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6.3.2019 A8-0091/5

Grozījums Nr. 5
Takis Hadjigeorgiou, Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán 
Crespo, Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Sofia 
Sakorafa
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A8-0091/2019
Kati Piri
2018. gada ziņojums par Turciju
(2018/2150(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. pauž nožēlu par Turcijas valdības 
rīcību pret Turcijas pilsoņiem trešās valstīs, 
tostarp par iebiedēšanu, cilvēku 
nolaupīšanu un slepeno novērošanu, kā arī 
par piekopto praksi, ka cilvēki tiek 
mudināti zvanīt uz uzticības tālruņiem, 
ziņojot valdībai par citiem pilsoņiem; pauž 
dziļas bažas par nelikumīgas nolaupīšanas 
operācijām un 101 Turcijas pilsoņu 
izdošanu, ko veica 18 valstīs, kā to 
apstiprina Turcijas iestāžu 2018. gada 16. 
jūlija paziņojums; mudina ES dalībvalstis 
apstrādāt visus no Turcijas saņemtos 
izdošanas pieprasījumus pārredzamā veidā, 
ievērojot juridiskās procedūras, kas pilnībā 
atbilst starptautiskajiem cilvēktiesību 
standartiem; atkārtoti uzsver, ka Interpola 
apcietināšanas orderi nevar ļaunprātīgi 
izmantot, lai vērstos pret Turcijas 
disidentiem, cilvēktiesību aizstāvjiem, 
žurnālistiem un personām, kas kritizē 
valdību, piemēram, pret bijušo Saharova 
balvas finālistu Can Dündar;

3. pauž nožēlu par Turcijas valdības 
rīcību pret Turcijas pilsoņiem trešās valstīs, 
tostarp par iebiedēšanu, cilvēku 
nolaupīšanu un slepeno novērošanu, kā arī 
par piekopto praksi, ka cilvēki tiek 
mudināti zvanīt uz uzticības tālruņiem, 
ziņojot valdībai par citiem pilsoņiem; pauž 
bažas par to, ka Turcijas valdība ir 
piedāvājusi atlīdzību par tādu Turcijas 
pilsoņu atgriešanu, kuriem ir piešķirts 
bēgļa statuss Eiropas Savienībā un kuri 
dzīvo dalībvalstīs; pauž dziļas bažas par 
nelikumīgas nolaupīšanas operācijām un 
101 Turcijas pilsoņu izdošanu, ko veica 18 
valstīs, kā to apstiprina Turcijas iestāžu 
2018. gada 16. jūlija paziņojums; mudina 
ES dalībvalstis apstrādāt visus no Turcijas 
saņemtos izdošanas pieprasījumus 
pārredzamā veidā, ievērojot juridiskās 
procedūras, kas pilnībā atbilst 
starptautiskajiem cilvēktiesību standartiem; 
atkārtoti uzsver, ka Interpola 
apcietināšanas orderi nevar ļaunprātīgi 
izmantot, lai vērstos pret Turcijas 
disidentiem, cilvēktiesību aizstāvjiem, 
žurnālistiem un personām, kas kritizē 
valdību, piemēram, pret bijušo Saharova 
balvas finālistu Can Dündar;
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6.3.2019 A8-0091/6

Grozījums Nr. 6
Nikolaos Chountis, Martina Michels, Marie-Christine Vergiat, Emmanuel Maurel, 
Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán 
Crespo
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A8-0091/2019
Kati Piri
2018. gada ziņojums par Turciju
(2018/2150(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. aicina Turcijas valdību ievērot un 
pilnībā pildīt juridiskās saistības, kuras tā ir 
uzņēmusies attiecībā uz kultūras 
mantojuma aizsardzību, un jo īpaši 
godprātīgi veikt tā grieķu, armēņu, asīriešu 
un citu kultūru atstātā mantojuma integrētu 
uzskaiti, kas tika iznīcināts vai izpostīts 
pagājušajā gadsimtā; aicina Turciju 
ratificēt UNESCO 2005. gada Konvenciju 
par kultūras izpausmju daudzveidības 
aizsardzību un veicināšanu; aicina Turciju 
sadarboties ar attiecīgajām starptautiskajām 
organizācijām, jo īpaši ar Eiropas Padomi, 
lai novērstu un apkarotu kultūras 
mantojuma kontrabandu un tā tīšu 
iznīcināšanu;

13. aicina Turcijas valdību ievērot un 
pilnībā pildīt juridiskās saistības, kuras tā ir 
uzņēmusies attiecībā uz kultūras 
mantojuma aizsardzību, un jo īpaši 
godprātīgi veikt tā grieķu, armēņu, asīriešu 
un citu kultūru atstātā mantojuma integrētu 
uzskaiti, kas tika iznīcināts vai izpostīts 
pagājušajā gadsimtā; šajā sakarībā iebilst 
pret jebkādiem ekstrēmiem uzskatiem, kas 
cenšas panākt vizuālas pārmaiņas 
vēsturiski reliģiskajam piemineklim Hagia 
Sophia un pārvērst to par mošeju; aicina 
Turciju ratificēt UNESCO 2005. gada 
Konvenciju par kultūras izpausmju 
daudzveidības aizsardzību un veicināšanu; 
aicina Turciju sadarboties ar attiecīgajām 
starptautiskajām organizācijām, jo īpaši ar 
Eiropas Padomi, lai novērstu un apkarotu 
kultūras mantojuma kontrabandu un tā tīšu 
iznīcināšanu;
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6.3.2019 A8-0091/7

Grozījums Nr. 7
Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Martina Michels, 
Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Helmut Scholz, Sofia 
Sakorafa
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A8-0091/2019
Kati Piri
2018. gada ziņojums par Turciju
(2018/2150(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. pauž nopietnas bažas par situāciju 
Turcijas dienvidaustrumos un par norādēm 
uz nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem, 
pārmērīgu spēka izmantošanu, 
spīdzināšanu un stingrajiem 
ierobežojumiem attiecībā uz tiesībām uz 
uzskatu un vārda brīvību, kā arī politisko 
līdzdalību dienvidaustrumos, jo īpaši pēc 
tam, kad 2015. gadā izjuka kurdu 
jautājuma atrisināšanas process, kā to 
dokumentējis ANO Augstā cilvēktiesību 
komisāra birojs un cilvēktiesību aizstāvji 
Turcijā; atkārtoti pauž stingru nosodījumu 
par Kurdistānas strādnieku partijas 
(PKK), kura kopš 2002. gada ir iekļauta 
ES teroristisko organizāciju sarakstā, 
atgriešanos pie vardarbības; uzsver, ka 
steidzami ir jāatjauno ticams politiskais 
process, lai tas novestu pie kurdu jautājuma 
miermīlīga atrisinājuma; aicina Turciju 
nekavējoties veikt izmeklēšanu saistībā ar 
visiem apgalvojumiem par nopietniem 
cilvēktiesību pārkāpumiem un slepkavībām 
un ļaut starptautiskajiem novērotājiem 
veikt neatkarīgu uzraudzību; pauž bažas 
par Turcijas valdības veikto vēsturiskā 
mantojuma objektu iznīcināšanu 
dienvidaustrumos, ieskaitot seno Sur 
cietoksni Dijarbakirā (kas bija iekļauts 

14. pauž nopietnas bažas par situāciju 
Turcijas dienvidaustrumos un par norādēm 
uz nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem, 
pārmērīgu spēka izmantošanu, 
spīdzināšanu un stingrajiem 
ierobežojumiem attiecībā uz tiesībām uz 
uzskatu un vārda brīvību, kā arī politisko 
līdzdalību dienvidaustrumos, jo īpaši pēc 
tam, kad 2015. gadā izjuka kurdu 
jautājuma atrisināšanas process, kā to 
dokumentējis ANO Augstā cilvēktiesību 
komisāra birojs un cilvēktiesību aizstāvji 
Turcijā; uzsver, ka PKK iekļaušana ES 
teroristisko organizāciju sarakstā rada 
šķēršļus miera panākšanai, dialoga un 
pārrunu veicināšanai un vienlaikus 
veicina cilvēktiesību pārkāpumus; tādēļ 
aicina Padomi pārskatīt sarakstu un 
svītrot PKK no teroristisko organizāciju 
saraksta, jo īpaši ņemot vērā Eiropas 
Savienības Tiesas 2018. gada 15. 
novembra spriedumu, ar kuru  tiek 
svītrota un atcelta PKK iekļaušana 
Eiropas Savienības Padomes teroristisko 
organizāciju sarakstā no 2014. līdz 2017. 
gadam; aicina Turcijas iestādes atsākt 
sarunas ar PKK vadītājiem, lai rastu 
miermīlīgu risinājumu kurdu 
jautājumam; uzsver, ka steidzami ir 
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UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā), 
un par to, ka tādējādi tiek apdraudēta kurdu 
identitātes un kultūras saglabāšana Turcijā;

jāatjauno ticams politiskais process, lai tas 
novestu pie kurdu jautājuma miermīlīga 
atrisinājuma; aicina Turciju nekavējoties 
veikt izmeklēšanu saistībā ar visiem 
apgalvojumiem par nopietniem 
cilvēktiesību pārkāpumiem un slepkavībām 
un ļaut starptautiskajiem novērotājiem 
veikt neatkarīgu uzraudzību; pauž bažas 
par Turcijas valdības veikto vēsturiskā 
mantojuma objektu iznīcināšanu 
dienvidaustrumos, ieskaitot seno Sur 
cietoksni Dijarbakirā (kas bija iekļauts 
UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā), 
un par to, ka tādējādi tiek apdraudēta kurdu 
identitātes un kultūras saglabāšana Turcijā;
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Grozījums Nr. 8
Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Marie-Christine 
Vergiat, Martina Michels, Emmanuel Maurel, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Miguel 
Urbán Crespo
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A8-0091/2019
Kati Piri
2018. gada ziņojums par Turciju
(2018/2150(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. ņemot vērā visu iepriekš minēto, 
iesaka Komisijai un Eiropas Savienības 
Padomei saskaņā ar sarunu programmu 
oficiāli apturēt pievienošanās sarunas ar 
Turciju; tomēr saglabā apņēmību īstenot 
demokrātisku dialogu ar Turciju; aicina 
Komisiju izmantot līdzekļus, kas pašlaik 
piešķirti Pirmspievienošanās palīdzības 
instrumenta (IPA II un turpmākā IPA 
III) ietvaros, lai, izmantojot īpašu 
finansējumu, ko tieši pārvalda ES, 
atbalstītu Turcijas pilsonisko sabiedrību, 
cilvēktiesību aizstāvjus un žurnālistus un 
palielinātu iespējas cilvēku savstarpējiem 
kontaktiem, akadēmiskajam dialogam, 
Turcijas studentu piekļuvei Eiropas 
universitātēm un žurnālistu piekļuvei 
plašsaziņas līdzekļu platformām ar mērķi 
sekmēt un veicināt demokrātiskās vērtības 
un principus, cilvēktiesības un 
tiesiskumu; neskarot Līguma par Eiropas 
Savienību 49. pantu, sagaida, ka 
attiecības starp Turciju un ES tiks 
noteiktas no jauna, veidojot efektīvu 
partnerību,; uzsver, ka jebkāda ES un 
Turcijas politiskā iesaistīšanās būtu 
jāveido, pamatojoties uz nosacījumiem par 
demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību 
ievērošanu;

21. ņemot vērā visu iepriekš minēto, 
iesaka Komisijai un Eiropas Savienības 
Padomei saskaņā ar sarunu programmu 
iesaldēt pievienošanās sarunas ar Turciju; 
tomēr saglabā apņēmību īstenot 
demokrātisku dialogu ar Turciju; uzsver, 
ka jebkāda ES un Turcijas politiskā 
iesaistīšanās būtu jāveido, pamatojoties uz 
nosacījumiem par demokrātijas, tiesiskuma 
un pamattiesību ievērošanu;
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6.3.2019 A8-0091/9

Grozījums Nr. 9
Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, Barbara Spinelli, 
Nikolaos Chountis, Helmut Scholz, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A8-0091/2019
Kati Piri
2018. gada ziņojums par Turciju
(2018/2150(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. norāda, ka, lai gan sākumā 
pievienošanās ES procesam bija spēcīga 
motivācija reformām Turcijā, pēdējo dažu 
gadu laikā ir vērojama krasa 
pasliktināšanās tiesiskuma un cilvēktiesību 
jomā; atgādina, ka laikā, kad Turcijas 
valdība bija paudusi apņemšanos veikt 
nopietnas reformas, Parlaments atkārtoti 
aicināja atvērt 23. sadaļu par tiesu varu 
un pamattiesībām un 24. sadaļu par 
tiesiskumu, brīvību un drošību; pauž dziļu 
nožēlu par to, ka pievienošanās 
instrumentus nevarēja pilnībā izmantot, jo 
Padome tos turpināja bloķēt;

22. norāda, ka, lai gan sākumā 
pievienošanās ES procesam bija spēcīga 
motivācija reformām Turcijā, pēdējo dažu 
gadu laikā ir vērojama krasa 
pasliktināšanās tiesiskuma un cilvēktiesību 
jomā;

Or. en
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6.3.2019 A8-0091/10

Grozījums Nr. 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 grupas vārdā

Ziņojums A8-0091/2019
Kati Piri
2018. gada ziņojums par Turciju
(2018/2150(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. uzsver, ka muitas savienības 
modernizēšana vēl vairāk stiprinātu jau 
pašlaik ciešās Turcijas un ES 
ekonomiskās saites un saglabātu Turcijas 
ekonomisko piesaisti ES; tādēļ uzskata, ka 
būtu jāatstāj atvērtas iespējas 1995. gada 
muitas savienības starp ES un Turciju 
modernizēšanai un uzlabošanai, lai 
iekļautu tādas attiecīgās jomas kā 
lauksaimniecība, pakalpojumi un 
publiskais iepirkums, kas pašlaik nav 
ietvertas; atgādina, ka Turcija ir ES piektā 
lielākā tirdzniecības partnere, savukārt ES 
ir Turcijas lielākā tirdzniecības partnere, ka 
divas trešdaļas ārvalstu tiešo ieguldījumu 
(ĀTI) Turcijā nāk no ES dalībvalstīm un ka 
Turcija ir svarīgs ES izaugsmes tirgus; 
uzskata, ka šis uzlabojums sniegtu vērtīgu 
iespēju nodrošināt demokrātiskus 
nosacījumus, pozitīvu ietekmi un iespēju 
izstrādāt ceļvedi, kurā muitas savienība 
tiktu modernizēta, vienlaikus Turcijai 
veicot konkrētus uzlabojumus attiecībā uz 
demokrātiskām reformām demokrātijas, 
cilvēktiesību, pamatbrīvību un tiesiskuma 
jomā un virzībā uz patiesu, atklātu telpu 
pilsoniskajai sabiedrībai un plurālismam; 
turklāt uzskata, ka muitas savienības 
modernizācija sniegtu nozīmīgu iespēju 

23. uzskata, ka būtu jāatstāj atvērtas 
iespējas 1995. gada muitas savienības starp 
ES un Turciju modernizēšanai un 
uzlabošanai; atgādina, ka Turcija ir ES 
piektā lielākā tirdzniecības partnere, 
savukārt ES ir Turcijas lielākā tirdzniecības 
partnere, ka divas trešdaļas ārvalstu tiešo 
ieguldījumu (ĀTI) Turcijā nāk no ES 
dalībvalstīm un ka Turcija ir svarīgs ES 
izaugsmes tirgus; uzskata, ka var apsvērt 
iespēju veikt šo uzlabojumu ar 
nosacījumu, ka Turcija vispirms pilnīgi 
un bez diskriminācijas būs izpildījusi 
savas saistības, kas izriet no pašreizējā ES 
un Turcijas nolīguma par muitas 
savienību; uzskata, ka, tiklīdz tas tiks 
veikts, šis uzlabojums sniegtu vērtīgu 
iespēju nodrošināt demokrātiskus 
nosacījumus, pozitīvu ietekmi un iespēju 
izstrādāt ceļvedi, kurā muitas savienība 
tiktu modernizēta, vienlaikus Turcijai 
veicot konkrētus uzlabojumus attiecībā uz 
demokrātiskām reformām, kas nostiprina 
pilnīgu atbilstību Kopenhāgenas 
kritērijiem demokrātijas, cilvēktiesību, 
pamatbrīvību un tiesiskuma jomā un 
virzībā uz patiesu, atklātu telpu 
pilsoniskajai sabiedrībai un plurālismam; 
turklāt uzskata, ka muitas savienības 
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politiskajam dialogam par sociāli un 
vidiski ilgtspējīgu ekonomisko attīstību un 
klimata pārmaiņām, kā arī par darba 
tiesībām Turcijā; aicina Komisiju sākt 
sagatavošanas darbu muitas savienības 
modernizēšanai, tiklīdz Turcijas valdība 
būs apliecinājusi gatavību veikt nopietnas 
reformas; aicina Komisiju modernizētajā 
muitas savienībā iekļaut klauzulu par 
cilvēktiesībām un pamatbrīvībām, 
paredzot, ka cilvēktiesības un 
pamatbrīvības ir būtiski nosacījumi; 
uzsver, ka pašreizējā muitas savienība 
nesasniedz pilnībā savu potenciālu, kamēr 
Turcija nav pilnīgi īstenojusi Papildu 
protokolu attiecībā uz visām dalībvalstīm;

modernizācija sniegtu nozīmīgu iespēju 
politiskajam dialogam par sociāli un 
vidiski ilgtspējīgu ekonomisko attīstību un 
klimata pārmaiņām, kā arī par darba 
tiesībām Turcijā; aicina Komisiju sākt 
sagatavošanas darbu muitas savienības 
modernizēšanai, tiklīdz Turcijas valdība 
būs apliecinājusi gatavību veikt nopietnas 
reformas; aicina Komisiju modernizētajā 
muitas savienībā iekļaut klauzulu par 
cilvēktiesībām un pamatbrīvībām, 
paredzot, ka cilvēktiesības un 
pamatbrīvības ir būtiski nosacījumi; 
uzsver, ka pašreizējā muitas savienība 
nesasniedz pilnībā savu potenciālu, kamēr 
Turcija nav pilnīgi īstenojusi Papildu 
protokolu attiecībā uz visām dalībvalstīm;

Or. en
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6.3.2019 A8-0091/11

Grozījums Nr. 11
Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, Barbara Spinelli, 
Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A8-0091/2019
Kati Piri
2018. gada ziņojums par Turciju
(2018/2150(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26. norāda, ka vīzu režīma 
liberalizācija ir ļoti svarīga Turcijas 
pilsoņiem, jo īpaši studentiem, 
akadēmiskajām aprindām, uzņēmumu 
pārstāvjiem un personām, kam ir ģimenes 
saites ES dalībvalstīs; mudina Turcijas 
valdību pilnībā izpildīt 72 kritērijus, kas 
noteikti vīzu režīma liberalizācijas ceļvedī; 
uzsver, ka Turcijas pretterorisma tiesību 
aktu pārskatīšana ir būtisks nosacījums, lai 
nodrošinātu pamattiesību un pamatbrīvību 
ievērošanu; mudina Turciju veikt 
vajadzīgos pasākumus, lai izpildītu 
atlikušos kritērijus; uzsver, ka vīzu režīma 
liberalizācija būs iespējama tikai tad, kad 
būs pilnībā, faktiski un bez diskriminācijas 
izpildīti visi kritēriji;

26. norāda, ka vīzu režīma 
liberalizācija ir ļoti svarīga Turcijas 
pilsoņiem, jo īpaši studentiem, 
akadēmiskajām aprindām, uzņēmumu 
pārstāvjiem un personām, kam ir ģimenes 
saites ES dalībvalstīs; atgādina, ka vīzu 
režīma liberalizācija nedrīkst skart 
Turcijas valstspiederīgo tiesības un jo 
īpaši personas, kas meklē patvērumu 
Eiropā, un uz to nevar attiecināt 
pastiprinātu robežkontroli vai 
atpakaļuzņemšanas nolīgumu īstenošanu, 
bet gan tas pats par sevi ir mērķis panākt 
vispārējās tiesības uz brīvu pārvietošanos, 
kā noteikts starptautiskajos tiesību aktos; 
mudina Turcijas valdību pilnībā izpildīt 
72 kritērijus, kas noteikti vīzu režīma 
liberalizācijas ceļvedī; uzsver, ka Turcijas 
pretterorisma tiesību aktu pārskatīšana ir 
būtisks nosacījums, lai nodrošinātu 
pamattiesību un pamatbrīvību ievērošanu; 
mudina Turciju veikt vajadzīgos 
pasākumus, lai izpildītu atlikušos kritērijus; 
uzsver, ka vīzu režīma liberalizācija būs 
iespējama tikai tad, kad būs pilnībā, 
faktiski un bez diskriminācijas attiecībā 
pret visām ES dalībvalstīm izpildīti visi 
kritēriji;

Or. en
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6.3.2019 A8-0091/12

Grozījums Nr. 12
Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Martina Michels, 
Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Helmut Scholz, Sofia Sakorafa
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A8-0091/2019
Kati Piri
2018. gada ziņojums par Turciju
(2018/2150(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. atgādina par Turcijas svarīgo lomu, 
reaģējot uz migrācijas krīzi, ko izraisījis 
karš Sīrijā; uzskata, ka Turcija un tās 
iedzīvotāji ir apliecinājuši lielu viesmīlību, 
piedāvājot patvērumu vairāk nekā 3,5 
miljoniem Sīrijas bēgļu; uzsver, ka Turcijā 
ir apmēram viens miljons sīriešu bērnu 
skolas vecumā, no kuriem 60 % ir reģistrēti 
Turcijas skolās; ņem vērā ES un Turcijas 
2016. gada 18. marta paziņojumu; mudina 
Turciju ievērot neizraidīšanas principu; 
pauž nožēlu, ka Eiropas Savienība 
2011/2012 Pirmspievienošanās palīdzības 
instrumenta (IPA) programmas ietvaros 
finansēja novērošanas bruņuautomobiļu 
Cobra II iegādi, un aicina Komisiju rūpīgi 
uzraudzīt ES programmu ietvaros 
(līdz)finansētā ekipējuma izmantošanu un 
efektīvu neizraidīšanas principa īstenošanu, 
jo īpaši pie Sīrijas robežas; aicina ES un tās 
dalībvalstis turēt savu solījumu attiecībā uz 
plaša mēroga pārmitināšanu un nodrošināt 
pienācīgus finanšu resursus Sīrijas bēgļu 
ilgtermiņa atbalstam Turcijā; atzīst Eiropas 
Revīzijas palātas 2018. gada īpašo 
ziņojumu, kur pausts aicinājums palielināt 
finansējuma piešķiršanas un sadales 
efektivitāti un uzlabot pārredzamību; 
norāda, ka Sīrijas bēgļu vidū pieaug 
nedrošība par viņu pagaidu aizsardzības 

27. atgādina par Turcijas svarīgo lomu, 
reaģējot uz izaicinājumiem saistībā ar 
personām, kam nepieciešama 
starptautiskā aizsardzība, kurus izraisījis 
karš Sīrijā; uzskata, ka Turcija un tās 
iedzīvotāji ir apliecinājuši lielu viesmīlību, 
piedāvājot patvērumu vairāk nekā 3,5 
miljoniem Sīrijas bēgļu; uzsver, ka Turcijā 
ir apmēram viens miljons sīriešu bērnu 
skolas vecumā, no kuriem 60 % ir reģistrēti 
Turcijas skolās; noraida ES un Turcijas 
2016. gada 18. marta paziņojumu; mudina 
Turciju ievērot neizraidīšanas principu; 
pauž nožēlu, ka Eiropas Savienība 
2011/2012 Pirmspievienošanās palīdzības 
instrumenta (IPA) programmas ietvaros 
finansēja novērošanas bruņuautomobiļu 
Cobra II iegādi, un aicina Komisiju rūpīgi 
uzraudzīt ES programmu ietvaros 
(līdz)finansētā ekipējuma izmantošanu un 
efektīvu neizraidīšanas principa īstenošanu, 
jo īpaši pie Sīrijas robežas; aicina ES un tās 
dalībvalstis turēt savu solījumu attiecībā uz 
plaša mēroga pārmitināšanu un nodrošināt 
pienācīgus finanšu resursus Sīrijas bēgļu 
ilgtermiņa atbalstam Turcijā; atzīst Eiropas 
Revīzijas palātas 2018. gada īpašo 
ziņojumu, kur pausts aicinājums palielināt 
finansējuma piešķiršanas un sadales 
efektivitāti un uzlabot pārredzamību; 
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iespējām Turcijā, un aicina Turciju apsvērt 
stratēģijas lielākas sociālās kohēzijas 
nodrošināšanai teritorijās ar lielām Sīrijas 
bēgļu kopienām, kā arī ilgtermiņa 
sociālekonomiskajai un kultūras 
integrācijai un pienācīgai un efektīvai 
izglītības un apmācības darbavietā 
pieejamībai; aicina Komisiju saglabāt 
modrību un nodrošināt, ka gadījumos, kad 
tiek izmantoti ES līdzekļi, tiek pienācīgi 
ievērotas bēgļu tiesības un ka tiek veikti 
pasākumi, lai nepieļautu bērnu darbu, 
bērnu seksuālu izmantošanu un citus 
cilvēktiesību pārkāpumus;

norāda, ka Sīrijas bēgļu vidū pieaug 
nedrošība par viņu pagaidu aizsardzības 
iespējām Turcijā, un aicina Turciju apsvērt 
stratēģijas lielākas sociālās kohēzijas 
nodrošināšanai teritorijās ar lielām Sīrijas 
bēgļu kopienām, kā arī ilgtermiņa 
sociālekonomiskajai un kultūras 
integrācijai un pienācīgai un efektīvai 
izglītības un apmācības darbavietā 
pieejamībai; aicina Komisiju saglabāt 
modrību un nodrošināt, ka gadījumos, kad 
tiek izmantoti ES līdzekļi, tiek pienācīgi 
ievērotas bēgļu tiesības un ka tiek veikti 
pasākumi, lai nepieļautu bērnu darbu, 
bērnu seksuālu izmantošanu un citus 
cilvēktiesību pārkāpumus;

Or. en
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6.3.2019 A8-0091/13

Grozījums Nr. 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 grupas vārdā

Ziņojums A8-0091/2019
Kati Piri
2018. gada ziņojums par Turciju
(2018/2150(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
28. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

28. norāda, cik svarīgi gan ES, gan tās 
dalībvalstīm ir uzturēt ciešu partnerību un 
dialogu ar Turciju ārpolitikas un drošības 
jautājumos; mudina uz sadarbību un 
turpmāku saskaņotību ārpolitikas, 
aizsardzības un drošības jautājumos, 
tostarp sadarbību cīņā pret terorismu; 
atgādina, ka Turcija ir arī sena NATO 
alianses dalībniece un atrodas 
ģeostratēģiski svarīgā vietā drošības 
saglabāšanai reģionā un Eiropā; norāda, 
ka ES un Turcija NATO sistēmā turpina 
sadarboties stratēģiski svarīgos (militāros) 
jautājumos; tāpēc aicina Turciju atsākt 
sadarbību ar ES dalībvalstīm, kuras ir 
NATO dalībnieces, saskaņā ar NATO 
kārtējo programmu sadarbībai ar valstīm, 
kuras nav ES dalībvalstis;

svītrots

Or. en
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6.3.2019 A8-0091/14

Grozījums Nr. 14
Nikolaos Chountis, Martina Michels, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, 
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A8-0091/2019
Kati Piri
2018. gada ziņojums par Turciju
(2018/2150(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
30. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

30. atgādina par to, cik svarīgas ir labas 
kaimiņattiecības; šajā saistībā aicina 
Turciju vairāk censties atrisināt vēl 
neatrisinātos divpusējos jautājumus, tostarp 
nenokārtotās tiesiskās saistības un 
neatrisinātos strīdus ar tuvākajām 
kaimiņvalstīm par zemes un jūras robežām 
un gaisa telpu saskaņā ar ANO Statūtiem 
un starptautiskajām tiesībām; atkārtoti 
aicina Turcijas valdību parakstīt un ratificēt 
Apvienoto Nāciju Organizācijas Jūras 
tiesību konvenciju (UNCLOS); mudina 
Turcijas valdību izbeigt atkārtotos 
pārkāpumus attiecībā uz Grieķijas gaisa 
telpu un teritoriālajiem ūdeņiem un ievērot 
visu tās kaimiņvalstu teritoriālo integritāti 
un suverenitāti; pauž nožēlu par to, ka vēl 
joprojām nav atsaukti casus belli draudi, ko 
Turcijas Lielā nacionālā asambleja 
pasludināja attiecībā uz Grieķiju;

30. atgādina par to, cik svarīgas ir labas 
kaimiņattiecības; šajā saistībā aicina 
Turciju vairāk censties atrisināt vēl 
neatrisinātos divpusējos jautājumus, tostarp 
nenokārtotās tiesiskās saistības un 
neatrisinātos strīdus ar tuvākajām 
kaimiņvalstīm par zemes un jūras robežām 
un gaisa telpu saskaņā ar ANO Statūtiem 
un starptautiskajām tiesībām; atkārtoti 
aicina Turcijas valdību parakstīt un ratificēt 
Apvienoto Nāciju Organizācijas Jūras 
tiesību konvenciju (UNCLOS); mudina 
Turcijas valdību izbeigt atkārtotos 
pārkāpumus attiecībā uz Grieķijas gaisa 
telpu un teritoriālajiem ūdeņiem un ievērot 
visu tās kaimiņvalstu teritoriālo integritāti 
un suverenitāti; atgādina, ka saskaņā ar 
UNCLOS Grieķija, ja tā vēlas, var īstenot 
tiesības paplašināt savu teritoriālo jūru 
līdz 12 jūras jūdzēm; pauž nožēlu par to, 
ka vēl joprojām nav atsaukti casus belli 
draudi, ko Turcijas Lielā nacionālā 
asambleja pasludināja attiecībā uz 
Grieķiju;

Or. en
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6.3.2019 A8-0091/15

Grozījums Nr. 15
Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, 
Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán 
Crespo
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A8-0091/2019
Kati Piri
2018. gada ziņojums par Turciju
(2018/2150(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
31. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

31. atzinīgi vērtē centienus ANO 
ģenerālsekretāra vadībā atsākt sarunas par 
Kipras atkalapvienošanos; atkārtoti pauž 
atbalstu taisnīgam, visaptverošam un 
dzīvotspējīgam noregulējumam, kura 
pamatā ir divu kopienu, divu zonu 
federācijas izveide ar vienotu starptautiskas 
juridiskas personas statusu, vienotu 
suverenitāti un vienotu pilsonību un ar šo 
divu kopienu politisko līdzvērtību, kā 
noteikts ANO Drošības padomes 
rezolūcijās, saskaņā ar starptautiskajām 
tiesībām un ES acquis un ievērojot 
principus, uz kuriem ir veidota Savienība; 
vērš uzmanību uz ANO ģenerālsekretāra 
piedāvāto satvaru un viņa aicinājumu 
atsākt sarunas, ņemot vērā vienošanās, kas 
jau panāktas 2017. gadā Kransmontanas 
procesā; aicina ES un dalībvalstis 
uzņemties aktīvāku lomu, lai veiksmīgi 
noslēgtu sarunas; atkārtoti aicina visas 
iesaistītās puses, jo īpaši Turciju, 
uzņemties saistības un sekmēt visaptverošu 
noregulējumu; aicina Turciju sākt izvest tās 
bruņotos spēkus no Kipras, nodot nodalīto 
Famagustas sektoru ANO saskaņā ar ANO 
Drošības padomes Rezolūciju 550 un 
atturēties no darbībām, kas izmaina 
demogrāfisko līdzsvaru salā, izmantojot 

31. atzinīgi vērtē centienus ANO 
ģenerālsekretāra vadībā atsākt sarunas par 
Kipras atkalapvienošanos; atkārtoti pauž 
atbalstu taisnīgam, visaptverošam un 
dzīvotspējīgam noregulējumam, kura 
pamatā ir divu kopienu, divu zonu 
federācijas izveide ar vienotu starptautiskas 
juridiskas personas statusu, vienotu 
suverenitāti un vienotu pilsonību un ar šo 
divu kopienu politisko līdzvērtību, kā 
noteikts ANO Drošības padomes 
rezolūcijās, saskaņā ar starptautiskajām 
tiesībām un ES acquis un ievērojot 
principus, uz kuriem ir veidota Savienība; 
vērš uzmanību uz ANO ģenerālsekretāra 
piedāvāto satvaru, kurā cita starpā ir 
paredzēts izbeigt Garantu līgumu un 
jebkādas vienpusējas iejaukšanās tiesības 
un ātri izvest visus okupācijas spēkus, un 
viņa aicinājumu atsākt sarunas, ņemot vērā 
vienošanās, kas jau panāktas 2017. gadā 
Kranmontanas procesā; aicina ES un 
dalībvalstis uzņemties aktīvāku lomu, lai 
veiksmīgi noslēgtu sarunas; atkārtoti aicina 
visas iesaistītās puses, jo īpaši Turciju, 
uzņemties saistības un sekmēt visaptverošu 
noregulējumu; aicina Turciju sākt izvest tās 
bruņotos spēkus no Kipras, nodot nodalīto 
Famagustas sektoru ANO saskaņā ar ANO 
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nelikumīgu apmetņu veidošanas politiku; 
uzsver, ka ES acquis nepieciešams īstenot 
visā salas teritorijā; šajā saistībā atzīst, ka 
ir svarīgi nepārtraukt darbu, ko veic divu 
kopienu ad hoc komiteja jautājumos par 
sagatavošanos ES; apņemas pastiprināt 
centienus sadarboties ar Kipras turku 
kopienu, tai gatavojoties pilnīgai 
integrācijai ES, tiklīdz būs atrisināta Kipras 
problēma, un aicina Komisiju rīkoties 
tāpat; uzteic divu kopienu Pazudušo 
personu komitejas — CMP, kura meklē 
gan pazudušos Kipras turkus, gan Kipras 
grieķus — svarīgo darbu un atzinīgi vērtē 
to, ka tika piešķirta labāka piekļuve 
attiecīgajiem objektiem, tostarp militārām 
zonām; aicina Turciju palīdzēt CMP, 
nodrošinot militāro arhīvu informāciju; 
atzīst Kipras Republikas likumīgās tiesības 
slēgt divpusējus nolīgumus par tās 
ekskluzīvo ekonomikas zonu; atkārtoti 
aicina Turciju pilnībā ievērot visu 
dalībvalstu suverēnās tiesības, tostarp 
tiesības, kas attiecas uz dabas resursu izpēti 
un izmantošanu saskaņā ar ES acquis un 
starptautiskajiem tiesību aktiem; mudina 
Turciju iesaistīties strīdu mierīgā izšķiršanā 
un atturēties paust jebkādus draudus vai 
īstenot rīcību, kas varētu negatīvi ietekmēt 
labas kaimiņattiecības;

Drošības padomes Rezolūciju 550 un 
atturēties no darbībām, kas izmaina 
demogrāfisko līdzsvaru salā, izmantojot 
nelikumīgu apmetņu veidošanas politiku; 
uzsver, ka ES acquis nepieciešams īstenot 
visā salas teritorijā; šajā saistībā atzīst, ka 
ir svarīgi nepārtraukt darbu, ko veic divu 
kopienu ad hoc komiteja jautājumos par 
sagatavošanos ES; apņemas pastiprināt 
centienus sadarboties ar Kipras turku 
kopienu, tai gatavojoties pilnīgai 
integrācijai ES, tiklīdz būs atrisināta Kipras 
problēma, un aicina Komisiju rīkoties 
tāpat; uzteic divu kopienu Pazudušo 
personu komitejas — CMP, kura meklē 
gan pazudušos Kipras turkus, gan Kipras 
grieķus — svarīgo darbu un atzinīgi vērtē 
to, ka tika piešķirta labāka piekļuve 
attiecīgajiem objektiem, tostarp militārām 
zonām; aicina Turciju palīdzēt CMP, 
nodrošinot militāro arhīvu informāciju; 
atzīst Kipras Republikas likumīgās tiesības 
slēgt divpusējus nolīgumus par tās 
ekskluzīvo ekonomikas zonu; atkārtoti 
aicina Turciju pilnībā ievērot visu 
dalībvalstu suverēnās tiesības, tostarp 
tiesības, kas attiecas uz dabas resursu izpēti 
un izmantošanu saskaņā ar ES acquis un 
starptautiskajiem tiesību aktiem; mudina 
Turciju iesaistīties strīdu mierīgā izšķiršanā 
un atturēties paust jebkādus draudus vai 
īstenot rīcību, kas varētu negatīvi ietekmēt 
labas kaimiņattiecības;

Or. en


