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11.4.2016 B8-0442/27 

Pakeitimas 27 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Paloma López 

Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Lidia Senra Rodríguez, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, 

Sofia Sakorafa, Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Marisa Matias, Tania González 

Peñas, Rina Ronja Kari 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos  B8-0442/2016 

Kati Piri 

Užsienio reikalų komiteto vardu 

2015 m. ataskaita dėl Turkijos 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos  

32 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos  Pakeitimas 

32. labai apgailestauja dėl daugiau kaip 

1 000 akademinės bendruomenės narių, 

pasirašiusių taikos siekti raginančią 

peticiją, bauginimo ir persekiojimo; 

pabrėžia, kad už visą gyvenimą taikai ir 

žmogaus teisėms paskyrusio teisininko 

Tahiro Elçi nužudymą atsakingi asmenys 

turi būti patraukti baudžiamojon 

atsakomybėn; reiškia didelį susirūpinimą 

dėl teisminių tyrimų, taikomų daugiausia 

Tautų demokratinės partijos (HDP) 

nariams, ir vietos merų įkalinimo ir 

atleidimo, įskaitant 25 pakaitinius merus, 

taip pat dėl grasinimų daugeliui kurdų 

politikų; 

32. labai apgailestauja dėl daugiau kaip 

1 000 akademinės bendruomenės narių, 

pasirašiusių taikos siekti raginančią 

peticiją, bauginimo ir persekiojimo; 

atsižvelgdamas į tai ragina paleisti 

įkalintus asmenis ir smerkia prof. 

Muzaffero Kaya, Kıvanço Ersoy ir Esros 

Mungan-Gürsoy kalinimą vienutėse; 
pabrėžia, kad už visą gyvenimą taikai ir 

žmogaus teisėms paskyrusio teisininko 

Tahiro Elçi nužudymą atsakingi asmenys 

turi būti patraukti baudžiamojon 

atsakomybėn; reiškia didelį susirūpinimą 

dėl teisminių tyrimų, taikomų daugiausia 

Tautų demokratinės partijos (HDP) 

nariams, ir vietos merų įkalinimo ir 

atleidimo, įskaitant 25 pakaitinius merus, 

taip pat dėl grasinimų daugeliui kurdų 

politikų; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/28 

Pakeitimas 28 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, 

Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Lidia Senra 

Rodríguez, Kostadinka Kuneva, Sofia Sakorafa, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, 

Tania González Peñas, João Pimenta Lopes, Martina Michels 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos  B8-0442/2016 

Kati Piri 

Užsienio reikalų komiteto vardu 

2015 m. ataskaita dėl Turkijos 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos  

38 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos  Pakeitimas 

38. džiaugiasi, kad 2015 m. lapkričio 29 d. 

pradėtas taikyti ES ir Turkijos bendras 

pabėgėlių ir migracijos valdymo veiksmų 

planas, kuris yra išsamios 

bendradarbiavimo darbotvarkės, grįstos 

bendra atsakomybe, abipusiais 

įsipareigojimais bei jų įgyvendinimu, 

dalis, ir primygtinai pakartoja, kad reikia 

nedelsiant jį įgyvendinti; pabrėžia, kad ES 

ir Turkijos bendradarbiavimas migracijos 

reikalų srityje neturėtų būti siejamas su 

derybų proceso kalendoriumi, turiniu ir 

sąlygomis; mano, kad pabėgėlių krizės 

perkėlimas į Turkiją nėra patikimas 

ilgalaikis šios problemos sprendimas; 

ragina ES valstybes nares būti vieningomis 

ir padidinti šalių, kurios priims pabėgėlius 

pagal perkėlimo programą, skaičių, 

laikantis naštos ir atsakomybės 

pasidalijimo principo;  

38. apgailestauja, kad kad 2015 m. 

lapkričio 29 d. pradėtas taikyti ES ir 

Turkijos bendras pabėgėlių ir migracijos 

valdymo veiksmų planas, ir reiškia didelį 

susirūpinimą dėl vis dažnėjančių 

pranešimų apie pabėgėlių žmogaus teisių 

pažeidimus (išsiuntimą, savavališką 

sulaikymą, teisinio statuso trūkumo); 

pabrėžia, kad ES ir Turkijos 

bendradarbiavimas migracijos reikalų 

srityje neturėtų būti siejamas su derybų 

proceso kalendoriumi, turiniu ir sąlygomis; 

apgailestauja, kad ES ir Turkijos bendras 

pabėgėlių ir migracijos valdymo veiksmų 

plane visiškai neatsižvelgiamą ir realią 

migrantų ir pabėgėlių padėtį Turkijoje ir 

kad jį atmetė tarptautinės organizacijos, 

pvz., UNHCR ir NVO, kaip nesuderinamą 

su ES ir tarptautine teise; mano, kad 

pabėgėlių krizės perkėlimas į Turkiją nėra 

patikimas ilgalaikis šios problemos 

sprendimas; atsižvelgdamas į tai pabrėžia, 

kad bendradarbiavimas migracijos 

klausimais neturėtų būti naudojamas kaip 

derybų koziris ir jis neturi būti vykdomas 

su sąlyga, kad būtų padidinta sienų 

kontrolė ar pagreitinamas stojimo 

procesas, tačiau jis taip pat turi būti 
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vykdomas migrantų ir prieglobsčio 

prašytojų naudai ir tam, kad būtų 

pripažintos jų teisės; ragina ES valstybes 

nares būti vieningomis ir padidinti šalių, 

kurios priims pabėgėlius pagal perkėlimo 

programą, skaičių, laikantis naštos ir 

atsakomybės pasidalijimo principo;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/29 

Pakeitimas 29 

Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Marina Albiol 

Guzmán, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, 

Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, 

Tania González Peñas, Martina Michels 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos  B8-0442/2016 

Kati Piri 

Užsienio reikalų komiteto vardu 

2015 m. ataskaita dėl Turkijos 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos  

41 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos  Pakeitimas 

41. džiaugiasi, kad Turkija iki šiol laikosi 

atviros sienos politikos Sirijos pabėgėlių 

atžvilgiu; palankiai vertina tai, kad 

įsigaliojo naujos Turkijos vizų režimo 

taisyklės, kurios jau sudarė sąlygas labai 

sumažinti nelegalių sienos kirtimo atvejų 

skaičių; vis dėlto pabrėžia, kad, 

vadovaujantis ES vizų politika, šalims, iš 

kurių atvyksta daugiausia nelegalių 

migrantų, turi būti taikoma daug 

griežtesnės vizų tvarkos politika, siekiant 

pažaboti migrantų, kuriems nereikia 

tarptautinės apsaugos, srautus į Europą 

per Turkiją; pabrėžia, kad Turkijai 

reikalinga visa įmanoma pagalba 

griežtinant savo sienų saugumą ir 

intensyvinant kovą su neteisėtu žmonių 

gabenimu; ragina Turkiją laikytis visiško 

nepakantumo politikos ir imtis veiksmingų 

priemonių siekiant sustabdyti prekeivius 

žmonėmis ir pabėgėlių srautą į Graikijos 

salas, lemiantį aštrias humanitarines, 

politines, socialines ir saugumo 

problemas Europos Sąjungoje; ragina 

Turkiją, Bulgariją ir Graikiją labiau 

bendradarbiauti paieškos ir gelbėjimo 

operacijų Egėjo jūroje srityje, taip pat 

ragina FRONTEX pasiūlyti savo paramą 

41. džiaugiasi, kad Turkija iki šiol laikosi 

atviros sienos politikos Sirijos pabėgėlių 

atžvilgiu ir ragina vėl pradėti taikyti tokią 

politiką; pabrėžia, kad Turkijai reikalinga 

visa įmanoma pagalba kovojant su 

neteisėtu žmonių gabenimu ir primena, 

kad tai galima iš esmės pasiekti suteikiant 

pabėgėliams tiesioginę teisėtą galimybę iš 

Turkijos patekti į ES; ragina Turkiją 

laikytis visiško nepakantumo politikos ir 

imtis veiksmingų priemonių siekiant 

sustabdyti prekeivius žmonėmis; ragina 

nedelsiant sukurti masinę ir privalomą 

tiesioginio perkėlimo ir Turkijos į ES 

valstybes nares sistemą, kuria taip pat 

būtų sumažinamas pavojus žūti jūroje 

pabėgėlių srautui vykstant į Graikijos 

salas; ragina Turkiją imtis daugiau 

veiksmų paieškos ir gelbėjimo operacijų 

savo teritoriniuose vandenyse srityje, 

užtikrinti geresnį savo ir Graikijos 

kompetentingų gelbėjimo koordinavimo 

centrų bendradarbiavimą ir sustiprinti 

dvišalį keitimąsi informacija apie 

incidentus, susijusius su nelaimėmis 

jūroje; pripažįsta, kad kovos su 

nusikalstamu žmonių gabenimu priemonės 

gali būti veiksmingos tik jeigu kartu bus 
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Turkijos pakrančių apsaugai ir sustiprinti 

dvišalį keitimąsi informacija; pripažįsta, 

kad kovos su nusikalstamu žmonių 

gabenimu priemonės gali būti veiksmingos 

tik jeigu kartu bus nustatomi saugūs ir 

teisėti pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų 

atvykimo į Europos Sąjungą maršrutai; 

nustatomi saugūs ir teisėti pabėgėlių ir 

prieglobsčio prašytojų atvykimo į Europos 

Sąjungą maršrutai; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/30 

Pakeitimas 30 

Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Marina Albiol 

Guzmán, Ángela Vallina, Lidia Senra Rodríguez, Kostadinka Kuneva, Patrick Le 

Hyaric, Marisa Matias, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Martina Michels 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos  B8-0442/2016 

Kati Piri 

Užsienio reikalų komiteto vardu 

2015 m. ataskaita dėl Turkijos 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos  

41 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos  Pakeitimas 

  41a. apgailestauja, kad Turkijos valdžios 

institucijos tam tikrą skaičių Sirijos 

piliečių išsiuntė atgal į jų karo draskomą 

šalį; apgailestauja, kad ES ir jos valstybės 

narės svarsto galimybę Turkiją priskirti 

prie taip vadinamų saugių šalių, ypač 

atsižvelgiant į blogėjančią padėtį įstatymo 

viršenybės srityje, ypač Rytų Turkijoje, ir 

baiminasi, kad ją įtraukus į šį sąrašą bus 

pakenkiama vyrų ir moterų, Turkijoje 

patiriančių represijas, teisė prašyti 

prieglobsčio; apgailestauja dėl spaudimo, 

kurį Europos Sąjunga ir jos valstybės 

narės daro Turkijai, kad ji kitų šalių 

atžvilgiu taikytų griežtesnę vizų politiką;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/31 

Pakeitimas 31 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Paloma López 

Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva, 

Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, 

Martina Michels, Tania González Peñas 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos  B8-0442/2016 

Kati Piri 

Užsienio reikalų komiteto vardu 

2015 m. ataskaita dėl Turkijos 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos  

43 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos  Pakeitimas 

43. džiaugiasi, kad Turkijos valdžios 

institucijos ir UNHCR Turkijoje derina 

savo duomenų bazes, naudojamas 

registruojant pabėgėlius į vieną 

registracijos sistemą; mano, kad reikia 

nedelsiant ištirti techninius būdus 

pasiekti, kad ši duomenų bazė būtų 

sąveiki ir suderinta su Europos duomenų 

baze, naudojama prieglobsčio prašytojams 

registruoti, „Eurodac“; pabrėžia, jog taip 

pat svarbu, kad pabėgėliams palikus 

Turkiją siekiant vykti į Europą, jie būtų 

išbraukti iš Turkijos duomenų bazės; 

43. džiaugiasi, kad Turkijos valdžios 

institucijos ir UNHCR Turkijoje derina 

savo duomenų bazes, naudojamas 

registruojant pabėgėlius į vieną 

registracijos sistemą;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/32 

Pakeitimas 32 

Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Paloma López 

Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Lidia Senra Rodríguez, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, 

Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Tania González Peñas 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos  B8-0442/2016 

Kati Piri 

Užsienio reikalų komiteto vardu 

2015 m. ataskaita dėl Turkijos 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos  

44 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos  Pakeitimas 

44. pabrėžia, kad ES itin svarbu 

įgyvendinti readmisijos susitarimą su 

visomis valstybėmis narėmis, nes tai 

suteikia galimybę vykdyti veiksmingesnę 

migrantų, kuriems nereikia tarptautinės 

apsaugos, grąžinimo politiką; palankiai 

vertina 2015 m. lapkričio 29 d. ES ir 

Turkijos aukščiausiojo lygio susitikime 

pasiektą abiejų šalių politinį susitarimą, 

kad ES ir Turkijos readmisijos 

susitarimas būtų pradėtas visiškai taikyti 

nuo 2016 m. birželio mėn.; ragina visas 

šalis visapusiškai ir veiksmingai 

įgyvendinti galiojančius dvišalius 

readmisijos susitarimus bei užtikrinti, kad 

būtų visapusiškai gerbiamos grįžusių 

migrantų pagrindinės teisės; 

44. apgailestauja, kad 2014 m. spalio 1 d. 

buvo sudarytas susitarimas dėl 

readmisijos, kuris gali tik pakenkti 

pastangoms atverti teisėtus migracijos 

kelius ir migrantų ir pabėgėlių gyventojų 

teisėms, atsižvelgiant į teisinių priemonių, 

pagal kurias jiems suteikiama apsauga 

Turkijoje, silpnumą; ragina laikytis 

Europos Žmogaus Teisių Teismo 

sprendimų šioje srityje ir juos įgyvendinti, 

taip pat ir tais atvejais, kai jie yra susiję su 

valstybėmis narėmis;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/33 

Pakeitimas 33 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, 

Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Lidia Senra 

Rodríguez, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, 

Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Tania González Peñas 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos  B8-0442/2016 

Kati Piri 

Užsienio reikalų komiteto vardu 

2015 m. ataskaita dėl Turkijos 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos  

45 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos  Pakeitimas 

45. ragina vyriausybę visapusiškai ir be 

diskriminacijos laikytis kriterijų, nurodytų 

vizų režimo liberalizavimo veiksmų plane, 

visų valstybių narių atžvilgiu; primena, kad 

vizų režimo liberalizavimas yra 

pasiekimais grindžiamas procesas ir kad 

tik tada, kai bus pasiekti standartai, 

Turkijos piliečiams bus galima taikyti 

bevizį kelionių režimą; prašo Komisijos 

teikti daugiau techninės pagalbos siekiant 

patenkinti vizų režimo liberalizavimo 

veiksmų plano sąlygas; 

45. ragina Turkijos vyriausybę 

visapusiškai ir be diskriminacijos laikytis 

kriterijų, nurodytų vizų režimo 

liberalizavimo veiksmų plane, visų 

valstybių narių atžvilgiu; primena, kad vizų 

režimo liberalizavimas negali būti 

suderinamas su sienų kontrolės 

sustiprinimu, ir juo savaime siekiama 

tikslo įgyvendinti visuotinę laisvo 

judėjimo teisę; prašo Komisijos teikti 

daugiau techninės pagalbos siekiant 

patenkinti vizų režimo liberalizavimo 

veiksmų plano sąlygas; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/34 

Pakeitimas 34 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, 

Marina Albiol Guzmán, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, 

Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Martina Michels, Marisa Matias, 

Tania González Peñas, Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, 

Sofia Sakorafa 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos  B8-0442/2016 

Kati Piri 

Užsienio reikalų komiteto vardu 

2015 m. ataskaita dėl Turkijos 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos  

52 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos  Pakeitimas 

52. palankiai vertina Kipro Respublikos 

prezidento Nikoso Anastasiadeso 

iniciatyvą padaryti turkų kalbą oficialia ES 

kalba ir ragina šalis paspartinti šį procesą; 

pažymi, kad būtina gerai pasirengti ES 

teisyno įgyvendinimui būsimoje turkų 

kilmės kipriečių federacinėje valstijoje 

įsigaliojus susitarimui dėl sprendimo; todėl 

palankiai vertina tai, kad įsteigtas dviejų 

bendruomenių ES pasirengimo ad hoc 

komitetas; ragina ir Europos Parlamentą, 

ir Komisiją dėti intensyvesnes pastangas 

bendradarbiauti su turkų kilmės kipriečiais 

jiems rengiantis visiškai integruotis į ES; 

ragina Europos Parlamento Pirmininką 

imtis reikiamų veiksmų, jei būtų pasiekta 

susitarimo; 

52. palankiai vertina Kipro Respublikos 

prezidento Nikoso Anastasiadeso 

iniciatyvą padaryti turkų kalbą oficialia ES 

kalba ir ragina šalis paspartinti šį procesą; 

pažymi, kad būtina gerai pasirengti ES 

teisyno įgyvendinimui būsimoje turkų 

kilmės kipriečių federacinėje valstijoje 

įsigaliojus susitarimui dėl sprendimo; todėl 

palankiai vertina tai, kad įsteigtas dviejų 

bendruomenių ES pasirengimo ad hoc 

komitetas; ragina Komisiją dėti 

intensyvesnes pastangas bendradarbiauti su 

turkų kilmės kipriečiais jiems rengiantis 

pasiekti visišką darną su ES, laikantis 

visapusiško sprendimo; ragina Europos 

Parlamento Pirmininką imtis reikiamų 

veiksmų, jei būtų pasiekta susitarimo; 

Or. en 

 

 


