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6.3.2019 A8-0091/5

Pakeitimas 5
Takis Hadjigeorgiou, Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán 
Crespo, Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Sofia 
Sakorafa
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0091/2019
Kati Piri
2018 m. ataskaita dėl Turkijos
(2018/2150(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
3 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

3. apgailestauja dėl veiksmų, kurių 
Turkijos vyriausybė ėmėsi prieš Turkijos 
piliečius trečiosiose šalyse, įskaitant 
persekiojimą ir grobimą, taip pat atsargų 
sekimą, ir dėl praktikos, kai žmonės yra 
raginami karštosiomis linijomis 
vyriausybei pranešti apie kitus piliečius; 
yra labai susirūpinęs dėl neteisėto 101 
Turkijos piliečio pagrobimo ir 
ekstradicijos, įvykdytų 18 šalių, kaip 
patvirtino Turkijos valdžios institucijos 
2018 m. liepos 16 d. pareiškime; 
primygtinai ragina ES valstybes nares 
nagrinėti visus Turkijos ekstradicijos 
prašymus skaidriai, vadovaujantis 
teisminėmis procedūromis, kurios 
visapusiškai atitiktų tarptautinius žmogaus 
teisių standartus; pakartoja, kad Interpolo 
arešto orderiais negali būti 
piktnaudžiaujama prieš Turkijos 
disidentus, žmogaus teisių gynėjus, 
žurnalistus ir vyriausybę kritikuojančius 
asmenis, pvz., buvusį Sacharovo premijos 
finalininką Caną Dündarą;

3. apgailestauja dėl veiksmų, kurių 
Turkijos vyriausybė ėmėsi prieš Turkijos 
piliečius trečiosiose šalyse, įskaitant 
persekiojimą ir grobimą, taip pat atsargų 
sekimą, ir dėl praktikos, kai žmonės yra 
raginami karštosiomis linijomis 
vyriausybei pranešti apie kitus piliečius; 
yra susirūpinęs dėl to, kad Turkijos 
vyriausybė pasiūlė atlygį už Turkijos 
piliečių, kuriems suteiktas pabėgėlių 
statusas Europos Sąjungoje ir kurie 
gyvena valstybėse narėse, grąžinimą; yra 
labai susirūpinęs dėl neteisėto 101 Turkijos 
piliečio pagrobimo ir ekstradicijos, 
įvykdytų 18 šalių, kaip patvirtino Turkijos 
valdžios institucijos 2018 m. liepos 16 d. 
pareiškime; primygtinai ragina ES 
valstybes nares nagrinėti visus Turkijos 
ekstradicijos prašymus skaidriai, 
vadovaujantis teisminėmis procedūromis, 
kurios visapusiškai atitiktų tarptautinius 
žmogaus teisių standartus; pakartoja, kad 
Interpolo arešto orderiais negali būti 
piktnaudžiaujama prieš Turkijos 
disidentus, žmogaus teisių gynėjus, 
žurnalistus ir vyriausybę kritikuojančius 
asmenis, pvz., buvusį Sacharovo premijos 
finalininką Caną Dündarą;
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6.3.2019 A8-0091/6

Pakeitimas 6
Nikolaos Chountis, Martina Michels, Marie-Christine Vergiat, Emmanuel Maurel, 
Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán 
Crespo
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0091/2019
Kati Piri
2018 m. ataskaita dėl Turkijos
(2018/2150(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
13 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

13. ragina Turkijos vyriausybę gerbti ir 
visapusiškai įgyvendinti teisinius 
įsipareigojimus, kuriuos ji prisiėmė 
kultūros paveldo apsaugos srityje, ir, visų 
pirma, sąžiningai parengti integruotą 
graikų, armėnų, asirų ir kito kultūros 
paveldo, sunaikinto ar sugriauto per 
pastarąjį amžių, sąrašą; ragina Turkiją 
ratifikuoti 2005 m. UNESCO konvenciją 
dėl kultūros raiškos įvairovės apsaugos ir 
skatinimo; ragina Turkiją bendradarbiauti 
su atitinkamomis tarptautinėmis 
organizacijomis, visų pirma su Europos 
Taryba, neteisėtos prekybos kultūros 
paveldu ir jo tyčinio naikinimo prevencijos 
ir kovos su jais srityje;

13. ragina Turkijos vyriausybę gerbti ir 
visapusiškai įgyvendinti teisinius 
įsipareigojimus, kuriuos ji prisiėmė 
kultūros paveldo apsaugos srityje, ir, visų 
pirma, sąžiningai parengti integruotą 
graikų, armėnų, asirų ir kito kultūros 
paveldo, sunaikinto ar sugriauto per 
pastarąjį amžių, sąrašą; atsižvelgdamas į 
tai prieštarauja bet kokiam kraštutiniam 
požiūriui, kuriuo skatinama pakeisti 
Sofijos soboro – istorinio ir religinio 
paminklo – išvaizdą ir paversti jį mečete; 
ragina Turkiją ratifikuoti 2005 m. 
UNESCO konvenciją dėl kultūros raiškos 
įvairovės apsaugos ir skatinimo; ragina 
Turkiją bendradarbiauti su atitinkamomis 
tarptautinėmis organizacijomis, visų pirma 
su Europos Taryba, neteisėtos prekybos 
kultūros paveldu ir jo tyčinio naikinimo 
prevencijos ir kovos su jais srityje;
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Pakeitimas 7
Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Martina Michels, 
Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Helmut Scholz, Sofia 
Sakorafa
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0091/2019
Kati Piri
2018 m. ataskaita dėl Turkijos
(2018/2150(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
14 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

14. yra labai susirūpinęs dėl padėties 
Turkijos pietrytinėje dalyje ir rimtų įtarimų 
dėl žmogaus teisių pažeidimų, pernelyg 
didelio jėgos naudojimo, kankinimų ir 
griežto teisės į nuomonės bei saviraiškos 
laisvę apribojimo, taip pat politinio 
dalyvavimo pietrytinėje dalyje, ypač po to, 
kai 2015 m. žlugo kurdų klausimo 
sprendimo procesas, kaip dokumentais 
patvirtino JT vyriausiojo žmogaus teisių 
komisaro biuras ir žmogaus teisių gynėjai 
Turkijoje; pakartoja, kad griežtai smerkia 
tai, jog Kurdistano darbininkų partija 
(PKK), kuri nuo 2002 m. įtraukta į ES 
teroristinių organizacijų sąrašą, vėl griebėsi 
smurto; pabrėžia, kad reikia skubiai 
atnaujinti patikimą politinį procesą, kuris 
padėtų taikiai išspręsti kurdų klausimą; 
ragina Turkiją nedelsiant ištirti visus rimtus 
įtarimus dėl žmogaus teisių pažeidimų ir 
žudymų ir leisti tarptautiniams stebėtojams 
vykdyti nepriklausomą stebėseną; yra 
susirūpinęs dėl istorinio paveldo vietų 
sunaikinimo pietrytinėje dalyje, įskaitant 
senovinę Suro vietą Dijarbakyre, kuri buvo 
įtraukta į UNESCO pasaulio paveldo 
sąrašą, nes šiuo veiksmu keliama grėsmė 
kurdų tapatybės ir kultūros išsaugojimui 
Turkijoje;

14. yra labai susirūpinęs dėl padėties 
Turkijos pietrytinėje dalyje ir rimtų įtarimų 
dėl žmogaus teisių pažeidimų, pernelyg 
didelio jėgos naudojimo, kankinimų ir 
griežto teisės į nuomonės bei saviraiškos 
laisvę apribojimo, taip pat politinio 
dalyvavimo pietrytinėje dalyje, ypač po to, 
kai 2015 m. žlugo kurdų klausimo 
sprendimo procesas, kaip dokumentais 
patvirtino JT vyriausiojo žmogaus teisių 
komisaro biuras ir žmogaus teisių gynėjai 
Turkijoje; pabrėžia, jog tai, kad PKK yra 
įtraukta į ES teroristinių organizacijų 
sąrašą, trukdo siekiui sukurti taiką, 
užtikrinti dialogą bei derybas ir kartu 
sudaro palankias sąlygas pažeisti 
žmogaus teises; todėl ragina Tarybą 
persvarstyti sąrašą ir išbraukti PKK iš 
teroristinių organizacijų sąrašo, visų 
pirma atsižvelgiant į 2018 m. lapkričio 
15 d. Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismo sprendimą, kuriuo PKK 
išbraukiama ir pašalinama iš Europos 
Sąjungos Tarybos teroristinių 
organizacijų sąrašo 2014–2017 m. 
laikotarpiu; ragina Turkijos valdžios 
institucijas atnaujinti derybas su PKK 
lyderiais, siekiant surasti taikų kurdų 
klausimo sprendimą; pabrėžia, kad reikia 



AM\1178872LT.docx PE635.399v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

skubiai atnaujinti patikimą politinį procesą, 
kuris padėtų taikiai išspręsti kurdų 
klausimą; ragina Turkiją nedelsiant ištirti 
visus rimtus įtarimus dėl žmogaus teisių 
pažeidimų ir žudymų ir leisti 
tarptautiniams stebėtojams vykdyti 
nepriklausomą stebėseną; yra susirūpinęs 
dėl istorinio paveldo vietų sunaikinimo 
pietrytinėje dalyje, įskaitant senovinę Suro 
vietą Dijarbakyre, kuri buvo įtraukta į 
UNESCO pasaulio paveldo sąrašą, nes šiuo 
veiksmu keliama grėsmė kurdų tapatybės ir 
kultūros išsaugojimui Turkijoje;
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6.3.2019 A8-0091/8

Pakeitimas 8
Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Marie-Christine 
Vergiat, Martina Michels, Emmanuel Maurel, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Miguel 
Urbán Crespo
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0091/2019
Kati Piri
2018 m. ataskaita dėl Turkijos
(2018/2150(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
21 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

21. atsižvelgdamas į visas minėtas 
aplinkybes, rekomenduoja Komisijai ir 
Europos Sąjungos Tarybai, laikantis 
derybų programos, oficialiai sustabdyti 
stojimo derybas su Turkija; vis dėlto tebėra 
įsipareigojęs vykdyti demokratinį ir politinį 
dialogą su Turkija; prašo Komisijos 
naudoti lėšas, šiuo metu skiriamas pagal 
Pasirengimo narystei paramos priemonę 
(PNPP II ir ateityje –PNPP III), kad, 
naudojant šiuo tikslu skirtą finansinį 
paketą, kurį tiesiogiai valdo ES, paremtų 
Turkijos pilietinę visuomenę, žmogaus 
teisių gynėjus ir žurnalistus ir padidintų 
galimybes puoselėti žmonių tarpusavio 
ryšius ir akademinį dialogą, padėtų 
Turkijos studentams patekti į Europos 
universitetus, o žurnalistams – į 
žiniasklaidos platformas, siekiant 
apsaugoti demokratijos vertybes ir 
principus, žmogaus teises bei teisinės 
valstybės principą, ir juos skatinti; 
nepažeidžiant Europos Sąjungos sutarties 
49 straipsnio, tikisi, kad Turkijos ir ES 
santykiai bus iš naujo apibrėžti 
atsižvelgiant į veiksmingą partnerystę; 
pabrėžia, kad bet koks ES ir Turkijos 
tarpusavio politinis įsipareigojimas turėtų 
būti pagrįstas sąlygomis, susijusiomis su 

21. atsižvelgdamas į visas minėtas 
aplinkybes, rekomenduoja Komisijai ir 
Europos Sąjungos Tarybai, laikantis 
derybų programos, įšaldyti stojimo derybas 
su Turkija; vis dėlto tebėra įsipareigojęs 
vykdyti demokratinį ir politinį dialogą su 
Turkija; pabrėžia, kad bet koks ES ir 
Turkijos tarpusavio politinis 
įsipareigojimas turėtų būti pagrįstas 
sąlygomis, susijusiomis su pagarba 
demokratijai, teisinės valstybės principui ir 
pagrindinėms teisėms;
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pagarba demokratijai, teisinės valstybės 
principui ir pagrindinėms teisėms;
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6.3.2019 A8-0091/9

Pakeitimas 9
Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, Barbara Spinelli, 
Nikolaos Chountis, Helmut Scholz, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0091/2019
Kati Piri
2018 m. ataskaita dėl Turkijos
(2018/2150(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
22 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

22. pažymi, kad, nors stojimo į ES 
procesas tik jam prasidėjus suteikė stiprų 
impulsą Turkijoje vykdyti reformas, per 
pastaruosius kelerius metus labai pablogėjo 
padėtis teisinės valstybės ir žmogaus teisių 
srityse; primena, kad tuo metu, kai 
Turkijos vyriausybė įsipareigojo vykdyti 
svarbias reformas, Parlamentas ne kartą 
ragino pradėti derybas dėl 23 skyriaus 
(Teisminės institucijos ir pagrindinės 
teisės) ir 24 skyriaus (Teisingumas, laisvė 
ir saugumas); labai apgailestauja, kad dėl 
nuolatinio Tarybos blokavimo nebuvo 
galima visapusiškai panaudoti stojimo 
priemonių;

22. pažymi, kad, nors stojimo į ES 
procesas tik jam prasidėjus suteikė stiprų 
impulsą Turkijoje vykdyti reformas, per 
pastaruosius kelerius metus labai pablogėjo 
padėtis teisinės valstybės ir žmogaus teisių 
srityse;

Or. en
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6.3.2019 A8-0091/10

Pakeitimas 10
Takis Hadjigeorgiou, Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán 
Crespo, Martina Michels, Emmanuel Maurel, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, 
Helmut Scholz, Sofia Sakorafa
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0091/2019
Kati Piri
2018 m. ataskaita dėl Turkijos
(2018/2150(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
23 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

23. pabrėžia, kad dėl muitų sąjungos 
modernizavimo būtų toliau sustiprinti jau 
ir taip stiprūs Turkijos ir ES ekonominiai 
ryšiai ir užtikrinta, kad Turkija išliktų 
ekonomiškai susieta su ES; todėl mano, 
kad reikėtų palikti galimybę modernizuoti 
ir atnaujinti 1995 m. ES ir Turkijos muitų 
sąjungą siekiant įtraukti atitinkamas sritis, 
pvz., žemės ūkio, paslaugų ir viešųjų 
pirkimų sritis, kurioms muitų sąjunga 
šiuo metu netaikoma; primena, kad 
Turkija yra penkta pagal dydį ES prekybos 
partnerė, o ES – didžiausia Turkijos 
prekybos partnerė, kad ES valstybės narės 
vykdo du trečdalius tiesioginių užsienio 
investicijų (TUI) Turkijoje ir kad Turkija 
yra svarbi ES augimo rinka; mano, kad 
modernizavimas suteiktų vertingą 
galimybę nustatyti demokratijos rėmimo 
sąlygas, užtikrinti teigiamą poveikį ir 
galimybę parengti veiksmų planą, pagal 
kurį muitų sąjunga būtų modernizuojama 
kartu Turkijai konkrečiai gerinant 
demokratines reformas demokratijos, 
žmogaus teisių, pagrindinių laisvių ir 
teisinės valstybės srityse, taip pat siekiant 
tikros ir atviros pilietinės visuomenės 
erdvės ir pliuralizmo; be to, mano, kad 
muitų sąjungos modernizavimas suteiktų 

23. mano, kad reikėtų palikti galimybę 
modernizuoti ir atnaujinti 1995 m. ES ir 
Turkijos muitų sąjungą; primena, kad 
Turkija yra penkta pagal dydį ES prekybos 
partnerė, o ES – didžiausia Turkijos 
prekybos partnerė, kad ES valstybės narės 
vykdo du trečdalius tiesioginių užsienio 
investicijų (TUI) Turkijoje ir kad Turkija 
yra svarbi ES augimo rinka; mano, kad 
modernizavimas gali būti svarstomas, 
jeigu Turkija pirmiausia visapusiškai ir 
nediskriminuodama vykdytų savo 
įsipareigojimus, numatytus dabartiniame 
ES ir Turkijos muitų sąjungos susitarime; 
mano, kad, jei tai bus padaryta, 
modernizavimas suteiktų vertingą 
galimybę nustatyti demokratijos rėmimo 
sąlygas, užtikrinti teigiamą poveikį ir 
galimybę parengti veiksmų planą, pagal 
kurį muitų sąjunga būtų modernizuojama 
kartu Turkijai konkrečiai gerinant 
demokratines reformas, kuriomis būtų 
užtikrinta visapusiška atitiktis 
Kopenhagos kriterijams demokratijos, 
žmogaus teisių, pagrindinių laisvių ir 
teisinės valstybės srityse, taip pat siekiant 
tikros ir atviros pilietinės visuomenės 
erdvės ir pliuralizmo; be to, mano, kad 
muitų sąjungos modernizavimas suteiktų 
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svarbią progą vesti politinį dialogą dėl 
socialiniu ir aplinkos požiūriu darnaus 
ekonominio vystymosi ir klimato kaitos, 
taip pat darbo teisių Turkijoje; ragina 
Komisiją pradėti parengiamąjį darbą 
siekiant modernizuoti muitų sąjungą, kai 
tik Turkijos vyriausybė patvirtins, kad yra 
pasirengusi vykdyti svarbias reformas; 
ragina Komisiją į modernizuotą muitų 
sąjungą įtraukti nuostatą dėl žmogaus teisių 
ir pagrindinių laisvių, užtikrinant, kad 
žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės būtų 
pagrindinė sąlyga; primena, kad dabartinės 
muitų sąjungos teikiamos galimybės 
nepanaudojamos visapusiškai tol, kol 
Turkija visiškai neįgyvendins papildomo 
protokolo visų valstybių narių atžvilgiu;

svarbią progą vesti politinį dialogą dėl 
socialiniu ir aplinkos požiūriu darnaus 
ekonominio vystymosi ir klimato kaitos, 
taip pat darbo teisių Turkijoje; ragina 
Komisiją pradėti parengiamąjį darbą 
siekiant modernizuoti muitų sąjungą, kai 
tik Turkijos vyriausybė patvirtins, kad yra 
pasirengusi vykdyti svarbias reformas; 
ragina Komisiją į modernizuotą muitų 
sąjungą įtraukti nuostatą dėl žmogaus teisių 
ir pagrindinių laisvių, užtikrinant, kad 
žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės būtų 
pagrindinė sąlyga; primena, kad dabartinės 
muitų sąjungos teikiamos galimybės 
nepanaudojamos visapusiškai tol, kol 
Turkija visiškai neįgyvendins papildomo 
protokolo visų valstybių narių atžvilgiu;

Or. en
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6.3.2019 A8-0091/11

Pakeitimas 11
Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, Barbara Spinelli, 
Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0091/2019
Kati Piri
2018 m. ataskaita dėl Turkijos
(2018/2150(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
26 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

26. pažymi, kad Turkijos piliečiams, 
ypač studentams, akademinės 
bendruomenės, verslo atstovams ir 
žmonėms, turintiems šeimos ryšių ES 
valstybėse narėse, labai svarbus vizų 
režimo liberalizavimas; ragina Turkijos 
vyriausybę visapusiškai įvykdyti 72 
kriterijus, nurodytus vizų režimo 
liberalizavimo veiksmų plane; pabrėžia, 
kad Turkijos kovos su terorizmu teisės aktų 
persvarstymas yra pagrindinė sąlyga 
siekiant užtikrinti pagrindines teises ir 
laisves; ragina Turkiją dėti būtinas 
pastangas, kad likę kriterijai būtų įvykdyti; 
pabrėžia, kad vizų režimo liberalizavimas 
bus įmanomas tik tada, kai bus 
visapusiškai, veiksmingai ir 
nediskriminuojant įvykdyti visi kriterijai;

26. pažymi, kad Turkijos piliečiams, 
ypač studentams, akademinės 
bendruomenės, verslo atstovams ir 
žmonėms, turintiems šeimos ryšių ES 
valstybėse narėse, labai svarbus vizų 
režimo liberalizavimas; primena, kad vizų 
režimo liberalizavimas neturi daryti 
poveikio Turkijos piliečių, ypač prašančių 
prieglobsčio Europoje, teisėms ir negali 
priklausyti nuo didesnės sienų kontrolės 
arba readmisijos susitarimų 
įgyvendinimo, verčiau juo siekiama 
užtikrinti visuotinę teisės į laisvą 
judėjimą, kaip numatyta pagal tarptautinę 
teisę; ragina Turkijos vyriausybę 
visapusiškai įvykdyti 72 kriterijus, 
nurodytus vizų režimo liberalizavimo 
veiksmų plane; pabrėžia, kad Turkijos 
kovos su terorizmu teisės aktų 
persvarstymas yra pagrindinė sąlyga 
siekiant užtikrinti pagrindines teises ir 
laisves; ragina Turkiją dėti būtinas 
pastangas, kad likę kriterijai būtų įvykdyti; 
pabrėžia, kad vizų režimo liberalizavimas 
bus įmanomas tik tada, kai bus 
visapusiškai, veiksmingai ir 
nediskriminuojant jokių ES valstybių 
narių atžvilgiu įvykdyti visi kriterijai;
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6.3.2019 A8-0091/12

Pakeitimas 12
Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Martina Michels, 
Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Helmut Scholz, Sofia Sakorafa
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0091/2019
Kati Piri
2018 m. ataskaita dėl Turkijos
(2018/2150(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
27 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

27. primena, koks svarbus Turkijos 
vaidmuo reaguojant į migracijos krizę, 
kurią sukėlė karas Sirijoje; mano, kad 
Turkija ir jos gyventojai parodė didelį 
svetingumą, suteikdami pastogę daugiau 
kaip 3,5 mln. pabėgėlių iš Sirijos; pabrėžia, 
kad Turkijoje yra maždaug milijonas 
mokyklinio amžiaus sirų vaikų, iš kurių 
60 proc. įtraukti į Turkijos mokyklų 
sąrašus; atsižvelgia į 2016 m. kovo 18 d. 
ES ir Turkijos pareiškimą; primygtinai 
ragina Turkiją laikytis negrąžinimo 
principo; apgailestauja dėl to, kad pagal 
2011–2012 m. PNPP programą ES 
finansavo šarvuotų stebėjimo automobilių 
„Cobra II“ įsigijimą, ir ragina Komisiją 
atidžiai stebėti, kaip naudojama įranga, 
(bendrai) finansuota pagal ES programas, 
ir ar veiksmingai įgyvendinamas 
negrąžinimo principas, ypač Sirijos 
pasienyje; ragina ES ir jos valstybes nares 
laikytis savo pažado, susijusio su didelio 
masto perkėlimu, ir užtikrinti, kad būtų 
teikiami tinkami finansiniai ištekliai 
ilgalaikei Sirijos pabėgėlių Turkijoje 
paramai; atkreipia dėmesį į Europos Audito 
Rūmų 2018 m. specialiąją ataskaitą, kuria 
raginama veiksmingiau ir skaidriau skirti ir 
skirstyti lėšas; atkreipia dėmesį į tai, kad 
didėja Sirijos pabėgėlių netikrumas dėl jų 

27. primena, koks svarbus Turkijos 
vaidmuo reaguojant į problemas, 
susijusias su žmonėmis, kuriems reikia 
tarptautinės apsaugos dėl karo Sirijoje; 
mano, kad Turkija ir jos gyventojai parodė 
didelį svetingumą, suteikdami pastogę 
daugiau kaip 3,5 mln. pabėgėlių iš Sirijos; 
pabrėžia, kad Turkijoje yra maždaug 
milijonas mokyklinio amžiaus sirų vaikų, 
iš kurių 60 proc. įtraukti į Turkijos 
mokyklų sąrašus; atmeta 2016 m. kovo 
18 d. ES ir Turkijos pareiškimą; 
primygtinai ragina Turkiją laikytis 
negrąžinimo principo; apgailestauja dėl to, 
kad pagal 2011–2012 m. PNPP programą 
ES finansavo šarvuotų stebėjimo 
automobilių „Cobra II“ įsigijimą, ir ragina 
Komisiją atidžiai stebėti, kaip naudojama 
įranga, (bendrai) finansuota pagal ES 
programas, ir ar veiksmingai 
įgyvendinamas negrąžinimo principas, 
ypač Sirijos pasienyje; ragina ES ir jos 
valstybes nares laikytis savo pažado, 
susijusio su didelio masto perkėlimu, ir 
užtikrinti, kad būtų teikiami tinkami 
finansiniai ištekliai ilgalaikei Sirijos 
pabėgėlių Turkijoje paramai; atkreipia 
dėmesį į Europos Audito Rūmų 2018 m. 
specialiąją ataskaitą, kuria raginama 
veiksmingiau ir skaidriau skirti ir skirstyti 
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laikinos apsaugos Turkijoje perspektyvų, ir 
ragina Turkiją apsvarstyti strategijas, 
kuriomis būtų užtikrinta didesnė socialinė 
sanglauda tose vietovėse, kuriose yra 
didelių pabėgėlių iš Sirijos bendruomenių, 
taip pat ilgesnio laikotarpio socialinė ir 
ekonominė bei kultūrinė įtrauktis ir 
tinkama bei veiksminga prieiga prie 
švietimo ir profesinio mokymo paslaugų; 
ragina Komisiją ir toliau neprarasti 
budrumo ir užtikrinti, kad tais atvejais, kai 
naudojamos ES lėšos, būtų tinkamai 
paisoma pabėgėlių teisių ir kad būtų 
imamasi veiksmų siekiant užkirsti kelią 
vaikų darbui, seksualiniam vaikų 
išnaudojimui ir kitiems žmogaus teisių 
pažeidimams;

lėšas; atkreipia dėmesį į tai, kad didėja 
Sirijos pabėgėlių netikrumas dėl jų laikinos 
apsaugos Turkijoje perspektyvų, ir ragina 
Turkiją apsvarstyti strategijas, kuriomis 
būtų užtikrinta didesnė socialinė sanglauda 
tose vietovėse, kuriose yra didelių 
pabėgėlių iš Sirijos bendruomenių, taip pat 
ilgesnio laikotarpio socialinė ir ekonominė 
bei kultūrinė įtrauktis ir tinkama bei 
veiksminga prieiga prie švietimo ir 
profesinio mokymo paslaugų; ragina 
Komisiją ir toliau neprarasti budrumo ir 
užtikrinti, kad tais atvejais, kai naudojamos 
ES lėšos, būtų tinkamai paisoma pabėgėlių 
teisių ir kad būtų imamasi veiksmų siekiant 
užkirsti kelią vaikų darbui, seksualiniam 
vaikų išnaudojimui ir kitiems žmogaus 
teisių pažeidimams;

Or. en



AM\1178872LT.docx PE635.399v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

6.3.2019 A8-0091/13

Pakeitimas 13
Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Martina Michels, 
Emmanuel Maurel, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Helmut 
Scholz, Sofia Sakorafa
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0091/2019
Kati Piri
2018 m. ataskaita dėl Turkijos
(2018/2150(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
28 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

28. pažymi, kad ES ir jos valstybėms 
narėms bei Turkijai yra svarbu išlaikyti 
glaudų dialogą ir bendradarbiavimą 
užsienio politikos ir saugumo klausimais; 
ragina bendradarbiauti ir toliau derinti 
pozicijas užsienio politikos, gynybos ir 
saugumo klausimais, įskaitant 
bendradarbiavimą kovos su terorizmu 
srityje; primena, kad Turkija taip pat yra 
ilgalaikė NATO aljanso narė ir yra 
vienoje pagrindinių geostrateginių vietų 
regiono ir Europos saugumui palaikyti; 
pažymi, kad NATO struktūroje ES ir 
Turkija toliau bendradarbiauja (karinės) 
strateginės svarbos klausimais; todėl 
ragina Turkiją vėl bendradarbiauti su ES 
valstybėmis NATO narėmis pagal NATO 
tęstinę bendradarbiavimo su ne ES 
šalimis programą;

Išbraukta.
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6.3.2019 A8-0091/14

Pakeitimas 14
Nikolaos Chountis, Martina Michels, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, 
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0091/2019
Kati Piri
2018 m. ataskaita dėl Turkijos
(2018/2150(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
30 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

30. pakartoja, kad svarbu palaikyti 
gerus kaimyninius santykius; 
atsižvelgdamas į tai, ragina Turkiją, 
laikantis JT Chartijos nuostatų ir 
tarptautinės teisės, dėti daugiau pastangų 
siekiant išspręsti esamas dvišales 
problemas, įskaitant neišspręstus teisinius 
įsipareigojimus ir ginčus su artimiausiomis 
kaimyninėmis šalimis dėl sausumos ir jūrų 
sienų bei oro erdvės; dar kartą ragina 
Turkijos vyriausybę pasirašyti ir ratifikuoti 
Jungtinių Tautų jūrų teisės konvenciją 
(UNCLOS); primygtinai ragina Turkijos 
vyriausybę nutraukti nuolatinius Graikijos 
oro erdvės ir teritorinių vandenų 
pažeidimus, taip pat gerbti visų savo 
kaimynų teritorinį vientisumą ir 
suverenumą; apgailestauja dėl to, kad 
Turkijos Didžiojo Nacionalinio Medžliso 
paskelbti grasinimai karo veiksmais 
Graikijai vis dar neatšaukti;

30. pakartoja, kad svarbu palaikyti 
gerus kaimyninius santykius; 
atsižvelgdamas į tai, ragina Turkiją, 
laikantis JT Chartijos nuostatų ir 
tarptautinės teisės, dėti daugiau pastangų 
siekiant išspręsti esamas dvišales 
problemas, įskaitant neišspręstus teisinius 
įsipareigojimus ir ginčus su artimiausiomis 
kaimyninėmis šalimis dėl sausumos ir jūrų 
sienų bei oro erdvės; dar kartą ragina 
Turkijos vyriausybę pasirašyti ir ratifikuoti 
Jungtinių Tautų jūrų teisės konvenciją 
(UNCLOS); primygtinai ragina Turkijos 
vyriausybę nutraukti nuolatinius Graikijos 
oro erdvės ir teritorinių vandenų 
pažeidimus, taip pat gerbti visų savo 
kaimynų teritorinį vientisumą ir 
suverenumą; primena, kad pagal 
UNCLOS, Graikija gali pasinaudoti savo 
teise išplėsti savo teritorinę jūrą iki 12 
jūrmylių, jei tik to pageidauja; 
apgailestauja dėl to, kad Turkijos Didžiojo 
Nacionalinio Medžliso paskelbti grasinimai 
karo veiksmais Graikijai vis dar neatšaukti;
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6.3.2019 A8-0091/15

Pakeitimas 15
Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, 
Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán 
Crespo
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0091/2019
Kati Piri
2018 m. ataskaita dėl Turkijos
(2018/2150(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
31 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

31. palankiai vertina pastangas 
vadovaujant JT generaliniam sekretoriui 
atnaujinti derybas dėl Kipro suvienijimo; 
pakartoja, kad pritaria teisingam, 
visapusiškam ir perspektyviam susitarimui, 
pagrįstam dviejų bendruomenių, dviejų 
zonų federacija, kuri turėtų vieną 
tarptautinį teisės subjekto statusą, vieną 
aukščiausiąją valdžią ir vieną pilietybę ir 
kurioje abi bendruomenės būtų politiškai 
lygios, kaip apibrėžta atitinkamose JT 
Saugumo Tarybos rezoliucijose, 
vadovaujantis tarptautine teise bei ES 
acquis ir laikantis principų, kuriais 
grindžiama Sąjunga; atkreipia dėmesį į JT 
generalinio sekretoriaus pasiūlytą 
programą ir jo raginimą atnaujinti derybas, 
remiantis 2017 m. Kransmontanos procese 
jau pasiektais susitarimais; ragina ES ir jos 
valstybes nares imtis aktyvesnio vaidmens 
siekiant, kad derybos būtų sėkmingai 
užbaigtos; dar kartą ragina visas susijusias 
šalis, visų pirma Turkiją, įsipareigoti siekti 
visapusiško sprendimo ir prisidėti jo 
siekiant; ragina Turkiją pradėti karinių 
pajėgų išvedimą iš Kipro, perduoti užtvertą 
Famagustos zoną Jungtinėms Tautoms 
pagal JT Saugumo Tarybos rezoliuciją 
Nr. 550 ir susilaikyti nuo veiksmų, 

31. palankiai vertina pastangas 
vadovaujant JT generaliniam sekretoriui 
atnaujinti derybas dėl Kipro suvienijimo; 
pakartoja, kad pritaria teisingam, 
visapusiškam ir perspektyviam susitarimui, 
pagrįstam dviejų bendruomenių, dviejų 
zonų federacija, kuri turėtų vieną 
tarptautinį teisės subjekto statusą, vieną 
aukščiausiąją valdžią ir vieną pilietybę ir 
kurioje abi bendruomenės būtų politiškai 
lygios, kaip apibrėžta atitinkamose JT 
Saugumo Tarybos rezoliucijose, 
vadovaujantis tarptautine teise bei ES 
acquis ir laikantis principų, kuriais 
grindžiama Sąjunga; atkreipia dėmesį į JT 
generalinio sekretoriaus pasiūlytą 
programą, pagal kurią numatomas, be kita 
ko, Garantijos sutarties nutraukimas ir 
bet kokios vienašališkos įsikišimo teisės 
panaikinimas ir greitas visų okupacinių 
pajėgų išvedimas, ir į jo raginimą 
atnaujinti derybas, remiantis 2017 m. 
Kransmontanos procese jau pasiektais 
susitarimais; ragina ES ir jos valstybes 
nares imtis aktyvesnio vaidmens siekiant, 
kad derybos būtų sėkmingai užbaigtos; dar 
kartą ragina visas susijusias šalis, visų 
pirma Turkiją, įsipareigoti siekti 
visapusiško sprendimo ir prisidėti jo 
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keičiančių demografinę salos pusiausvyrą, 
vykdant neteisėtų gyvenviečių politiką; 
pabrėžia, kad būtina įgyvendinti ES acquis 
visoje saloje; šiuo atžvilgiu pripažįsta 
tolesnį dviejų bendruomenių ad hoc 
komiteto darbą dėl pasirengimo narystei 
ES; įsipareigoja stiprinti savo pastangas 
siekiant bendradarbiauti su Kipro turkų 
bendruomene jai rengiantis visapusiškai 
integruotis į ES po to, kai bus išspręstas 
Kipro klausimas, ir ragina Komisiją 
padaryti tą patį; giria svarbų dviejų 
bendruomenių Be žinios dingusių asmenų 
paieškos komiteto, kuris ieško ir turkų 
kilmės, ir graikų kilmės dingusių kipriečių, 
darbą ir palankiai vertina tai, kad buvo 
užtikrintos geresnės galimybės pateikti į 
atitinkamas vietoves, įskaitant karines 
zonas; ragina Turkiją padėti šiam 
komitetui, teikiant informaciją iš savo 
karinių archyvų; pripažįsta, kad Kipro 
Respublika turi teisę sudaryti dvišalius 
susitarimus dėl savo išskirtinės 
ekonominės zonos; primena savo raginimą 
Turkijai visapusiškai gerbti visų valstybių 
narių suverenias teises, įskaitant teises, 
susijusias su gamtos išteklių žvalgymu ir 
eksploatavimu, laikantis ES acquis ir 
tarptautinės teisės; primygtinai ragina 
Turkiją siekti taikaus ginčų sprendimo ir 
susilaikyti nuo bet kokių grasinimų ar 
veiksmų, kurie galėtų turėti neigiamą 
poveikį geriems kaimyniniams santykiams;

siekiant; ragina Turkiją pradėti karinių 
pajėgų išvedimą iš Kipro, perduoti užtvertą 
Famagustos zoną Jungtinėms Tautoms 
pagal JT Saugumo Tarybos rezoliuciją 
Nr. 550 ir susilaikyti nuo veiksmų, 
keičiančių demografinę salos pusiausvyrą, 
vykdant neteisėtų gyvenviečių politiką; 
pabrėžia, kad būtina įgyvendinti ES acquis 
visoje saloje; šiuo atžvilgiu pripažįsta 
tolesnį dviejų bendruomenių ad hoc 
komiteto darbą dėl pasirengimo narystei 
ES; įsipareigoja stiprinti savo pastangas 
siekiant bendradarbiauti su Kipro turkų 
bendruomene jai rengiantis visapusiškai 
integruotis į ES po to, kai bus išspręstas 
Kipro klausimas, ir ragina Komisiją 
padaryti tą patį; giria svarbų dviejų 
bendruomenių Be žinios dingusių asmenų 
paieškos komiteto, kuris ieško ir turkų 
kilmės, ir graikų kilmės dingusių kipriečių, 
darbą ir palankiai vertina tai, kad buvo 
užtikrintos geresnės galimybės pateikti į 
atitinkamas vietoves, įskaitant karines 
zonas; ragina Turkiją padėti šiam 
komitetui, teikiant informaciją iš savo 
karinių archyvų; pripažįsta, kad Kipro 
Respublika turi teisę sudaryti dvišalius 
susitarimus dėl savo išskirtinės 
ekonominės zonos; primena savo raginimą 
Turkijai visapusiškai gerbti visų valstybių 
narių suverenias teises, įskaitant teises, 
susijusias su gamtos išteklių žvalgymu ir 
eksploatavimu, laikantis ES acquis ir 
tarptautinės teisės; primygtinai ragina 
Turkiją siekti taikaus ginčų sprendimo ir 
susilaikyti nuo bet kokių grasinimų ar 
veiksmų, kurie galėtų turėti neigiamą 
poveikį geriems kaimyniniams santykiams;
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