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11.4.2016 B8-0442/8 

Predlog spremembe  8 

Mario Borghezio 

v imenu skupine ENL 

 

Predlog resolucije B8-0442/2016 

Kati Piri 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 

Poročilo o Turčiji za leto 2015 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava B 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

B. ker EU ostaja predana nadaljnji širitvi 

kot osrednji politiki za spodbujanje miru, 

demokracije, varnosti in blaginje v 

Evropi; ker bo vsaka država kandidatka 

ocenjena na podlagi lastnih dosežkov; 

B. ker nadaljnja širitev EU ne bi smela biti 

sama po sebi cilj; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/9 

Predlog spremembe  9 

Mario Borghezio 

v imenu skupine ENL 

 

Predlog resolucije B8-0442/2016 

Kati Piri 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 

Poročilo o Turčiji za leto 2015 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

2. poudarja, da je Turčija ključna 

strateška partnerica EU in da bi z 

dejavnimi in verodostojnimi pogajanji 

začrtali ustrezen okvir za izkoriščanje 

celotnega potenciala odnosov med EU in 

Turčijo; je seznanjen, da je EU ponovno 

oživila pogajalski proces in upa, da bo 

odprtje poglavij prineslo konkreten 

napredek; v zvezi s tem Turčijo poziva k 

dejanskemu napredku in iskreni 

zavezanosti; ponavlja poziv Komisiji, naj 

ponovno oceni, kako so doslej potekala 

pogajanja in kako je mogoče izboljšati in 

okrepiti odnose in sodelovanje med EU in 

Turčijo; močno podpira strukturiran, 

pogostejši in odprt politični dialog na 

visoki ravni o ključnih vprašanjih v 

skupnem interesu, kot so migracija, boj 

proti terorizmu, energija, gospodarstvo in 

trgovina; 

2. obžaluje, da je EU ponovno oživila 

pogajalski proces; želi opomniti Komisijo 

na njeno zavezo iz leta 2004, da bo 

prekinila pogajanja, če Turčija očitno ne 

bo upoštevala svojih obveznosti glede 

izpolnjevanja köbenhavnskih meril; 

poziva Komisijo in Svet, naj pogajalski 

proces prekineta; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/10 

Predlog spremembe  10 

Mario Borghezio 

v imenu skupine ENL 

 

Predlog resolucije B8-0442/2016 

Kati Piri 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 

Poročilo o Turčiji za leto 2015 

Predlog resolucije 

Odstavek 19 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

19. meni, da bi moral proces ustavnih 

reform voditi v sekularno, pluralistično, 

vključujočo in strpno družbo; poudarja, da 

bi morala nova ustava temeljiti na širokem 

soglasju celotnega političnega spektra in 

družbe kot celote, ob polnem spoštovanju 

pravic manjšin, ne glede na njihovo 

kulturno ali versko ozadje, ter zagotavljati 

trdno podlago za temeljne svoboščine in 

pravno državo; poziva Turčijo, naj v celoti 

spoštuje pravno državo ter temeljne pravice 

in svoboščine, zlasti svobodo verske in 

etnične manjšine; poudarja, da mora 

sprejeti celovito protidiskriminacijsko 

zakonodajo, ki bo vključevala prepoved 

diskriminacije in sovražnega govora na 

podlagi etnične pripadnosti, veroizpovedi, 

spolne usmerjenosti, spola ali spolne 

identitete, in naj vključi prepoved takšne 

diskriminacije v novo ustavo; poudarja, da 

ta pristop Turčije ne bi smel odvrniti od 

zagotavljanja posebnih pravic državljanom 

na podlagi narodnosti, veroizpovedi ali 

jezika, da lahko ohranijo svojo identiteto; 

vendar v zvezi s tem ugotavlja, da so 

potrebni nadaljnji koraki za reševanje težav 

grške manjšine, zlasti v zvezi z njeno 

pravico do izobraževanja in lastninskimi 

pravicami; poziva turške oblasti, naj 

uvedejo sodne ukrepe proti osebam in 

organom, odgovornim za kakršno koli 

19. meni, da bi moral proces ustavnih 

reform voditi v sekularno, pluralistično, 

vključujočo in strpno družbo; poudarja, da 

bi morala nova ustava temeljiti na širokem 

soglasju celotnega političnega spektra in 

družbe kot celote, ob polnem spoštovanju 

pravic manjšin, ne glede na njihovo 

kulturno ali versko ozadje, ter zagotavljati 

trdno podlago za temeljne svoboščine in 

pravno državo; poziva Turčijo, naj v celoti 

spoštuje pravno državo ter temeljne pravice 

in svoboščine, zlasti svobodo verske in 

etnične manjšine; poudarja, da mora 

sprejeti celovito protidiskriminacijsko 

zakonodajo, ki bo vključevala prepoved 

diskriminacije in sovražnega govora na 

podlagi etnične pripadnosti, veroizpovedi, 

spolne usmerjenosti, spola ali spolne 

identitete, in naj vključi prepoved takšne 

diskriminacije v novo ustavo; poudarja, da 

ta pristop Turčije ne bi smel odvrniti od 

zagotavljanja posebnih pravic državljanom 

na podlagi narodnosti, veroizpovedi ali 

jezika, da lahko ohranijo svojo identiteto; 

vendar v zvezi s tem ugotavlja, da so 

potrebni nadaljnji koraki za reševanje težav 

grške manjšine, zlasti v zvezi z njeno 

pravico do izobraževanja in lastninskimi 

pravicami; poziva turške oblasti, naj 

uvedejo sodne ukrepe proti osebam in 

organom, odgovornim za kakršno koli 
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kaznivo dejanje iz sovraštva, tudi 

antisemitizem, kot je objavljeno v vladnem 

svežnju za demokratizacijo iz leta 2013; 

obsoja pasiven odnos turške vlade do 

resnih groženj kristjanom in njihovim 

duhovnikom v socialnih medijih; pričakuje, 

da bo turška vlada vse turške državljane 

obravnavala brez predsodkov zaradi 

njihovega verskega prepričanja; poziva 

turške organe, naj glede na to, da v Turčiji 

živi najštevilčnejša romska manjšina na 

svetu, s konkretnimi in učinkovitimi ukrepi 

dosežejo dejansko enake pravice za Rome 

v turški družbi in izboljšajo njihov položaj, 

pri tem pa naj posebno pozornost namenijo 

romskim otrokom in vključevanju romskih 

žensk; 

kaznivo dejanje iz sovraštva, tudi 

antisemitizem, kot je objavljeno v vladnem 

svežnju za demokratizacijo iz leta 2013; 

obsoja pasiven odnos turške vlade do 

resnih groženj kristjanom in njihovim 

duhovnikom v socialnih medijih; pričakuje, 

da bo turška vlada vse turške državljane 

obravnavala brez predsodkov zaradi 

njihovega verskega prepričanja; poziva 

turške organe, naj glede na to, da v Turčiji 

živi najštevilčnejša romska manjšina na 

svetu, s konkretnimi in učinkovitimi ukrepi 

dosežejo dejansko enake pravice za Rome 

v turški družbi in izboljšajo njihov položaj, 

pri tem pa naj posebno pozornost namenijo 

romskim otrokom in vključevanju romskih 

žensk; poziva Turčijo, naj prizna 

armenski genocid; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/11 

Predlog spremembe  11 

Mario Borghezio 

v imenu skupine ENL 

 

Predlog resolucije B8-0442/2016 

Kati Piri 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 

Poročilo o Turčiji za leto 2015 

Predlog resolucije 

Odstavek 34 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

34. pozdravlja sodelovanje Turčije v 

svetovni koaliciji za boj proti Isilu in 

odprtje njenih baz ZDA in koalicijskim 

silam; poziva Turčijo, naj ravna ustrezno 

zadržano in v polni meri sodeluje z 

zahodnimi zaveznicami; 

34. ni povsem prepričan o sodelovanju 

Turčije v svetovni koaliciji za boj proti 

ISILU;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/12 

Predlog spremembe  12 

Mario Borghezio 

v imenu skupine ENL 

 

Predlog resolucije B8-0442/2016 

Kati Piri 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 

Poročilo o Turčiji za leto 2015 

Predlog resolucije 

Odstavek 35 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

35. poziva jo tudi, naj še naprej krepi 

prizadevanja pri preprečevanju, da bi tuji 

bojevniki, denar ali oprema dosegli 

ISIL/Daiš in druge ekstremistične skupine 

na njenem ozemlju; je zaskrbljen, da turške 

oblasti morda niso sprejele vseh možnih 

ukrepov za ustavitev in preprečitev 

dejavnosti ISIL/Daiša, zlasti za boj proti 

nezakonitemu tihotapljenju nafte prek 

turških meja; poziva EU, naj okrepi svoje 

zmogljivosti za izmenjavo informacij in 

tesno sodeluje s turškimi oblastmi v tej 

zadevi, da bi dodatno podprla boj proti 

tihotapskim mrežam; opozarja na 

pomanjkljivosti pri aretacijah tujih 

bojevnikov ter nadzoru meja z Irakom in 

Sirijo; 

35. poziva jo tudi, naj prepreči, da bi tuji 

bojevniki, denar ali oprema dosegli 

ISIL/Daiš in druge ekstremistične skupine 

na njenem ozemlju; je zaskrbljen, da turške 

oblasti morda niso sprejele vseh možnih 

ukrepov za ustavitev in preprečitev 

dejavnosti ISIL/Daiša, zlasti za boj proti 

nezakonitemu tihotapljenju nafte prek 

turških meja; poziva EU, naj okrepi svoje 

zmogljivosti za izmenjavo informacij in 

tesno sodeluje s turškimi oblastmi v tej 

zadevi, da bi dodatno podprla boj proti 

tihotapskim mrežam; opozarja na 

pomanjkljivosti pri aretacijah tujih 

bojevnikov ter nadzoru meja z Irakom in 

Sirijo; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/13 

Predlog spremembe  13 

Mario Borghezio 

v imenu skupine ENL 

 

Predlog resolucije B8-0442/2016 

Kati Piri 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 

Poročilo o Turčiji za leto 2015 

Predlog resolucije 

Odstavek 37 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

37. podpira novo politično sodelovanje 

EU in Turčije pri geopolitičnih izzivih, 

zlasti pri begunski in migracijski krizi; 

priznava velik humanitarni prispevek 

Turčije, saj gosti največje število 

beguncev na svetu; poziva EU in Turčijo, 

naj združita moči pri izboljšanju in 

zagotavljanju dostojnih življenjskih 

pogojev in osnovnih zmogljivosti v 

begunskih taboriščih ter olajšata delo 

Urada Visokega komisarja Združenih 

narodov za begunce (UNHCR), da bi 

preprečili množično odhajanje migrantov; 

spodbuja EU, naj še naprej sodeluje s 

turškimi vladnimi uradniki, da bi 

zagotovili pravilno dokumentiranje 

migrantov; želi spomniti, da je Turčija 

ena ključnih tranzitnih držav, za begunce 

in migrante, ki potujejo v EU ne le iz 

Sirije, ampak tudi iz številnih drugih 

držav; poudarja, da je sodelovanje s 

Turčijo pomembno za upravljanje 

begunske krize in preprečevanje smrtnih 

žrtev na morju; 

37. ugotavlja, da je Turčija storila zelo 

malo v boju proti nezakonitemu 

priseljevanju in trgovini z ljudmi na 

njenih obalnih in drugih mejah z Grčijo 

in Bolgarijo; obsoja, da je množični tok 

priseljevanja dejansko izrabila kot metodo 

za izsiljevanje; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/14 

Predlog spremembe  14 

Mario Borghezio 

v imenu skupine ENL 

 

Predlog resolucije B8-0442/2016 

Kati Piri 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 

Poročilo o Turčiji za leto 2015 

Predlog resolucije 

Odstavek 38 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

38. pozdravlja zagon skupnega akcijskega 

načrta EU in Turčije za begunce in 

upravljanje migracij 29. novembra 2015, ki 

je del celovitega programa za sodelovanje 

na podlagi skupne odgovornosti ter 

vzajemnih zavez in njihovega 

izpolnjevanja, in vztraja, da ga je treba 

takoj začeti izvajati; poudarja, da 

sodelovanje med EU in Turčijo v zvezi z 

migracijami ne bi smelo biti odvisno od 

časovnega razporeda, vsebine in 

pogojenosti pogajalskega procesa; meni, 

da prenos upravljanja begunske krize na 

Turčijo ni verodostojna dolgoročna rešitev 

tega vprašanja; poziva države članice EU 

k solidarnosti, da bi več držav v duhu 

delitve bremena in odgovornosti sprejelo 

begunce za preselitev;  

38. zavrača skupni akcijski načrt EU in 

Turčije za begunce in upravljanje migracij; 

zavrača selitev begunske krize v Turčijo; 

poudarja, da sta se schengenski koncept 

in politika na področju azila in 

priseljevanja izkazala za neuspešna;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/15 

Predlog spremembe  15 

Mario Borghezio 

v imenu skupine ENL 

 

Predlog resolucije B8-0442/2016 

Kati Piri 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 

Poročilo o Turčiji za leto 2015 

Predlog resolucije 

Odstavek 45 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

45. spodbuja vlado, naj v celoti in brez 

diskriminacije izpolni merila, določena v 

časovnem načrtu za liberalizacijo 

vizumske ureditve, v razmerju do vseh 

držav članic; opozarja, da je liberalizacija 

vizumske ureditve proces, ki temelji na 

dosežkih, in da bodo potovanja brez 

vizuma turškim državljanom omogočena 

šele, ko bodo izpolnjene zahteve; poziva 

Komisijo, naj zagotovi več tehnične 

pomoči za izpolnjevanje pogojev iz načrta 

za liberalizacijo vizumske ureditve; 

45. zavrača načrt za liberalizacijo 

vizumskega režima; poudarja, da bo ta 

neizogibno privedel do še bolj 

nenadzorovanega nezakonitega 

priseljevanja; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/16 

Predlog spremembe  16 

Mario Borghezio 

v imenu skupine ENL 

 

Predlog resolucije B8-0442/2016 

Kati Piri 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 

Poročilo o Turčiji za leto 2015 

Predlog resolucije 

Odstavek 46 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

46. pozdravlja znatni napredek, ki je bil 

dosežen pri pogovorih o ponovni združitvi 

Cipra pod okriljem OZN; pozdravlja 

skupno izjavo dveh voditeljev z dne 11. 

februarja 2014 kot osnovo za rešitev 

vprašanja; podpira, da bi se Republika 

Ciper oblikovala v federacijo dveh 

skupnosti in dveh območij z enotno 

suverenostjo, enotno mednarodno pravno 

osebnostjo in enim samim državljanstvom, 

pri čemer bi bili obe skupnosti politično 

enakovredni, vsi državljani pa bi imeli 

enake možnosti, hkrati pa ta ureditev ne 

bi prejudicirala končnega sporazuma ter 

bi bila v skladu z ustreznimi resolucijami 

Varnostnega sveta OZN in mednarodnim 

pravom; pozdravlja konstruktiven pristop 

voditeljev grško-ciprske in turško-ciprske 

skupnosti na Cipru ter njuno odločenost 

in neutrudna prizadevanja, da bi čim prej 

dosegli pravično, celovito in izvedljivo 

rešitev vprašanja; poudarja, kako 

pomembna bi bila rešitev desetletja 

trajajočega ciprskega problema za celotno 

regijo in Evropo/Evropsko unijo; zato 

pozdravlja možnost ponovnega 

referenduma o ponovni združitvi ter vse 

strani poziva, naj prispevajo k 

pozitivnemu izidu; 

46. nasprotuje ustanovitvi nove ciprske 

države, ki bi ogrozila legitimnost 

Republike Ciper, države članice EU;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/17 

Predlog spremembe  17 

Mario Borghezio 

v imenu skupine ENL 

 

Predlog resolucije B8-0442/2016 

Kati Piri 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 

Poročilo o Turčiji za leto 2015 

Predlog resolucije 

Odstavek 52 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

52. pozdravlja pobudo predsednika Nikosa 

Anastasiadesa, naj turški jezik postane 

uradni jezik EU, in vse strani poziva k 

pospešitvi tega procesa; ugotavlja, da bo 

treba do datuma začetka veljavnosti 

sporazuma o rešitvi vprašanja že dodobra 

pripraviti izvajanje pravnega reda EU v 

prihodnji turško-ciprski zvezni državi; v 

zvezi s tem pozdravlja ustanovitev ad hoc 

odbora obeh skupnosti za pripravo na 

EU; spodbuja Evropski parlament in 

Komisijo, naj okrepita prizadevanja za 

sodelovanje s turškimi Ciprčani v 

pripravah na polno vključitev v EU; 

poziva predsednika Evropskega 

parlamenta, naj v primeru rešitve 

vprašanja sprejme potrebne ukrepe; 

52. zavrača pobudo predsednika Republike 

Ciper, naj turški jezik postane uradni jezik 

EU;  

Or. en 

 

 


