа за 
модернизирането на митническия съюз 
веднага щом турското правителство 
докаже готовността си за провеждане на 
сериозни реформи; призовава 
Комисията да включи в осъвременения 
митнически съюз клауза относно 
правата на човека и основните свободи, 
като превърне правата на човека и 
основните свободи във важно условие; 
припомня, че настоящият митнически 
съюз няма да достигне пълния си 
потенциал, докато Турция не приложи 
изцяло допълнителния протокол по 
отношение на всички държави членки;

критериите от Копенхаген в 
областите демокрация, права на човека, 
основни свободи и принципи на 
правовата държава и в посока към 
истинско отворено пространство за 
гражданското общество и плурализма; 
счита освен това, че модернизирането на 
митническия съюз би предоставило 
важна възможност за политически 
диалог относно социално и 
екологически устойчивото 
икономическо развитие и изменението 
на климата, както и относно трудовите 
права в Турция; призовава Комисията да 
започне подготвителна работа за 
модернизирането на митническия съюз 
веднага щом турското правителство 
докаже готовността си за провеждане на 
сериозни реформи; призовава 
Комисията да включи в осъвременения 
митнически съюз клауза относно 
правата на човека и основните свободи, 
като превърне правата на човека и 
основните свободи във важно условие; 
припомня, че настоящият митнически 
съюз няма да достигне пълния си 
потенциал, докато Турция не приложи 
изцяло допълнителния протокол по 
отношение на всички държави членки;

Or. en
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6.3.2019 A8-0091/11

Изменение 11
Такис Хаджигеоргиу, Мари-Кристин Вержиа, Мартина Михелс, Барбара Спинели, 
Хелмут Шолц, Мигел Урбан Креспо
от името на групата GUE/NGL

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

Предложение за резолюция
Параграф 26

Предложение за резолюция Изменение

26. отбелязва, че либерализирането 
на визовия режим е от голямо значение 
за турските граждани, особено за 
студентите, университетските 
преподаватели, представителите на 
бизнеса и хората със семейни връзки в 
държавите – членки на ЕС; насърчава 
турското правителство да изпълни 
изцяло 72-та критерия, определени в 
пътната карта за либерализиране на 
визовия режим; подчертава, че 
преразглеждането на законодателството 
на Турция в областта на борбата с 
тероризма е ключово условие за 
гарантирането на основните права и 
свободи; насърчава Турция да положи 
необходимите усилия за изпълнение на 
останалите показатели; подчертава, че 
либерализирането на визовия режим ще 
бъде възможно, след като всички 
критерии бъдат изцяло и ефективно 
изпълнени по недискриминационен 
начин;

26. отбелязва, че либерализирането 
на визовия режим е от голямо значение 
за турските граждани, особено за 
студентите, университетските 
преподаватели, представителите на 
бизнеса и хората със семейни връзки в 
държавите – членки на ЕС; припомня, 
че либерализирането на визовия 
режим не трябва да засяга правата на 
турските граждани и по-специално 
на тези, които искат да получат 
убежище на европейска територия, и 
не може да е свързано със засилен 
контрол по границите или с 
прилагане на споразуменията за 
обратно приемане, а че само по себе 
си то представлява цел за 
реализиране на всеобщото право на 
свободно движение, предвидено в 
международното право; насърчава 
турското правителство да изпълни 
изцяло 72-та критерия, определени в 
пътната карта за либерализиране на 
визовия режим; подчертава, че 
преразглеждането на законодателството 
на Турция в областта на борбата с 
тероризма е ключово условие за 
гарантирането на основните права и 
свободи; насърчава Турция да положи 
необходимите усилия за изпълнение на 
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останалите показатели; подчертава, че 
либерализирането на визовия режим ще 
бъде възможно, след като всички 
критерии бъдат изцяло и ефективно 
изпълнени по недискриминационен 
начин по отношение на всички 
държави – членки на ЕС;

Or. en
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6.3.2019 A8-0091/12

Изменение 12
Такис Хаджигеоргиу, Мари-Кристин Вержиа, Мигел Урбан Креспо, Мартина 
Михелс, Барбара Спинели, Николаос Хундис, Хелмут Шолц, София Сакорафа
от името на групата GUE/NGL

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

Предложение за резолюция
Параграф 27

Предложение за резолюция Изменение

27. припомня важната роля, изиграна 
от Турция в отговор на породената от 
войната в Сирия миграционна криза; 
счита, че Турция и нейното население са 
демонстрирали голямо гостоприемство, 
предлагайки подслон на над 3,5 
милиона сирийски бежанци; подчертава, 
че броят на сирийските деца в училищна 
възраст е около 1 милион, от които 60 % 
са регистрирани в турски училища; 
отбелязва изявлението на ЕС и Турция 
от 18 март 2016 г., настоятелно 
призовава Турция да спазва принципа 
на забрана за връщане; изразява 
съжаление относно факта, че по линия 
на програмата на ИПП за 2011 – 2012 г. 
ЕС финансира закупуването на 
бронирани превозни средства за 
наблюдение Cobra II, и призовава 
Комисията да наблюдава отблизо 
употребата на оборудването, 
(съ)финансирано по линия на програми 
на ЕС, и ефективното прилагане на 
принципа на забрана за връщане, 
особено на границата със Сирия; 
призовава ЕС и неговите държави 
членки да спазят обещанията си за 
широкомащабно презаселване и да 
осигурят достатъчно финансови 
средства за дългосрочна подкрепа за 

27. припомня важната роля, изиграна 
от Турция в отговор на породените от 
войната в Сирия предизвикателства, 
свързани с лицата, нуждаещи се от 
международна закрила; счита, че 
Турция и нейното население са 
демонстрирали голямо гостоприемство, 
предлагайки подслон на над 3,5 
милиона сирийски бежанци; подчертава, 
че броят на сирийските деца в училищна 
възраст е около 1 милион, от които 60 % 
са регистрирани в турски училища; 
отхвърля изявлението на ЕС и Турция 
от 18 март 2016 г., настоятелно 
призовава Турция да спазва принципа 
на забрана за връщане; изразява 
съжаление относно факта, че по линия 
на програмата на ИПП за 2011 – 2012 г. 
ЕС финансира закупуването на 
бронирани превозни средства за 
наблюдение Cobra II, и призовава 
Комисията да наблюдава отблизо 
употребата на оборудването, 
(съ)финансирано по линия на програми 
на ЕС, и ефективното прилагане на 
принципа на забрана за връщане, 
особено на границата със Сирия; 
призовава ЕС и неговите държави 
членки да спазят обещанията си за 
широкомащабно презаселване и да 
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сирийските бежанци в Турция; отчита 
специалния доклад на Европейската 
сметна палата от 2018 г., в който се 
призовава за по-голяма ефективност и 
прозрачност при определянето и 
разпределянето на финансирането; 
посочва нарастващата несигурност за 
сирийските бежанци относно 
перспективите за тяхната временна 
закрила в Турция и призовава Турция да 
обмисли стратегии за засилено социално 
сближаване в области с големи 
сирийски бежански общности, както и 
за дългосрочно социално-икономическо 
и културно приобщаване и адекватен и 
ефективен достъп до образование и 
професионално обучение; призовава 
Комисията да остане бдителна и да 
гарантира, че когато се използват 
средства на ЕС, правата на бежанците се 
спазват по подходящ начин, и че се 
предприемат действия за 
предотвратяване на детския труд, 
сексуалната експлоатация на деца и 
други нарушения на правата на човека;

осигурят достатъчно финансови 
средства за дългосрочна подкрепа за 
сирийските бежанци в Турция; отчита 
специалния доклад на Европейската 
сметна палата от 2018 г., в който се 
призовава за по-голяма ефективност и 
прозрачност при определянето и 
разпределянето на финансирането; 
посочва нарастващата несигурност за 
сирийските бежанци относно 
перспективите за тяхната временна 
закрила в Турция и призовава Турция да 
обмисли стратегии за засилено социално 
сближаване в области с големи 
сирийски бежански общности, както и 
за дългосрочно социално-икономическо 
и културно приобщаване и адекватен и 
ефективен достъп до образование и 
професионално обучение; призовава 
Комисията да остане бдителна и да 
гарантира, че когато се използват 
средства на ЕС, правата на бежанците се 
спазват по подходящ начин, и че се 
предприемат действия за 
предотвратяване на детския труд, 
сексуалната експлоатация на деца и 
други нарушения на правата на човека;

Or. en
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6.3.2019 A8-0091/13

Изменение 13
Такис Хаджигеоргиу, Мари-Кристин Вержиа, Мигел Урбан Креспо, Мартина 
Михелс, Еманюел Морел, Костас Хрисогонос, Барбара Спинели, Николаос 
Хундис, Хелмут Шолц, София Сакорафа
от името на групата GUE/NGL

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

Предложение за резолюция
Параграф 28

Предложение за резолюция Изменение

28. отбелязва значението – както 
за ЕС, така и за неговите държави 
членки и Турция – на поддържането 
на тесен диалог и сътрудничество по 
въпросите на външната политика и 
сигурността; насърчава 
сътрудничество и по-нататъшно 
сближаване на позициите по 
въпросите на външните работи, 
отбраната и сигурността, 
включително сътрудничество за 
борба с тероризма; припомня, че 
Турция е дългогодишен член на НАТО 
и има ключово геостратегическо 
местоположение за поддържането на 
регионалната и европейската 
сигурност; отбелязва, че ЕС и Турция 
продължават да си сътрудничат по 
въпроси от (военно) стратегическо 
значение в рамките на НАТО; поради 
това призовава Турция да възобнови 
сътрудничеството с членовете на 
НАТО, които са членове на ЕС, в 
рамките на текущата програма на 
НАТО за сътрудничество с държави 
извън ЕС;

заличава се

Or. en
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6.3.2019 A8-0091/14

Изменение 14
Николаос Хундис, Мартина Михелс, Мари-Кристин Вержиа, Костас Хрисогонос, 
Барбара Спинели, Хелмут Шолц, София Сакорафа, Мигел Урбан Креспо
от името на групата GUE/NGL

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

Предложение за резолюция
Параграф 30

Предложение за резолюция Изменение

30. припомня важността на 
добросъседските отношения; в този 
контекст призовава Турция да увеличи 
усилията си за разрешаване на 
неуредените двустранни въпроси, 
включително неуредените правни 
задължения и спорове със своите 
непосредствени съседи относно 
сухоземните и морските граници и 
въздушното пространство, съгласно 
разпоредбите на Устава на ООН и 
международното право; повтаря призива 
си към турското правителство да 
подпише и ратифицира Конвенцията на 
Организацията на обединените нации по 
морско право (UNCLOS); настоятелно 
призовава турското правителство да 
сложи край на многократните 
нарушения на гръцкото въздушно 
пространство и гръцките териториални 
води и да зачита териториалната цялост 
и суверенитета на всички свои съседи; 
изразява съжалението си, че обявената 
от турското Велико национално 
събрание заплаха, че е налице повод за 
обявяване на война (casus belli) срещу 
Гърция, все още не е оттеглена;

30. припомня важността на 
добросъседските отношения; в този 
контекст призовава Турция да увеличи 
усилията си за разрешаване на 
неуредените двустранни въпроси, 
включително неуредените правни 
задължения и спорове със своите 
непосредствени съседи относно 
сухоземните и морските граници и 
въздушното пространство, съгласно 
разпоредбите на Устава на ООН и 
международното право; повтаря призива 
си към турското правителство да 
подпише и ратифицира Конвенцията на 
Организацията на обединените нации по 
морско право (UNCLOS); настоятелно 
призовава турското правителство да 
сложи край на многократните 
нарушения на гръцкото въздушно 
пространство и гръцките териториални 
води и да зачита териториалната цялост 
и суверенитета на всички свои съседи; 
припомня, че съгласно Конвенцията 
на ООН по морско право Гърция може 
да упражнява правото си да 
разширява своите териториални води 
на 12 морски мили, винаги когато 
желае; изразява съжалението си, че 
обявената от турското Велико 
национално събрание заплаха, че е 
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налице повод за обявяване на война 
(casus belli) срещу Гърция, все още не е 
оттеглена;
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6.3.2019 A8-0091/15

Изменение 15
Николаос Хундис, Такис Хаджигеоргиу, Мари-Кристин Вержиа, Мартина Михелс, 
Костас Хрисогонос, Барбара Спинели, Хелмут Шолц, София Сакорафа, Мигел 
Урбан Креспо
от името на групата GUE/NGL

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

Предложение за резолюция
Параграф 31

Предложение за резолюция Изменение

31. приветства усилията под егидата 
на генералния секретар на ООН за 
възобновяване на преговорите за 
обединението на Кипър; отново 
изразява подкрепата си за справедливо, 
всеобхватно и трайно решение въз 
основа на създаването на федерация от 
две общности и две зони, с единна 
международна правосубектност, единен 
суверенитет и единно гражданство, и с 
политическо равноправие между двете 
общности, както е определено в 
съответните резолюции на Съвета за 
сигурност на ООН, в съответствие с 
международното право и достиженията 
на правото на ЕС и при зачитане на 
принципите, на които се основава 
Съюзът; насочва вниманието към 
рамката, предложена от генералния 
секретар на ООН, и призива му за 
възобновяване на преговорите, въз 
основа на вече постигнатите 
споразумения в процеса от Кранс 
Монтана  през 2017 г.; призовава ЕС и 
неговите държави членки да играят по-
активна роля в довеждането на 
преговорите до успешен край; отново 
призовава всички заинтересовани 
страни, и особено Турция, да поемат 

31. приветства усилията под егидата 
на генералния секретар на ООН за 
възобновяване на преговорите за 
обединението на Кипър; отново 
изразява подкрепата си за справедливо, 
всеобхватно и трайно решение въз 
основа на създаването на федерация от 
две общности и две зони, с единна 
международна правосубектност, единен 
суверенитет и единно гражданство, и с 
политическо равноправие между двете 
общности, както е определено в 
съответните резолюции на Съвета за 
сигурност на ООН, в съответствие с 
международното право и достиженията 
на правото на ЕС и при зачитане на 
принципите, на които се основава 
Съюзът; насочва вниманието към 
рамката, предложена от генералния 
секретар на ООН, в която се 
предвижда, наред с останалото, 
прекратяване на Договора за 
гарантиране на независимостта на 
Кипър и на всяко едностранно право 
на интервенция и бързо оттегляне на 
всички окупационни сили, а така също 
и към призива му за възобновяване на 
преговорите, въз основа на вече 
постигнатите споразумения в процеса от 
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ангажимент и да допринесат за 
намирането на цялостно решение; 
призовава Турция да започне да изтегля 
своите войски от Кипър, да предаде 
контрола върху затворения участък на 
Фамагуста на ООН в съответствие с 
Резолюция 550 на Съвета за сигурност 
на ООН и да се въздържа от действия, 
които променят демографския баланс на 
острова чрез политика на незаконни 
заселвания; подчертава необходимостта 
от прилагането на достиженията на 
правото на ЕС в целия остров; признава 
в тази връзка значението на 
продължаването на работата на 
специалната комисия на двете общности 
за подготовка за ЕС; поема ангажимент 
да активизира своите усилия за работа с 
общността на турските кипърци при 
нейната подготовка за пълно 
интегриране в ЕС след решаването на 
кипърския проблем и призовава 
Комисията да направи същото; 
приветства важната работа на 
включващия двете общности Комитет за 
безследно изчезналите лица (КБИЛ), 
който се занимава с изчезналите турски 
кипърци и гръцки кипърци, и 
приветства факта, че е предоставен 
подобрен достъп до всички съответни 
обекти, включително военни зони; 
призовава Турция да съдейства на 
КБИЛ чрез предоставяне на 
информация от своите военни архиви; 
признава законното право на Република 
Кипър да встъпва в двустранни 
споразумения, засягащи нейната 
изключителна икономическа зона; 
призовава отново Турция да зачита 
напълно суверенните права на всички 
държави членки, включително правата, 
свързани с проучването и 
експлоатацията на природни ресурси, в 
съответствие с достиженията на правото 
на ЕС и международното право; 
настоятелно призовава Турция да 
работи за мирно уреждане на споровете 
и да се въздържа от всякакви заплахи 

Кранс Монтана през 2017 г.; призовава 
ЕС и неговите държави членки да 
играят по-активна роля в довеждането 
на преговорите до успешен край; отново 
призовава всички заинтересовани 
страни, и особено Турция, да поемат 
ангажимент и да допринесат за 
намирането на цялостно решение; 
призовава Турция да започне да изтегля 
своите войски от Кипър, да предаде 
контрола върху затворения участък на 
Фамагуста на ООН в съответствие с 
Резолюция 550 на Съвета за сигурност 
на ООН и да се въздържа от действия, 
които променят демографския баланс на 
острова чрез политика на незаконни 
заселвания; подчертава необходимостта 
от прилагането на достиженията на 
правото на ЕС в целия остров; признава 
в тази връзка значението на 
продължаването на работата на 
специалната комисия на двете общности 
за подготовка за ЕС; поема ангажимент 
да активизира своите усилия за работа с 
общността на турските кипърци при 
нейната подготовка за пълно 
интегриране в ЕС след решаването на 
кипърския проблем и призовава 
Комисията да направи същото; 
приветства важната работа на 
включващия двете общности Комитет за 
безследно изчезналите лица (КБИЛ), 
който се занимава с изчезналите турски 
кипърци и гръцки кипърци, и 
приветства факта, че е предоставен 
подобрен достъп до всички съответни 
обекти, включително военни зони; 
призовава Турция да съдейства на 
КБИЛ чрез предоставяне на 
информация от своите военни архиви; 
признава законното право на Република 
Кипър да встъпва в двустранни 
споразумения, засягащи нейната 
изключителна икономическа зона; 
призовава отново Турция да зачита 
напълно суверенните права на всички 
държави членки, включително правата, 
свързани с проучването и 
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или действия, които биха могли да имат 
отрицателен ефект върху 
добросъседските отношения;

експлоатацията на природни ресурси, в 
съответствие с достиженията на правото 
на ЕС и международното право; 
настоятелно призовава Турция да 
работи за мирно уреждане на споровете 
и да се въздържа от всякакви заплахи 
или действия, които биха могли да имат 
отрицателен ефект върху 
добросъседските отношения;
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