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11.4.2016 B8-0442/27 

Predlog spremembe  27 

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

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

Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), 

Kostadinka Kuneva, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Sofia Sakorafa, Patrick Le 

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

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0442/2016 

Kati Piri 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 

Poročilo o Turčiji za leto 2015 

Predlog resolucije 

Odstavek 32 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

32. močno obžaluje ustrahovanje in pregon 

več kot 1000 članov akademskega sveta, ki 

so podpisali peticijo za mir; poudarja, da je 

treba kazensko preganjati odgovorne za 

uboj odvetnika Tahirja Elçija, ki je svoje 

življenje posvetil miru in človekovim 

pravicam; izraža resno zaskrbljenost glede 

sodnih preiskav, katerih tarča so bili 

predvsem člani Ljudske demokratične 

stranke (HDP), glede potekajočega 

zapiranja in odpuščanja lokalnih županov, 

vključno s 25 sožupani, ter glede groženj, 

ki so jih deležni številni kurdski politiki; 

32. močno obžaluje ustrahovanje in pregon 

več kot 1000 članov akademskega sveta, ki 

so podpisali peticijo za mir; v zvezi s tem 

poziva k izpustitvi zapornikov in obsoja 

oddajo v samico profesorjev Muzafferja 

Kaye, Kıvança Ersoya in Esre Mungan-

Gürsoy; poudarja, da je treba kazensko 

preganjati odgovorne za uboj odvetnika 

Tahirja Elçija, ki je svoje življenje posvetil 

miru in človekovim pravicam; izraža resno 

zaskrbljenost glede sodnih preiskav, 

katerih tarča so bili predvsem člani 

Ljudske demokratične stranke (HDP), 

glede potekajočega zapiranja in odpuščanja 

lokalnih županov, vključno s 25 sožupani, 

ter glede groženj, ki so jih deležni številni 

kurdski politiki; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/28 

Predlog spremembe  28 

Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Neoklis Silikiotis (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 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

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. obžaluje zagon skupnega akcijskega 

načrta EU in Turčije za begunce in 

upravljanje migracij 29. novembra 2015 in 

izraža globoko zaskrbljenost zaradi 

naglega porasta poročil o kršitvah 

človekovih pravic beguncev (vračanje, 

samovoljna pridržanja, brez pravnega 

statusa); poudarja, da sodelovanje med EU 

in Turčijo v zvezi z migracijami ne bi 

smelo biti odvisno od časovnega 

razporeda, vsebine in pogojenosti 

pogajalskega procesa; obžaluje, da skupni 

akcijski načrt EU in Turčije za begunce in 

upravljanje migracij, ki so ga 

mednarodne organizacije, denimo 

UNHCR in nevladne organizacije, 

zavrnile kot nezdružljivega s pravom EU 

in mednarodnim pravom, ne upošteva 

dejanskega položaja migrantov in 

beguncev v Turčiji; meni, da prenos 

upravljanja begunske krize na Turčijo ni 

verodostojna dolgoročna rešitev tega 

vprašanja; zato poudarja, da se 

sodelovanje na področju migracij ne sme 

uporabljati kot pogajalsko sredstvo ali 

pogojevati izključno z okrepljenim 

nadzorom meja ali pristopnim procesom, 
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temveč mora biti tudi v interesu migrantov 

in prosilcev za azil ter priznavanja 

njihovih pravic; poziva države članice EU 

k solidarnosti, da bi več držav v duhu 

delitve bremena in odgovornosti sprejelo 

begunce za preselitev;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/29 

Predlog spremembe  29 

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

Guzmán, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Kostas 

Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Kostadinka Kuneva, Stelios Kuloglu (Stelios 

Kouloglou), Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Tania González Peñas, Martina Michels 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0442/2016 

Kati Piri 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 

Poročilo o Turčiji za leto 2015 

Predlog resolucije 

Odstavek 41 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

41. izreka pohvalo Turčiji, ker je do 

nedavnega ohranjala politiko odprtih meja 

za sirske begunce; odobrava začetek 

veljavnosti novih pravil turškega 

vizumskega režima, zaradi katerih so se 

nedovoljeni prehodi že močno zmanjšali; 

kljub temu poudarja, da je treba za 

države, iz katerih prihaja veliko število 

nezakonitih migrantov, uporabljati veliko 

strožjo vizumsko politiko, skladno z 

vizumsko politiko EU, da bi zajezili pritok 

migrantov, ki ne potrebujejo mednarodne 

zaščite, prek Turčije v Evropo; poudarja, 

da Turčija potrebuje vso podporo za 

izboljšanje varnosti svojih meja in 

krepitev boja proti tihotapljenju ljudi; 
spoziva Turčijo, naj pokaže nično 

toleranco in sprejme učinkovite ukrepe za 

zaustavitev trgovcev z ljudmi in toka 

beguncev proti grškim otokom, ki 

povzroča hude humanitarne, politične, 

socialne in varnostne probleme v EU; 

spodbuja Turčijo, Bolgarijo in Grčijo, naj 

bolj sodelujejo pri operacijah za iskanje in 

reševanje v Egejskem morju, agencijo 

Frontex pa poziva, naj nudi podporo 

turški obalni straži in okrepi dvostransko 

izmenjavo informacij z njo; priznava, da so 

41. izreka pohvalo Turčiji, ker je do 

nedavnega ohranjala politiko odprtih meja 

za sirske begunce, in poziva k ponovnemu 

odprtju meja; poudarja, da Turčija v boju 

proti tihotapljenju ljudi potrebuje vso 

podporo, in ponovno poudarja, da je 

mogoče to doseči predvsem z 

zagotavljanjem neposrednega zakonitega 

vstopa beguncev iz Turčije v EU; poziva 

Turčijo, naj pokaže nično toleranco in 

sprejme učinkovite ukrepe za zaustavitev 

trgovcev z ljudmi; poziva k vzpostavitvi 

takojšnjega, množičnega in zavezujočega 

načrta za preselitev neposredno iz Turčije 

v države članice EU, s čimer bi se tudi 

zmanjšalo tveganje za izgubo življenj na 

morju v toku beguncev na poti proti 

grškim otokom; spodbuja Turčijo, naj 

okrepi prizadevanja v operacijah za iskanje 

in reševanje v svojih teritorialnih vodah, 

zagotovi boljše sodelovanje svojih 

pristojnih centrov za usklajevanje 

reševalnih operacij z grškimi ter okrepi 

dvostransko izmenjavo informacij o 

stiskah na morju; priznava, da so lahko 

ukrepi proti tihotapljenju učinkoviti le 

skupaj z vzpostavitvijo varnih in zakonitih 

poti v Evropsko unijo za begunce in 
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lahko ukrepi proti tihotapljenju učinkoviti 

le skupaj z vzpostavitvijo varnih in 

zakonitih poti v Evropsko unijo za begunce 

in prosilce za azil; 

prosilce za azil; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/30 

Predlog spremembe  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 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0442/2016 

Kati Piri 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 

Poročilo o Turčiji za leto 2015 

Predlog resolucije 

Odstavek 41 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  41a. obžaluje, da so turške oblasti prisilno 

vrnile določeno število Sircev v njihovo od 

vojne razdejano državo; obžaluje, da EU 

in njene države članice preučujejo 

možnost vključitve Turčije na seznam tako 

imenovanih varnih držav, zlasti glede na 

poslabšanja vladavine prava, demokracije 

in položaja človekovih pravic, predvsem 

na vzhodnem območju Turčije, in se boji, 

da bo vključitev na ta seznam ogrožala 

pravico moških in žensk, ki so žrtve 

represije, da vložijo prošnjo za azil; 

obžaluje pritisk, ki ga Evropska unija in 

njene države članice izvajajo nad Turčijo, 

naj izvaja strožji vizumski režim za druge 

države;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/31 

Predlog spremembe  31 

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

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

(Stelios Kouloglou), Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios 

Papadimoulis), Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Martina Michels, Tania 

González Peñas 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0442/2016 

Kati Piri 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 

Poročilo o Turčiji za leto 2015 

Predlog resolucije 

Odstavek 43 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

43. pozdravlja, da turške oblasti in Urad 

Visokega komisarja Združenih narodov za 

begunce v Turčiji usklajujejo podatkovne 

baze za registracijo beguncev v enoten 

registracijski sistem; meni, da je treba 

preučiti tehnične načine, da bi bila ta 

podatkovna baza interoperabilna in 

združljiva z evropsko podatkovno bazo za 

registracijo prosilcev za azil (Eurodac); 

poudarja, da je pomembno tudi to, da so 

begunci, ki zapustijo Turčijo in gredo v 

Evropo, izpisani iz turške podatkovne 

baze; 

43. pozdravlja, da turške oblasti in Urad 

Visokega komisarja Združenih narodov za 

begunce v Turčiji usklajujejo podatkovne 

baze za registracijo beguncev v enoten 

registracijski sistem;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/32 

Predlog spremembe  32 

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

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

Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), 

Kostadinka Kuneva, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Patrick Le Hyaric, Martina 

Michels, Tania González Peñas 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0442/2016 

Kati Piri 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 

Poročilo o Turčiji za leto 2015 

Predlog resolucije 

Odstavek 44 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

44. poudarja, da je izvajanje sporazuma o 

ponovnem sprejemu v razmerju do vseh 

držav članic izjemno pomembno za EU, 

saj ponuja možnost za bolj učinkovito 

politiko vračanja migrantov, ki ne 

potrebujejo mednarodne zaščite; 

pozdravlja politični dogovor, ki sta ga EU 

in Turčija strani sprejeli na njunem 

vrhunskem srečanju 29. novembra 2015, 

da se bo sporazum o ponovnem sprejemu 

med EU in Turčijo začel v celoti izvajati 

junija 2016; poziva vse strani, naj medtem 

v celoti in učinkovito izvajajo obstoječe 

dvostranske sporazume o ponovnem 

sprejemu ter zagotovijo polno spoštovanje 

temeljnih pravic vrnjenih migrantov; 

44. obžaluje sklenitev sporazuma o 

ponovnem sprejemu 1. oktobra 2014, ki 

lahko le ogroža prizadevanja za odprtje 

zakonitih migracijskih poti ter pravice 
migrantov in beguncev zaradi šibkosti 

pravnih instrumentov, ki zagotavljajo 

njihovo zaščito v Turčiji; poziva k 

spoštovanju in izvajanju sodb Evropskega 

sodišča za človekove pravice, tudi tistih, ki 

zadevajo države članice;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/33 

Predlog spremembe  33 

Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), 

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

Guzmán, Ángela Vallina, Lidia Senra Rodríguez, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios 

Papadimoulis), Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Kostadinka Kuneva, Stelios 

Kuloglu (Stelios Kouloglou), Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Tania González Peñas 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

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. spodbuja turško vlado, naj v celoti in 

brez diskriminacije izpolni merila, 

določena v časovnem načrtu za 

liberalizacijo vizumske ureditve, v 

razmerju do vseh držav članic; ponovno 

opozarja, da liberalizacija vizumskega 

režima ne more biti pogojena z okrepitvijo 

nadzora meja, saj je sama po sebi cilj pri 

uresničevanju univerzalne pravice do 

prostega gibanja; poziva Komisijo, naj 

zagotovi več tehnične pomoči za 

izpolnjevanje pogojev iz načrta za 

liberalizacijo vizumske ureditve; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/34 

Predlog spremembe  34 

Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Paloma 

López Bermejo, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Dimitrios Papadimulis 

(Dimitrios Papadimoulis), Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), 

Kostadinka Kuneva, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Martina Michels, Marisa 

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

Vallina, Sofia Sakorafa 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

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. 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 Komisijo, naj okrepi 

prizadevanja za sodelovanje s turškimi 

Ciprčani v pripravah na dosledno 

usklajevanje z EU v okviru vseobsegajoče 

rešitve; poziva predsednika Evropskega 

parlamenta, naj v primeru rešitve vprašanja 

sprejme potrebne ukrepe; 

Or. en 

 

 


