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Grozījums Nr. 20
Kati Piri, Victor Boştinaru
S&D grupas vārdā

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

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. nosoda Osman Kavala, kurš ir 
Turcijā ievērojams un cienīts pilsoniskās 
sabiedrības līderis, patvaļīgo 
aizturēšanu — viņam, vairāk nekā gadu 
atrodoties apcietinājumā, līdz šim brīdim 
nav uzrādīta apsūdzība; apņemas ļoti 
rūpīgi sekot līdzi viņa lietai un prasa 
nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot 
viņu; nosoda 13 akadēmisko aprindu 
pārstāvju un aktīvistu aizturēšanu 2018. 
gada 16. novembrī saistībā ar Osman 
Kavala lietu; norāda, ka 12 no viņiem tika 
atbrīvoti pēc tam, kad viņi bija devuši 
liecības, un viena persona joprojām atrodas 
apcietinājumā; prasa atbrīvot šo personu, 
kamēr procedūra nav pabeigta, un prasa 
atcelt pārējām personām noteikto ceļošanas 
aizliegumu;

10. nosoda Osman Kavala, kurš ir 
Turcijā ievērojams un cienīts pilsoniskās 
sabiedrības līderis, patvaļīgo 
aizturēšanu — viņš atrodas apcietinājumā 
jau vairāk nekā pusotru gadu; pauž 
sašutumu par nesen izvirzīto apsūdzību 
pret Osman Kavala un 15 citām 
personām, kuras gaida mūža ieslodzījums 
pastiprinātos apstākļos par „mēģinājumu 
gāzt valdību” saistībā ar viņu iespējamo 
lomu Gezi parka protestos 2013. gadā; 
prasa, lai viņi nekavējoties un bez 
nosacījumiem tiktu atbrīvoti, un prasa ES 
delegācijai Turcijā ļoti rūpīgi sekot līdzi 
viņu lietai; turklāt aicina Eiropas 
Parlamenta delegāciju apmeklēt lietas 
izskatīšanas procesu; nosoda 13 
akadēmisko aprindu pārstāvju un aktīvistu 
aizturēšanu 2018. gada 16. novembrī 
saistībā ar Osman Kavala lietu; norāda, ka 
12 no viņiem tika atbrīvoti pēc tam, kad 
viņi bija devuši liecības, un viena persona 
joprojām atrodas apcietinājumā; prasa 
atbrīvot šo personu, kamēr procedūra nav 
pabeigta, un prasa atcelt pārējām personām 
noteikto ceļošanas aizliegumu; 
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Grozījums Nr. 21
Kati Piri, Victor Boştinaru
S&D 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 
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, kas neaizslēdz durvis Turcijas 
nākotnes iecerēm saistībā ar Eiropu; 
uzsver, ka jebkāda ES un Turcijas politiskā 
iesaistīšanās būtu jāveido, pamatojoties uz 
nosacījumiem par demokrātijas, tiesiskuma 
un pamattiesību ievērošanu;
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