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Изменение 1
Лоранс Й.А.Й. Стасен

Предложение за резолюция
Позоваване 1a (ново)

Предложение за резолюция Изменение

– като взе предвид доклада за 
напредъка за 2013 г., който 
министърът по европейските въпроси 
на Турция и главен преговарящ за 
присъединяването изготви в отговор 
на доклада на Комисията; като има 
предвид, че този доклад за напредъка 
далеч не е обективен, в него не се 
споменават въпросите, които 
турските органи считат за 
смущаващи, и е равнозначен на 
поставянето на самооценка от 
страна на кандидата;

Or. nl

Изменение 2
Раймон Обиолс

Предложение за резолюция
Позоваване 3

Предложение за резолюция Изменение

– като взе предвид предишните си 
резолюции, по-конкретно от 
10 февруари 2010 г. относно доклада за 
напредъка на Турция за 2009 г., от 
9 март 2011 г. за доклада за напредъка 
на Турция през 2010 г., от 29 март 
2012 г. относно доклада за напредъка на 
Турция през 2011 г. и от 18 април 
2013 г. относно доклада за напредъка на 
Турция през 2012 г.,

– като взе предвид предишните си 
резолюции, по-конкретно от 
10 февруари 2010 г. относно доклада за 
напредъка на Турция за 2009 г., от 
9 март 2011 г. за доклада за напредъка 
на Турция през 2010 г., от 29 март 
2012 г. относно доклада за напредъка на 
Турция през 2011 г., от 18 април 2013 г. 
относно доклада за напредъка на Турция 
през 2012 г. и от 13 юни 2013 г. 
относно положението в Турция4,



PE526.229v01-00 4/137 AM\1014601BG.doc

BG

__________________ __________________
1 Приети текстове, P7_TA(2011)0090. 1 Приети текстове, P7_TA(2011)0090.
2 Приети текстове, P7_TA(2012)0116. 2 Приети текстове, P7_TA(2012)0116.
3 Приети текстове, P7_TA(2013)0184. 3 Приети текстове, P7_TA(2013)0184.

4 Приети текстове, P7_TA(2013)0277.

Or. en

Изменение 3
Такис Хаджигеоргиу

Предложение за резолюция
Позоваване 4

Предложение за резолюция Изменение

– като взе предвид Рамката за преговори 
с Турция от 3 октомври 2005 г.,

– като взе предвид Рамката за преговори 
с Турция от 3 октомври 2005 г. и 
декларацията на Европейската 
общност и нейните държави членки 
от 21 септември 2005 г.,

Or. en

Изменение 4
Раймон Обиолс

Предложение за резолюция
Позоваване 6

Предложение за резолюция Изменение

– като взе предвид заключенията на 
Съвета от 14 декември 2010 г. и
11 декември 2012 г.,

– като взе предвид заключенията на 
Съвета от 14 декември 2010 г.,
11 декември 2012 г. и 25 юни 2013 г.,

Or. en

Изменение 5
Лоранс Й.А.Й. Стасен
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Предложение за резолюция
Позоваване 7

Предложение за резолюция Изменение

– като взе предвид Хартата на 
основните права на Европейския съюз,

заличава се

Or. nl

Изменение 6
Метин Казак, Иво Вайгъл, Греъм Уотсън, Йелко Кацин

Предложение за резолюция
Позоваване 8a (ново)

Предложение за резолюция Изменение

– като взе предвид Решение № 1/95 на 
Съвета за асоцииране ЕО — Турция 
от 22 декември 1995 г. за 
осъществяване на последната фаза на 
митническия съюз (Решение 1/95),

Or. en

Изменение 7
Лоранс Й.А.Й. Стасен

Предложение за резолюция
Позоваване 9

Предложение за резолюция Изменение

– като взе предвид факта, че 
преговорите за присъединяването на 
Турция започнаха на 3 октомври 2005 г. 
и че започването на тези преговори 
представлява началото на дълъг 
процес с неизвестен изход, основан на 
справедливи и строги изисквания и 
ангажимент за провеждане на 
реформи,

– като взе предвид факта, че 
преговорите за присъединяването на 
Турция, превърнали се в един безкраен 
процес, започнаха на 3 октомври 
2005 г.; като има предвид, че от 
тогава насам пропастта между ЕС и 
Турция не се стеснява, а постоянно се 
разширява,
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Or. nl

Изменение 8
Андреас Мьолцер, Филип Клас

Предложение за резолюция
Позоваване 9

Предложение за резолюция Изменение

– като взе предвид факта, че 
преговорите за присъединяването на 
Турция започнаха на 3 октомври 2005 г. 
и че започването на тези преговори 
представлява началото на дълъг 
процес с неизвестен изход, основан на 
справедливи и строги изисквания и 
ангажимент за провеждане на 
реформи;

– като взе предвид факта, че 
преговорите за присъединяването на 
Турция започнаха на 3 октомври 2005 г., 
въпреки че Турция не е европейска 
държава и поради тази причина не 
може да се присъедини към ЕС;

Or. de

Изменение 9
Йоран Ферм, Оса Вестлунд, Марита Улвског, Анна Хед, Оле Лудвигсон, Йенс 
Нилсон, Исмаил Ертуг, Таня Файон, Йо Лайнен, Ричард Хауит

Предложение за резолюция
Позоваване 9

Предложение за резолюция Изменение

– като взе предвид факта, че 
преговорите за присъединяването на 
Турция започнаха на 3 октомври 2005 г. 
и че започването на тези преговори 
представлява началото на дълъг процес 
с неизвестен изход, основан на 
справедливи и строги изисквания и 
ангажимент за провеждане на реформи,

– като взе предвид факта, че 
преговорите за присъединяването на 
Турция започнаха на 3 октомври 2005 г. 
и че започването на тези преговори 
представлява началото на дълъг процес 
с неизвестен изход, основан на 
справедливи и строги изисквания и 
ангажимент за провеждане на реформи с 
общата цел за пълноправно членство 
в ЕС веднага след като бъдат 
изпълнени критериите за членство,

Or. en
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Изменение 10
Мария Елени Копа

Предложение за резолюция
Позоваване 9

Предложение за резолюция Изменение

– като взе предвид факта, че 
преговорите за присъединяването на 
Турция започнаха на 3 октомври 2005 г. 
и че започването на тези преговори 
представлява началото на дълъг процес 
с неизвестен изход, основан на 
справедливи и строги изисквания и 
ангажимент за провеждане на реформи,

– като взе предвид факта, че 
преговорите за присъединяването на 
Турция започнаха на 3 октомври 2005 г. 
и че започването на тези преговори 
представлява началото на дълъг процес 
с неизвестен изход, основан на 
съответствието със справедливи и 
строги изисквания и ангажимент за 
провеждане на реформи,

Or. el

Изменение 11
Лоранс Й.А.Й. Стасен

Предложение за резолюция
Позоваване 10

Предложение за резолюция Изменение

– като взе предвид факта, че Турция се е 
ангажирала да изпълни критериите от 
Копенхаген, да проведе адекватни и 
ефективни реформи, да поддържа 
добросъседски отношения и постепенно 
да постигне съответствие с ЕС; като има 
предвид, че тези усилия следва да се 
разглеждат като възможност за
Турция да продължи процеса на 
своята модернизация,

– като взе предвид факта, че Турция се е 
ангажирала да изпълни критериите от 
Копенхаген, да проведе адекватни и 
ефективни реформи, да поддържа 
добросъседски отношения и постепенно 
да постигне съответствие с ЕС; като има 
предвид, че Турция по никакъв начин 
не уважава този ангажимент,

Or. nl
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Изменение 12
Мария Елени Копа

Предложение за резолюция
Позоваване 10

Предложение за резолюция Изменение

– като взе предвид факта, че Турция се е 
ангажирала да изпълни критериите от 
Копенхаген, да проведе адекватни и 
ефективни реформи, да поддържа 
добросъседски отношения и постепенно 
да постигне съответствие с ЕС; като има 
предвид, че тези усилия следва да се 
разглеждат като възможност за Турция 
да продължи процеса на своята 
модернизация,

– като взе предвид факта, че Турция се е 
ангажирала да изпълни критериите от 
Копенхаген, да проведе адекватни и 
ефективни реформи, да поддържа 
добросъседски отношения и постепенно 
да постигне съответствие с ЕС; като има 
предвид, че тези усилия следва да се 
разглеждат като възможност за Турция 
да продължи необходимия процес на 
своята модернизация,

Or. el

Изменение 13
Лоранс Й.А.Й. Стасен

Предложение за резолюция
Позоваване 11

Предложение за резолюция Изменение

– като взе предвид факта, че ЕС 
следва да остане референтен за 
реформите в Турция,

заличава се

Or. nl

Изменение 14
Йоран Ферм, Оса Вестлунд, Марита Улвског, Анна Хед, Оле Лудвигсон, Йенс 
Нилсон, Исмаил Ертуг, Таня Файон, Йо Лайнен, Ричард Хауит

Предложение за резолюция
Позоваване 12
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Предложение за резолюция Изменение

– като взе предвид факта, че в 
съответствие със заключенията от 
заседанието на Европейския съвет, 
проведено през декември 2006 г.,
цялостното изпълнение на всички 
критерии от Копенхаген и 
интеграционният капацитет на ЕС
остават основата за присъединяване 
към ЕС,

– като взе предвид факта, че цялостното 
изпълнение на всички критерии от 
Копенхаген остава основата за 
присъединяване към ЕС,

Or. en

Изменение 15
Раймон Обиолс

Предложение за резолюция
Позоваване 12

Предложение за резолюция Изменение

– като взе предвид факта, че в 
съответствие със заключенията от 
заседанието на Европейския съвет, 
проведено през декември 2006 г., 
цялостното изпълнение на всички 
критерии от Копенхаген и 
интеграционният капацитет на ЕС
остават основата за присъединяване 
към ЕС,

– като взе предвид факта, че в 
съответствие със заключенията от 
заседанието на Европейския съвет, 
проведено през декември 2006 г., 
цялостното изпълнение на всички 
критерии от Копенхаген остава
основата за присъединяване към ЕС,

Or. en

Изменение 16
Ренате Зомер, Елени Теохарус

Предложение за резолюция
Позоваване 12a (ново)

Предложение за резолюция Изменение

– като взе предвид факта, че броят на 
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задържаните журналисти в Турция е 
най-високият в света и че това 
ограничение на свободата на мнение и 
на медиите е нарушаване на основен 
принцип на критериите от 
Копенхаген,

Or. en

Изменение 17
Андреас Мьолцер, Филип Клас

Предложение за резолюция
Позоваване 13

Предложение за резолюция Изменение

– като взе предвид факта, че в своите 
заключения от 11 декември 2012 г. 
Съветът подкрепи новия подход на 
Комисията да постави принципа на 
правовата държава в центъра на 
политиката на разширяване и 
потвърди основното значение в 
процеса на преговори на глава 23 
(съдебна система и основни права) и 
глава 24 (правосъдие, свобода и 
сигурност), които трябва да бъдат 
разглеждани на ранен етап от 
преговорите, за да има ясни отправни 
точки и достатъчно време за 
въвеждане на необходимите промени 
в законодателството, 
институционални реформи и солидна 
документация, проследяваща 
прилагането,

заличава се

Or. de

Изменение 18
Ренате Зомер

Предложение за резолюция
Позоваване 13
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Предложение за резолюция Изменение

– като взе предвид факта, че в своите 
заключения от 11 декември 2012 г. 
Съветът подкрепи новия подход на 
Комисията да постави принципа на 
правовата държава в центъра на 
политиката на разширяване и потвърди 
основното значение в процеса на 
преговори на глава 23 (съдебна система 
и основни права) и глава 24 
(правосъдие, свобода и сигурност), 
които трябва да бъдат разглеждани 
на ранен етап от преговорите, за да 
има ясни отправни точки и 
достатъчно време за въвеждане на 
необходимите промени в 
законодателството, 
институционални реформи и солидна 
документация, проследяваща 
прилагането,

– като взе предвид факта, че в своите 
заключения от 11 декември 2012 г. 
Съветът подкрепи новия подход на 
Комисията да постави принципа на 
правовата държава в центъра на 
политиката на разширяване и потвърди 
основното значение в процеса на 
преговори на глава 23 (съдебна система 
и основни права) и глава 24 
(правосъдие, свобода и сигурност),

Or. en

Изменение 19
Антигони Пападопулу, Ангелика Вертман, Чарлз Танък

Предложение за резолюция
Позоваване 13

Предложение за резолюция Изменение

– като взе предвид факта, че в своите 
заключения от 11 декември 2012 г. 
Съветът подкрепи новия подход на 
Комисията да постави принципа на 
правовата държава в центъра на 
политиката на разширяване и потвърди 
основното значение в процеса на 
преговори на глава 23 (съдебна система 
и основни права) и глава 24 
(правосъдие, свобода и сигурност), 
които трябва да бъдат разглеждани на 
ранен етап от преговорите, за да има 
ясни отправни точки и достатъчно 

– като взе предвид факта, че в своите 
заключения от 11 декември 2012 г. 
Съветът подкрепи новия подход на 
Комисията, въпреки че не е приложим 
за Турция, да постави принципа на 
правовата държава в центъра на 
политиката на разширяване и потвърди 
основното значение в процеса на 
преговори на глава 23 (съдебна система 
и основни права) и глава 24 
(правосъдие, свобода и сигурност), 
които трябва да бъдат разглеждани на 
ранен етап от преговорите, за да има 
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време за въвеждане на необходимите 
промени в законодателството, 
институционални реформи и солидна 
документация, проследяваща 
прилагането,

ясни отправни точки и достатъчно 
време за въвеждане на необходимите 
промени в законодателството, 
институционални реформи и солидна 
документация, проследяваща 
прилагането,

Or. en

Изменение 20
Елени Теохарус

Предложение за резолюция
Позоваване 13

Предложение за резолюция Изменение

– като взе предвид факта, че в своите 
заключения от 11 декември 2012 г. 
Съветът подкрепи новия подход на 
Комисията да постави принципа на 
правовата държава в центъра на 
политиката на разширяване и потвърди 
основното значение в процеса на 
преговори на глава 23 (съдебна система 
и основни права) и глава 24 
(правосъдие, свобода и сигурност), 
които трябва да бъдат разглеждани на 
ранен етап от преговорите, за да има 
ясни отправни точки и достатъчно 
време за въвеждане на необходимите 
промени в законодателството, 
институционални реформи и солидна 
документация, проследяваща 
прилагането,

– като взе предвид факта, че в своите 
заключения от 11 декември 2012 г. 
Съветът подкрепи новия подход на 
Комисията относно преговорните 
рамки на новите държави 
кандидатки — да постави принципа на 
правовата държава в центъра на 
политиката на разширяване и потвърди 
основното значение в процеса на 
преговори на глава 23 (съдебна система 
и основни права) и глава 24 
(правосъдие, свобода и сигурност), 
които трябва да бъдат разглеждани на 
ранен етап от преговорите, за да има 
ясни отправни точки и достатъчно 
време за въвеждане на необходимите 
промени в законодателството, 
институционални реформи и солидна 
документация, проследяваща 
прилагането,

Or. en

Изменение 21
Метин Казак, Иво Вайгъл, Греъм Уотсън, Йелко Кацин
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Предложение за резолюция
Позоваване 13a (ново)

Предложение за резолюция Изменение

– като взе предвид диалога за визовия 
режим между ЕС и Турция, който 
стартира през декември 2013 г. и 
проправя пътя за безвизово пътуване 
за турски граждани,

Or. en

Изменение 22
Ренате Зомер, Елени Теохарус

Предложение за резолюция
Позоваване 13a (ново)

Предложение за резолюция Изменение

– като взе предвид факта, че 
бруталното използване на полицейска 
сила срещу мирни демонстранти в 
контекста на протестите на площад 
„Таксим“ нарушава този основен 
принцип на върховенството на 
закона,

Or. en

Изменение 23
Андреас Мьолцер, Филип Клас

Предложение за резолюция
Позоваване 14

Предложение за резолюция Изменение

– като взе предвид факта, че в 
стратегията си за разширяването от 
2013 г. Комисията заключи, че поради 
своята икономика, стратегическо 
местоположение и важната роля, която 

– като взе предвид факта, че в 
стратегията си за разширяването от 
2013 г. Комисията заключи, че поради 
своята икономика, стратегическо 
местоположение и важната роля, която 
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играе в региона, Турция е стратегически 
партньор за Европейския съюз и ценен 
елемент на конкурентоспособността на 
икономиката на ЕС, както и че в 
предходните дванадесет месеца е 
отбелязан съществен напредък по 
отношение на реформите; като взе 
предвид факта, че Комисията призова 
за допълнителни реформи и 
насърчаване на диалога в целия 
политически спектър в Турция и в 
турското общество като цяло,

играе в региона, Турция е стратегически 
партньор за Европейския съюз и ценен 
елемент на конкурентоспособността на 
икономиката на ЕС, поради което на 
държавата следва да се предложи 
статут на привилегировано 
партньорство,

Or. de

Изменение 24
Лоранс Й.А.Й. Стасен

Предложение за резолюция
Позоваване 14

Предложение за резолюция Изменение

– като взе предвид факта, че в 
стратегията си за разширяването от 
2013 г. Комисията заключи, че поради 
своята икономика, стратегическо 
местоположение и важната роля, която 
играе в региона, Турция е стратегически 
партньор за Европейския съюз и ценен 
елемент на конкурентоспособността на 
икономиката на ЕС, както и че в 
предходните дванадесет месеца е 
отбелязан съществен напредък по 
отношение на реформите; като взе 
предвид факта, че Комисията призова за 
допълнителни реформи и насърчаване 
на диалога в целия политически спектър 
в Турция и в турското общество като 
цяло,

– като взе предвид факта, че в 
стратегията си за разширяването от 
2013 г. Комисията заключи, че поради 
своята икономика, стратегическо 
местоположение и важната роля, която 
играе в региона, Турция е стратегически 
партньор за Европейския съюз и ценен 
елемент на конкурентоспособността на 
икономиката на ЕС; като взе предвид 
факта, че Комисията призова за 
допълнителни реформи и насърчаване 
на диалога в целия политически спектър 
в Турция и в турското общество като 
цяло,

Or. nl
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Изменение 25
Ренате Зомер

Предложение за резолюция
Позоваване 14

Предложение за резолюция Изменение

– като взе предвид факта, че в 
стратегията си за разширяването от 
2013 г. Комисията заключи, че поради 
своята икономика, стратегическо 
местоположение и важната роля, която 
играе в региона, Турция е стратегически 
партньор за Европейския съюз и ценен 
елемент на конкурентоспособността на 
икономиката на ЕС, както и че в 
предходните дванадесет месеца е 
отбелязан съществен напредък по 
отношение на реформите; като взе 
предвид факта, че Комисията призова за 
допълнителни реформи и насърчаване 
на диалога в целия политически спектър 
в Турция и в турското общество като 
цяло,

– като взе предвид факта, че в 
стратегията си за разширяването от 
2013 г. Комисията заключи, че поради 
своята икономика, стратегическо 
местоположение и важната роля, която 
играе в региона, Турция е стратегически 
партньор за Европейския съюз и ценен 
елемент на конкурентоспособността на 
икономиката на ЕС; като взе предвид 
факта, че Комисията призова за 
допълнителни реформи и насърчаване 
на диалога в целия политически спектър 
в Турция и в турското общество като 
цяло,

Or. de

Изменение 26
Раймон Обиолс

Предложение за резолюция
Позоваване 14a (ново)

Предложение за резолюция Изменение

– като взе предвид факта, че в Турция 
бяха осъществени редица съдебни, 
законодателни, институционални и 
практически реформи; редица 
дълготрайни проблеми обаче, 
засягащи предимно правораздаването 
в Турция, продължават да оказват 
сериозно негативно въздействие върху 
упражняването на правата на човека
и свободата на изразяване на мнение в 
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Турция, както и върху обществените 
нагласи относно независимостта и 
безпристрастността на съдебната 
система; като има предвид, че в 
резултат на тези проблеми са 
възбудени голям брой дела срещу 
журналисти, активисти и 
интелектуалци,

Or. en

Изменение 27
Метин Казак, Иво Вайгъл, Греъм Уотсън, Йелко Кацин

Предложение за резолюция
Позоваване 15

Предложение за резолюция Изменение

– като взе предвид факта, че Турция все 
още не е приложила, за осма поредна 
година, разпоредбите, произтичащи от 
Споразумението за асоцииране между 
ЕО и Турция и Допълнителния протокол 
към него,

– като взе предвид факта, че Турция все 
още не е приложила, за осма поредна 
година, разпоредбите, произтичащи от 
Споразумението за асоцииране между 
ЕО и Турция и Допълнителния протокол 
към него, както и неспособността на 
Европейския съюз да сложи край на
изолацията на общността на 
турските кипърци, както е обещано в 
заключенията на Съвета на ЕС от 
26 април 2004 г.,

Or. en

Изменение 28
Джефри Ван Орден

Предложение за резолюция
Позоваване 15

Предложение за резолюция Изменение

– като взе предвид факта, че Турция все 
още не е приложила, за осма поредна 
година, разпоредбите, произтичащи от 

– като взе предвид факта, че Турция все 
още не е приложила, за осма поредна 
година, разпоредбите, произтичащи от 
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Споразумението за асоцииране между 
ЕО и Турция и Допълнителния протокол 
към него,

Споразумението за асоцииране между 
ЕО и Турция и Допълнителния протокол 
към него, тъй като ЕС от своя страна 
не е успял да отмени изолацията на 
Северен Кипър, както е договорено от 
Съвета на ЕС на 26 април 2004 г.,

Or. en

Изменение 29
Анна Мария Кораца Билд

Предложение за резолюция
Позоваване 15

Предложение за резолюция Изменение

– като взе предвид факта, че Турция все 
още не е приложила, за осма поредна 
година, разпоредбите, произтичащи от 
Споразумението за асоцииране между 
ЕО и Турция и Допълнителния протокол 
към него,

– като взе предвид факта, че Турция все 
още не е приложила, за осма поредна 
година, разпоредбите, произтичащи от 
Споразумението за асоцииране между 
ЕО и Турция и Допълнителния протокол 
към него, както и че заключенията на 
Съвета на ЕС от 26 април 2004 г. 
относно Кипър все още не са 
приложени,

Or. en

Изменение 30
Раймон Обиолс

Предложение за резолюция
Позоваване 15a (ново)

Предложение за резолюция Изменение

– като взе предвид факта, че 
положителната програма бе 
стартирана през май 2012 г. с цел да 
се подпомогнат и допълнят 
преговорите посредством засилено 
сътрудничество в редица сфери от 
взаимен интерес, както и че тази 
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инициатива не замества преговорите 
за присъединяване, а ги допълва,

Or. en

Изменение 31
Антигони Пападопулу, Ана Гомеш

Предложение за резолюция
Позоваване 16

Предложение за резолюция Изменение

– като взе предвид факта, че в своя 
полза и с оглед на укрепването на 
стабилността и насърчаването на 
добросъседските отношения Турция е 
необходимо да увеличи усилията си за 
решаване на неуредените двустранни 
въпроси със своите непосредствени 
съседи, включително неуредените 
правни задължения и споровете относно 
сухоземните и морските граници и
въздушното пространство съгласно 
разпоредбите на Хартата на ООН и 
международното право,

– като взе предвид факта, че в своя 
полза и с оглед на укрепването на 
стабилността и насърчаването на 
добросъседските отношения и 
положителното политическо и 
икономическо партньорство, Турция е 
необходимо да увеличи усилията си за 
решаване на неуредените двустранни 
въпроси със своите непосредствени 
съседи, включително неуредените 
правни задължения и споровете относно 
сухоземните и морските граници и 
въздушното пространство съгласно 
разпоредбите на Хартата на ООН и 
международното право,

Or. en

Изменение 32
Елени Теохарус, Ренате Зомер

Предложение за резолюция
Позоваване 16

Предложение за резолюция Изменение

– като взе предвид факта, че в своя 
полза и с оглед на укрепването на 
стабилността и насърчаването на 
добросъседските отношения Турция е 
необходимо да увеличи усилията си за 
решаване на неуредените двустранни 

– като взе предвид факта, че в своя 
полза и с оглед на укрепването на 
стабилността и насърчаването на 
добросъседските отношения Турция е 
необходимо да увеличи усилията си за 
решаване на неуредените двустранни 
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въпроси със своите непосредствени 
съседи, включително неуредените 
правни задължения и споровете относно 
сухоземните и морските граници и 
въздушното пространство съгласно 
разпоредбите на Хартата на ООН и 
международното право,

въпроси със своите непосредствени 
съседи и също така да се въздържа от 
каквито и да било заплахи срещу 
държавите — членки на ЕС, 
включително неуредените правни 
задължения и споровете относно 
сухоземните и морските граници и 
въздушното пространство съгласно 
разпоредбите на Хартата на ООН и 
международното право,

Or. en

Изменение 33
Лоранс Й.А.Й. Стасен

Предложение за резолюция
Позоваване 17

Предложение за резолюция Изменение

– като взе предвид факта, че Турция има 
потенциала да играе централна роля в 
диверсификацията на енергийните 
ресурси и транзитните маршрути на 
нефт, природен газ и електроенергия от 
съседните страни към ЕС и че 
съществува потенциал както Турция, 
така и ЕС да се възползват от 
богатството на възобновяеми 
енергийни източници в Турция, като 
създадат устойчива икономика с 
ниски нива на емисии,

– като взе предвид факта, че Турция има 
потенциала да играе централна роля в 
диверсификацията на енергийните 
ресурси и транзитните маршрути на 
нефт, природен газ и електроенергия от 
съседните страни към ЕС,

Or. nl

Изменение 34
Николаос Салавракос, Ники Дзавела

Предложение за резолюция
Позоваване 17a (ново)

Предложение за резолюция Изменение

– като взе предвид Конвенцията на 
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Организацията на обединените нации 
по морско право (UNCLOS), подписана 
от ЕС, всички държави членки и 
всички останали държави 
кандидатки, която е част от 
достиженията на правото на ЕС,

Or. el

Изменение 35
Риа Омен-Ройтен

Предложение за резолюция
Позоваване 17a (ново)

Предложение за резолюция Изменение

– като има предвид, че борбата с 
корупцията на всички равнища е 
важен елемент на функциониращата 
правова държава,

Or. en

Изменение 36
Едуард Кукан

Предложение за резолюция
Позоваване 17a (ново)

Предложение за резолюция Изменение

– като има предвид, че Турция 
продължава да участва активно в 
разширеното съседство и е важен 
регионален фактор,

Or. en

Изменение 37
Елен Флотр, Франциска Келер
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Предложение за резолюция
Позоваване 17а (ново)

Предложение за резолюция Изменение

– като взе предвид заключенията от 
доклада на комисаря на Съвета на 
Европа по правата на човека от 
26 ноември 2013 г., в който се 
подчертава неадекватното поведение 
на силите за сигурност по време на 
протестите в парка „Гези“,

Or. fr

Изменение 38
Елен Флотр, Франциска Келер

Предложение за резолюция
Позоваване 17б (ново)

Предложение за резолюция Изменение

– като взе предвид факта, че 
вследствие на протестите в парка 
„Гези“ и прекомерната употреба на 
сила от полицията шестима души, 
включително един полицай, са убити, 
а 8 041 души са ранени; най-малко 
3 500 души бяха задържани в ареста, 
112 души са останали в затвора след 
съдебно решение, включително 
членове на неправителствени 
организации, участващи в 
Платформата за солидарност 
„Таксим“, като 108 от тях са 
задържани по обвинение за 
принадлежност към терористична 
организация,

Or. fr

Изменение 39
Елен Флотр, Франциска Келер
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Предложение за резолюция
Позоваване 17в (ново)

Предложение за резолюция Изменение

– като взе предвид речите на 
министър-председателя Ердоган и на 
президента на регионалното 
правителство на Иракски Кюрдистан 
Масуд Барзани, произнесени на 
16 ноември 2013 г. в Диарбекир, които 
призоват за мирно уреждане на 
кюрдския конфликт,

Or. fr

Изменение 40
Елен Флотр, Франциска Келер

Предложение за резолюция
Позоваване 17г (ново)

Предложение за резолюция Изменение

– като взе предвид факта, че според 
ВКБООН през декември 2013 г. Турция 
е дала убежище на повече от 560 000 
бежанци от Сирия,

Or. fr

Изменение 41
Лоранс Й.А.Й. Стасен

Предложение за резолюция
Подзаглавие 1

Предложение за резолюция Изменение

Надежден ангажимент и силни 
демократични основи

Неуспех на Турция 1: Надежден 
ангажимент и силни демократични 
основи
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Or. nl

Изменение 42
Лоранс Й.А.Й. Стасен

Предложение за резолюция
Параграф 1

Предложение за резолюция Изменение

1. приветства доклада за напредъка на 
Турция през 2013 г. и споделя
заключението на Комисията, че Турция 
е стратегически партньор за 
Европейския съюз и в предходните 
дванадесет месеца е отбелязан 
съществен напредък по отношение на 
реформите; подчертава значението и 
спешната необходимост от по-
нататъшни реформи и насърчаване на 
диалога в целия политически спектър 
и в обществото в по-широк план, 
както и от спазване на основните 
права на практика;

1. отбелязва доклада за напредъка на 
Турция през 2013 г.; разграничава се 
от заключението на Комисията, че „в 
предходните дванадесет месеца в 
Турция е забелязан съществен напредък 
по отношение на реформите“; 
подчертава, че тези така наречени 
„реформи“ са фарс и че противно на 
създаденото впечатление, Турция 
непрекъснато бележи упадък;

Or. nl

Изменение 43
Андреас Мьолцер, Филип Клас

Предложение за резолюция
Параграф 1

Предложение за резолюция Изменение

1. приветства доклада за напредъка на 
Турция през 2013 г. и споделя 
заключението на Комисията, че Турция 
е стратегически партньор за 
Европейския съюз и в предходните 
дванадесет месеца е отбелязан 
съществен напредък по отношение на 
реформите; подчертава значението и 
спешната необходимост от по-

1. отбелязва доклада за напредъка на 
Турция през 2013 г. и споделя 
заключението на Комисията, че Турция 
е стратегически партньор за 
Европейския съюз; поради което 
следва да ѝ бъде предложен статут 
на привилегировано партньорство; 
подчертава значението и спешната 
необходимост от по-нататъшни 
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нататъшни реформи и насърчаване на 
диалога в целия политически спектър и 
в обществото в по-широк план, както и 
от спазване на основните права на 
практика;

реформи и насърчаване на диалога в 
целия политически спектър и в 
обществото в по-широк план, както и от 
спазване на основните права на 
практика;

Or. de

Изменение 44
Арно Данжан, Анес Льо Брюн

Предложение за резолюция
Параграф 1

Предложение за резолюция Изменение

1. приветства доклада за напредъка на 
Турция през 2013 г. и споделя 
заключението на Комисията, че Турция 
е стратегически партньор за 
Европейския съюз и в предходните 
дванадесет месеца е отбелязан 
съществен напредък по отношение на 
реформите; подчертава значението и 
спешната необходимост от по-
нататъшни реформи и насърчаване на 
диалога в целия политически спектър и 
в обществото в по-широк план, както и 
от спазване на основните права на 
практика;

1. отбелязва доклада за напредъка на 
Турция през 2013 г. и споделя 
заключението на Комисията, че Турция 
е стратегически партньор за 
Европейския съюз и в предходните 
дванадесет месеца е отбелязан 
съществен напредък по отношение на 
реформите; подчертава значението и 
спешната необходимост от по-
нататъшни реформи и насърчаване на 
диалога в целия политически спектър и 
в обществото в по-широк план, както и 
от спазване на основните права на 
практика;

Or. fr

Изменение 45
Ренате Зомер

Предложение за резолюция
Параграф 1

Предложение за резолюция Изменение

1. приветства доклада за напредъка на 
Турция през 2013 г. и споделя 
заключението на Комисията, че Турция 
е стратегически партньор за 

1. приветства доклада за напредъка на 
Турция през 2013 г. и споделя 
заключението на Комисията, че Турция 
е стратегически партньор за 
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Европейския съюз и в предходните 
дванадесет месеца е отбелязан 
съществен напредък по отношение на 
реформите; подчертава значението и 
спешната необходимост от по-
нататъшни реформи и насърчаване на 
диалога в целия политически спектър и 
в обществото в по-широк план, както и 
от спазване на основните права на 
практика;

Европейския съюз; подчертава 
значението и спешната необходимост от 
по-нататъшни реформи и насърчаване 
на диалога в целия политически спектър 
и в обществото в по-широк план, както 
и от спазване на основните права на 
практика;

Or. de

Изменение 46
Раймон Обиолс

Предложение за резолюция
Параграф 1

Предложение за резолюция Изменение

1. приветства доклада за напредъка на 
Турция през 2013 г. и споделя 
заключението на Комисията, че Турция 
е стратегически партньор за 
Европейския съюз и в предходните 
дванадесет месеца е отбелязан 
съществен напредък по отношение на 
реформите; подчертава значението и 
спешната необходимост от по-
нататъшни реформи и насърчаване на 
диалога в целия политически спектър и 
в обществото в по-широк план, както и 
от спазване на основните права на 
практика;

1. приветства доклада за напредъка на 
Турция през 2013 г. и споделя 
заключението на Комисията, че Турция 
е стратегически партньор за 
Европейския съюз и в предходните 
дванадесет месеца е отбелязан 
съществен напредък по отношение на 
реформите; подчертава значението и 
спешната необходимост от по-
нататъшни реформи за по-голяма 
отчетност и прозрачност в 
администрацията, насърчаване на 
диалога в целия политически спектър и 
в обществото в по-широк план 
посредством зачитане и овластяване 
на гражданското общество, както и от 
спазване на основните права на 
практика;

Or. en

Изменение 47
Александър Граф Ламбсдорф, Марите Схаке, Сара Лъдфорд, Йоханес Корнелис 
ван Бален
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Предложение за резолюция
Параграф 1

Предложение за резолюция Изменение

1. приветства доклада за напредъка на 
Турция през 2013 г. и споделя 
заключението на Комисията, че Турция 
е стратегически партньор за 
Европейския съюз и в предходните 
дванадесет месеца е отбелязан 
съществен напредък по отношение на 
реформите; подчертава значението и 
спешната необходимост от по-
нататъшни реформи и насърчаване на 
диалога в целия политически спектър и 
в обществото в по-широк план, както и 
от спазване на основните права на 
практика;

1. приветства доклада за напредъка на 
Турция през 2013 г. и споделя 
заключението на Комисията, че Турция 
е стратегически партньор за 
Европейския съюз и в предходните 
дванадесет месеца е отбелязан 
съществен напредък по отношение на 
реформите; подчертава значението и 
спешната необходимост от по-
нататъшни реформи и насърчаване на 
диалога в целия политически спектър и 
в обществото в по-широк план, както и 
от спазване на основните права на 
практика; изразява съжаление обаче, 
че събитията около парка „Гези“ и 
грубият отговор от страна на силите 
за сигурност, заедно с все по-
реакционните и остри публични 
изявления на министър-председателя 
Ердоган, повдигат сериозни въпроси 
относно ангажимента на 
правителството да зачита 
основните демократични ценности и 
да толерира различни възгледи и 
начин на живот;

Or. en

Изменение 48
Елени Теохарус, Ренате Зомер

Предложение за резолюция
Параграф 1

Предложение за резолюция Изменение

1. приветства доклада за напредъка на 
Турция през 2013 г. и споделя 
заключението на Комисията, че Турция 
е стратегически партньор за 

1. приветства доклада за напредъка на 
Турция през 2013 г. и споделя 
заключението на Комисията, че Турция 
е стратегически партньор за 
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Европейския съюз и в предходните 
дванадесет месеца е отбелязан 
съществен напредък по отношение на 
реформите; подчертава значението и 
спешната необходимост от по-
нататъшни реформи и насърчаване на 
диалога в целия политически спектър и 
в обществото в по-широк план, както и 
от спазване на основните права на 
практика;

Европейския съюз и в предходните 
дванадесет месеца е отбелязан напредък 
по отношение на реформите; подчертава 
значението и спешната необходимост от 
по-нататъшни реформи и насърчаване 
на диалога в целия политически спектър 
и в обществото в по-широк план, както 
и от спазване на основните права на 
практика; призовава Турция да 
предприеме по-нататъшни стъпки, за 
да подобри и да повиши 
независимостта на съдебната власт 
и да възстанови доверието в нея, след 
като ѝ беше нанесен тежък удар в 
резултат на настоящата социална и 
политическа корупционна криза;

Or. en

Изменение 49
Алойз Петерле

Предложение за резолюция
Параграф 1

Предложение за резолюция Изменение

1. приветства доклада за напредъка на 
Турция през 2013 г. и споделя 
заключението на Комисията, че Турция 
е стратегически партньор за 
Европейския съюз и в предходните 
дванадесет месеца е отбелязан 
съществен напредък по отношение на 
реформите; подчертава значението и 
спешната необходимост от по-
нататъшни реформи и насърчаване на 
диалога в целия политически спектър и 
в обществото в по-широк план, както и 
от спазване на основните права на 
практика;

1. приветства доклада за напредъка на 
Турция през 2013 г. и споделя 
заключението на Комисията, че Турция 
е стратегически партньор за 
Европейския съюз и в предходните 
дванадесет месеца е отбелязан 
съществен напредък по отношение на 
реформите; подчертава значението и 
спешната необходимост от по-
нататъшни реформи и насърчаване на 
диалога в целия политически спектър и 
в обществото в по-широк план чрез 
приемане, зачитане и овластяване на 
гражданското общество за укрепване 
на демокрацията, както и да се 
гарантира спазване на основните права 
на практика;

Or. en
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Изменение 50
Греъм Уотсън

Предложение за резолюция
Параграф 1

Предложение за резолюция Изменение

1. приветства доклада за напредъка на 
Турция през 2013 г. и споделя 
заключението на Комисията, че Турция 
е стратегически партньор за 
Европейския съюз и в предходните 
дванадесет месеца е отбелязан 
съществен напредък по отношение на 
реформите; подчертава значението и 
спешната необходимост от по-
нататъшни реформи и насърчаване на 
диалога в целия политически спектър и 
в обществото в по-широк план, както и 
от спазване на основните права на 
практика;

1. приветства доклада за напредъка на 
Турция през 2013 г. и споделя 
заключението на Комисията, че Турция 
е стратегически партньор за 
Европейския съюз и в предходните 
дванадесет месеца е отбелязан 
съществен напредък по отношение на 
реформите; подчертава значението и 
спешната необходимост от по-
нататъшни реформи и насърчаване на 
диалога в целия политически спектър и 
в обществото в по-широк план чрез 
приемане, зачитане и овластяване на 
гражданското общество за укрепване 
на демокрацията, както и да се 
гарантира спазването на основните 
права на практика;

Or. en

Изменение 51
Раймон Обиолс

Предложение за резолюция
Параграф 1a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

1a. строго напомня, че разделението 
на властите, пълното зачитане на 
върховенството на закона и 
основните права, както и 
безпристрастността и 
независимостта на съдебната 
система, са задължителни условия за 
една добре функционираща 
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демокрация;

Or. en

Изменение 52
Метин Казак, Исмаил Ертуг, Иво Вайгъл, Греъм Уотсън, Йелко Кацин

Предложение за резолюция
Параграф 1a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

1a. счита, че подновяването на 
взаимната ангажираност в 
контекста на процеса на преговори е 
необходимо за съхраняването на 
конструктивни взаимоотношения; 
изтъква значението на създаването 
на условия за конструктивен диалог и 
основи за взаимно разбирателство;

Or. en

Изменение 53
Арно Данжан, Анес Льо Брюн

Предложение за резолюция
Параграф 2

Предложение за резолюция Изменение

2. отбелязва капацитета за 
трансформации, с който се 
характеризират преговорите между 
Съюза и Турция, които предоставиха 
на Турция ясно указание за нейния 
процес на реформи; поради това 
подчертава значението на 
надеждните преговори, които се 
основават на взаимен ангажимент от 
страна на Турция и Съюза за 
ефективни реформи, задълбочаващи 
демократичните основи на турското 
общество, насърчаващи основните 

заличава се
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ценности и водещи до положителна 
промяна в институциите, в 
законодателството и в манталитета 
на обществото; затова приветства 
отварянето на глава 22;

Or. fr

Изменение 54
Лоранс Й.А.Й. Стасен

Предложение за резолюция
Параграф 2

Предложение за резолюция Изменение

2. отбелязва капацитета за 
трансформации, с който се 
характеризират преговорите между
Съюза и Турция, които предоставиха 
на Турция ясно указание за нейния 
процес на реформи; поради това 
подчертава значението на 
надеждните преговори, които се 
основават на взаимен ангажимент от 
страна на Турция и Съюза за 
ефективни реформи, задълбочаващи 
демократичните основи на турското 
общество, насърчаващи основните 
ценности и водещи до положителна 
промяна в институциите, в 
законодателството и в манталитета 
на обществото; затова приветства 
отварянето на глава 22;

2. отбелязва, че започването на 
преговори за присъединяване между 
ЕС и Турция беше огромна грешка, 
доказана в последствие от събитията 
през изминалата година, като 
например (1) изключително голямото 
полицейско насилие, дирижирано от 
турското правителство, при което 
мирни до голяма степен 
демонстрации бяха брутално 
потушени в цялата страна от 
май 2013 г. нататък, и бяха 
придружени с многобройни арести на 
демонстранти и журналисти, както 
и (2) корупционния скандал в рамките 
на турското правителство, в 
резултат на който десет министри, 
включително министърът по 
европейските въпроси и главен 
преговарящ за присъединяването, 
Егемен Багиш, трябваше да напуснат 
постовете си, както и опитите на 
министър-председателя Ердоган да 
прикрие скандала, от една страна, 
чрез смяна на висши полицейски 
служители, разследвали корупцията с 
верни негови „приятели“ и, от друга 
страна, чрез опитите да прокара 
закон, които разрешава само на висши 
полицейски служители, а не на 
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такива с по-нисък ранг, да разследват 
корупция, с което запазва тези 
разследвания за „приятелите“ си; 
настоятелно призовава категорично 
да бъдат прекратени преговорите за 
присъединяване между ЕС и Турция;

Or. nl

Изменение 55
Александър Граф Ламбсдорф, Марите Схаке, Сара Лъдфорд, Йоханес Корнелис 
ван Бален, Андрю Дъф

Предложение за резолюция
Параграф 2

Предложение за резолюция Изменение

2. отбелязва капацитета за 
трансформации, с който се 
характеризират преговорите между 
Съюза и Турция, които предоставиха
на Турция ясно указание за нейния 
процес на реформи; поради това 
подчертава значението на надеждните 
преговори, които се основават на 
взаимен ангажимент от страна на 
Турция и Съюза за ефективни реформи, 
задълбочаващи демократичните основи 
на турското общество, насърчаващи 
основните ценности и водещи до 
положителна промяна в институциите, в 
законодателството и в манталитета на 
обществото; затова приветства 
отварянето на глава 22;

2. подчертава, че преговорите за 
присъединяване, проведени 
добросъвестно, биха могли да 
предоставят на Турция ясно указание 
за нейния процес на реформи; поради 
това подчертава значението на 
надеждните преговори, които се 
основават на взаимен ангажимент от 
страна на Турция и Съюза за ефективни 
реформи, задълбочаващи 
демократичните основи на турското 
общество, насърчаващи основните 
ценности и водещи до положителна 
промяна в институциите, в 
законодателството и в манталитета на 
обществото; затова приветства 
отварянето на глава 22;

Or. en

Изменение 56
Андреас Мьолцер, Филип Клас

Предложение за резолюция
Параграф 2
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Предложение за резолюция Изменение

2. отбелязва капацитета за 
трансформации, с който се 
характеризират преговорите между 
Съюза и Турция, които предоставиха на 
Турция ясно указание за нейния процес 
на реформи; поради това подчертава 
значението на надеждните преговори, 
които се основават на взаимен 
ангажимент от страна на Турция и 
Съюза за ефективни реформи, 
задълбочаващи демократичните 
основи на турското общество, 
насърчаващи основните ценности и 
водещи до положителна промяна в 
институциите, в законодателството 
и в манталитета на обществото; 
затова приветства отварянето на 
глава 22;

2. отбелязва капацитета за 
трансформации, с който се 
характеризират преговорите между 
Съюза и Турция, които предоставиха на 
Турция ясно указание за нейния процес 
на реформи в отделни области;

Or. de

Изменение 57
Ренате Зомер

Предложение за резолюция
Параграф 2

Предложение за резолюция Изменение

2. отбелязва капацитета за 
трансформации, с който се 
характеризират преговорите между 
Съюза и Турция, които предоставиха на 
Турция ясно указание за нейния процес 
на реформи; поради това подчертава 
значението на надеждните преговори, 
които се основават на взаимен
ангажимент от страна на Турция и 
Съюза за ефективни реформи, 
задълбочаващи демократичните основи 
на турското общество, насърчаващи 
основните ценности и водещи до 
положителна промяна в институциите, в 

2. отбелязва капацитета за 
трансформации, с който се 
характеризират преговорите между 
Съюза и Турция, които предоставиха на 
Турция ясно указание за нейния процес 
на реформи; поради това подчертава 
значението на надеждните преговори, 
които се основават на ангажимент от 
страна на Турция за ефективни 
реформи, задълбочаващи 
демократичните основи на турското 
общество, насърчаващи основните 
ценности и водещи до положителна 
промяна в институциите, в 
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законодателството и в манталитета на 
обществото; затова приветства 
отварянето на глава 22;

законодателството и в манталитета на 
обществото;

Or. en

Изменение 58
Андрю Дъф, Марите Схаке, Сара Лъдфорд, Александър Граф Ламбсдорф, Иво 
Вайгъл

Предложение за резолюция
Параграф 2

Предложение за резолюция Изменение

2. отбелязва капацитета за 
трансформации, с който се 
характеризират преговорите между 
Съюза и Турция, които предоставиха
на Турция ясно указание за нейния 
процес на реформи; поради това
подчертава значението на надеждните
преговори, които се основават на 
взаимен ангажимент от страна на 
Турция и Съюза за ефективни реформи, 
задълбочаващи демократичните основи 
на турското общество, насърчаващи 
основните ценности и водещи до 
положителна промяна в институциите, в 
законодателството и в манталитета на 
обществото; затова приветства 
отварянето на глава 22;

2. отбелязва потенциалния капацитет 
за трансформации, с който се 
характеризират преговорите между 
Съюза и Турция, които могат да 
предоставят на Турция ясно указание 
за нейния процес на реформи; 
подчертава значението на 
възстановяването на надеждността 
на преговорите, които се основават на 
взаимен ангажимент от страна на 
Турция и Съюза за ефективни реформи, 
задълбочаващи демократичните основи 
на турското общество, насърчаващи 
основните ценности и водещи до 
положителна промяна в институциите, в 
законодателството и в манталитета на 
обществото; затова приветства 
отварянето на глава 22;

Or. en

Изменение 59
Салвадор Седо и Алабарт

Предложение за резолюция
Параграф 2

Предложение за резолюция Изменение

2. отбелязва капацитета за 2. отбелязва капацитета за 
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трансформации, с който се 
характеризират преговорите между 
Съюза и Турция, които предоставиха на 
Турция ясно указание за нейния процес 
на реформи; поради това подчертава 
значението на надеждните преговори, 
които се основават на взаимен 
ангажимент от страна на Турция и 
Съюза за ефективни реформи, 
задълбочаващи демократичните основи 
на турското общество, насърчаващи 
основните ценности и водещи до 
положителна промяна в институциите, в 
законодателството и в манталитета на 
обществото; затова приветства 
отварянето на глава 22;

трансформации, с който се 
характеризират преговорите за 
присъединяване между Съюза и
Турция, които предоставиха на Турция 
ясно указание за нейния процес на 
реформи; поради това подчертава 
значението на надеждните преговори, 
които се основават на взаимен 
ангажимент от страна на Турция и 
Съюза за ефективни реформи, 
задълбочаващи демократичните основи 
на турското общество, насърчаващи 
основните ценности и водещи до 
положителна промяна в институциите, в 
законодателството и в манталитета на 
обществото; затова приветства 
отварянето на глава 22;

Or. en

Изменение 60
Метин Казак, Иво Вайгъл, Йелко Кацин

Предложение за резолюция
Параграф 2

Предложение за резолюция Изменение

2. отбелязва капацитета за 
трансформации, с който се 
характеризират преговорите между 
Съюза и Турция, които предоставиха на 
Турция ясно указание за нейния процес 
на реформи; поради това подчертава 
значението на надеждните преговори, 
които се основават на взаимен 
ангажимент от страна на Турция и 
Съюза за ефективни реформи, 
задълбочаващи демократичните основи 
на турското общество, насърчаващи 
основните ценности и водещи до 
положителна промяна в институциите, в 
законодателството и в манталитета на 
обществото; затова приветства 
отварянето на глава 22;

2. отбелязва капацитета за 
трансформации, с който се 
характеризират преговорите за 
присъединяване между Съюза и
Турция, които предоставиха на Турция 
ясно указание за нейния процес на 
реформи; поради това подчертава 
значението на надеждните преговори, 
които се основават на взаимен 
ангажимент от страна на Турция и 
Съюза за ефективни реформи, 
задълбочаващи демократичните основи 
на турското общество, насърчаващи 
основните ценности и водещи до 
положителна промяна в институциите, в 
законодателството и в манталитета на 
обществото; затова приветства 
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отварянето на глава 22;

Or. en

Изменение 61
Елен Флотр, Франциска Келер

Предложение за резолюция
Параграф 2

Предложение за резолюция Изменение

2. отбелязва капацитета за 
трансформации, с който се 
характеризират преговорите между 
Съюза и Турция, които предоставиха на 
Турция ясно указание за нейния процес 
на реформи; поради това подчертава 
значението на надеждните преговори, 
които се основават на взаимен 
ангажимент от страна на Турция и 
Съюза за ефективни реформи, 
задълбочаващи демократичните основи 
на турското общество, насърчаващи 
основните ценности и водещи до 
положителна промяна в институциите, в 
законодателството и в манталитета на 
обществото; затова приветства 
отварянето на глава 22;

2. отбелязва капацитета за 
трансформации, с който се 
характеризират преговорите между 
Съюза и Турция, които предоставиха на 
Турция ясно указание за нейния процес 
на реформи; поради това подчертава 
значението на надеждните преговори за 
присъединяване, които се основават на 
взаимен ангажимент от страна на 
Турция и Съюза за ефективни реформи, 
задълбочаващи демократичните основи 
на турското общество, насърчаващи 
основните ценности и водещи до 
положителна промяна в институциите, в 
законодателството и в манталитета на 
обществото; затова приветства 
отварянето на глава 22;

Or. fr

Изменение 62
Раймон Обиолс

Предложение за резолюция
Параграф 2a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

2a. счита, че отварянето на нови 
глави ще поднови взаимната 
ангажираност в контекста на 
процеса на преговори, с цел 
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съхраняването на конструктивни 
взаимоотношения;

Or. en

Изменение 63
Салвадор Седо и Алабарт

Предложение за резолюция
Параграф 2a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

2a. счита, че пълният потенциал на 
взаимоотношенията между ЕС и 
Турция може да бъде постигнат в 
пълна степен в рамките на един 
активен и надежден процес на 
присъединяване;

Or. en

Изменение 64
Такис Хаджигеоргиу

Предложение за резолюция
Параграф 3

Предложение за резолюция Изменение

3. подчертава значението на 
постигането на общо разбиране 
между Турция и ЕС за значението 
както за ЕС, така и за Турция, на 
споразумението за реадмисия и 
пътната карта за визова 
либерализация; припомня, че Турция е 
една от основните транзитни 
страни за незаконната миграция към 
ЕС, и следователно я призовава да 
подпише и приложи споразумението 
за реадмисия без допълнително 
забавяне; призовава Комисията 
успоредно с това да предприеме 

3. призовава турските и европейските 
органи, при договарянето на 
интегрираните политики относно 
миграционните потоци, да 
гарантират човешките права на 
мигрантите и ефективна 
международна закрила на търсещите 
убежище и бежанците; призовава ЕС
да предостави в това отношение 
пълна техническа и финансова помощ 
на Турция, а Турция да приложи 
изцяло Женевската конвенция от 
1951 г. и Протокола към нея от 
1967 г.;
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стъпки за либерализиране на визовия 
режим и подчертава ясните ползи от 
улесняването на достъпа до ЕС за 
бизнесмени, представители на 
академичните среди, студенти и 
представители на гражданското 
общество;

Or. en

Изменение 65
Андигони Пападопулу

Предложение за резолюция
Параграф 3

Предложение за резолюция Изменение

3. подчертава значението на 
постигането на общо разбиране
между Турция и ЕС за значението 
както за ЕС, така и за Турция, на 
споразумението за реадмисия и пътната 
карта за визова либерализация; 
припомня, че Турция е една от 
основните транзитни страни за 
незаконната миграция към ЕС, и 
следователно я призовава да подпише и 
приложи споразумението за 
реадмисия без допълнително забавяне;
призовава Комисията успоредно с 
това да предприеме стъпки за 
либерализиране на визовия режим и 
подчертава ясните ползи от 
улесняването на достъпа до ЕС за 
бизнесмени, представители на 
академичните среди, студенти и 
представители на гражданското 
общество;

3. приветства подписването на 
споразумението за реадмисия, както и 
започването на диалога за 
либерализиране на визовия режим
между Европейската комисия и 
турските органи, като очаква с 
нетърпение бързото ратифициране
на споразумението за реадмисия и
пълното му и ефективно прилагане 
спрямо всички държави членки; 
напредъкът в диалога по 
облекчаването на визовия режим ще 
следва подход, основан на 
резултатите, и ще бъде обусловен от 
ефективното и последователно 
прилагане от страна на Турция на 
изискванията, предвидени в пътната 
карта за визова либерализация, спрямо 
ЕС и неговите държави членки; 
припомня, че Турция е една от 
основните транзитни страни за 
незаконната миграция към ЕС, и 
следователно я призовава да приложи 
пълно и ефективно съществуващите 
двустранни споразумения за реадмисия
и разпоредбите за реадмисия, които 
се съдържат в подобни споразумения,
без допълнително забавяне по 
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отношение на всички държави 
членки; да засили още повече 
сътрудничеството си с ЕС по 
въпросите на миграционната 
политика; да се бори срещу трафика 
на хора и граничния контрол;

Or. en

Изменение 66
Мариета Янаку

Предложение за резолюция
Параграф 3

Предложение за резолюция Изменение

3. подчертава значението на
постигането на общо разбиране 
между Турция и ЕС за значението 
както за ЕС, така и за Турция, на
споразумението за реадмисия и пътната 
карта за визова либерализация; 
припомня, че Турция е една от 
основните транзитни страни за
незаконната миграция към ЕС, и
следователно я призовава да подпише 
и приложи споразумението за 
реадмисия без допълнително забавяне; 
призовава Комисията успоредно с 
това да предприеме стъпки за 
либерализиране на визовия режим и 
подчертава ясните ползи от 
улесняването на достъпа до ЕС за 
бизнесмени, представители на 
академичните среди, студенти и 
представители на гражданското 
общество;

3. приветства подписването на 
споразумението за реадмисия, както и
започването на диалога за 
либерализиране на визовия режим; 
призовава Турция да приложи 
споразумението за реадмисия, както и 
изискванията на пътната карта за 
визова либерализация, изцяло, 
последователно и ефективно спрямо 
всички държави членки; припомня, че 
Турция продължава да бъде една от 
основните транзитни страни за
незаконна миграция към ЕС и 
следователно ефективното прилагане 
на съществуващите двустранни 
споразумения за реадмисия остава 
приоритет; подчертава значението 
на по-доброто управление на 
смесените миграционни потоци на 
всички граници на Турция, особено 
тези с ЕС, и призовава Турция да се 
приведе в съответствие с 
достиженията на правото на ЕС по 
отношение на визовата политика, 
както и с тези трети държави, 
чиито граждани представляват 
значителен източник на смесени 
миграционни потоци към ЕС;
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Or. en

Изменение 67
Метин Казак, Исмаил Ертуг, Иво Вайгъл, Йелко Кацин

Предложение за резолюция
Параграф 3

Предложение за резолюция Изменение

3. подчертава значението на 
постигането на общо разбиране 
между Турция и ЕС за значението 
както за ЕС, така и за Турция, на 
споразумението за реадмисия и пътната 
карта за визова либерализация; 
припомня, че Турция е една от 
основните транзитни страни за 
незаконната миграция към ЕС, и
следователно я призовава да подпише 
и приложи споразумението за 
реадмисия без допълнително забавяне; 
призовава Комисията успоредно с 
това да предприеме стъпки за 
либерализиране на визовия режим и
подчертава ясните ползи от 
улесняването на достъпа до ЕС за 
бизнесмени, представители на 
академичните среди, студенти и 
представители на гражданското 
общество;

3. приветства подписването от 
страна на Турция на споразумението за 
реадмисия на 16 декември2013 г., 
което позволява стартирането на
пътната карта за визова либерализация; 
приветства създаването на Главна 
дирекция за управление на 
миграцията с влезлия в сила Закон за 
чужденците и международната 
закрила; припомня, че Турция е една от 
основните транзитни страни за 
незаконната миграция към ЕС, и 
подчертава ясните ползи от 
улесняването на достъпа до ЕС за 
бизнесмени, представители на 
академичните среди, студенти и 
представители на гражданското 
общество;

Or. en

Изменение 68
Андрю Дъф, Марите Схаке, Aлександър Граф Ламбсдорф, Сара Лъдфорд, Иво 
Вайгъл, Евгени Кирилов

Предложение за резолюция
Параграф 3

Предложение за резолюция Изменение

3. подчертава значението на 
постигането на общо разбиране 

3. приветства подписването от 
страна на Турция на споразумението за 
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между Турция и ЕС за значението 
както за ЕС, така и за Турция, на 
споразумението за реадмисия и пътната 
карта за визова либерализация; 
припомня, че Турция е една от 
основните транзитни страни за 
незаконната миграция към ЕС, и
следователно я призовава да подпише 
и приложи споразумението за 
реадмисия без допълнително забавяне; 
призовава Комисията успоредно с 
това да предприеме стъпки за 
либерализиране на визовия режим и 
подчертава ясните ползи от 
улесняването на достъпа до ЕС за 
бизнесмени, представители на 
академичните среди, студенти и 
представители на гражданското 
общество;

реадмисия на 16 декември2013 г., 
което позволява стартирането на
пътната карта за визова либерализация; 
припомня, че Турция е една от 
основните транзитни страни за 
незаконната миграция към ЕС и 
подчертава ясните ползи от 
улесняването на достъпа до ЕС за 
бизнесмени, представители на 
академичните среди, студенти и 
представители на гражданското 
общество;

Or. en

Изменение 69
Анна Мария Кораца Билд

Предложение за резолюция
Параграф 3

Предложение за резолюция Изменение

3. подчертава значението на 
постигането на общо разбиране 
между Турция и ЕС за значението 
както за ЕС, така и за Турция, на 
споразумението за реадмисия и пътната 
карта за визова либерализация; 
припомня, че Турция е една от 
основните транзитни страни за 
незаконната миграция към ЕС, и
следователно я призовава да подпише 
и приложи споразумението за 
реадмисия без допълнително забавяне; 
призовава Комисията успоредно с 
това да предприеме стъпки за 
либерализиране на визовия режим и 
подчертава ясните ползи от 

3. приветства подписването от 
страна на Турция на споразумението за 
реадмисия на 16 декември2013 г.; 
призовава Турция и Комисията да 
направят крачка напред в диалога за 
бързо постигане на съществен 
напредък относно пътната карта за 
визова либерализация; припомня, че 
Турция е една от основните транзитни 
страни за незаконната миграция към ЕС 
и подчертава ясните ползи от 
улесняването на достъпа до ЕС за 
бизнесмени, представители на 
академичните среди, студенти и 
представители на гражданското 
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улесняването на достъпа до ЕС за 
бизнесмени, представители на 
академичните среди, студенти и 
представители на гражданското 
общество;

общество;

Or. en

Изменение 70
Едуард Кукан

Предложение за резолюция
Параграф 3

Предложение за резолюция Изменение

3. подчертава значението на 
постигането на общо разбиране 
между Турция и ЕС за значението 
както за ЕС, така и за Турция, на 
споразумението за реадмисия и
пътната карта за визова либерализация; 
припомня, че Турция е една от 
основните транзитни страни за 
незаконната миграция към ЕС, и 
следователно я призовава да подпише и 
приложи споразумението за реадмисия
без допълнително забавяне; призовава 
Комисията успоредно с това да 
предприеме стъпки за либерализиране 
на визовия режим и подчертава ясните 
ползи от улесняването на достъпа до ЕС 
за бизнесмени, представители на 
академичните среди, студенти и 
представители на гражданското 
общество;

3. приветства подписването на
споразумението за реадмисия между 
ЕС и Турция и стартирането на
пътната карта за визова либерализация; 
припомня, че Турция е една от 
основните транзитни страни за 
незаконната миграция към ЕС, и 
следователно я призовава да приложи 
споразумението за реадмисия
своевременно; призовава Комисията 
успоредно с това да предприеме по-
нататъшни стъпки за либерализиране 
на визовия режим и подчертава ясните 
ползи от улесняването на достъпа до ЕС 
за бизнесмени, представители на 
академичните среди, студенти и 
представители на гражданското 
общество;

Or. en

Изменение 71
Елен Флотр, Франциска Келер

Предложение за резолюция
Параграф 3
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Предложение за резолюция Изменение

3. подчертава значението на 
постигането на общо разбиране 
между Турция и ЕС за значението 
както за ЕС, така и за Турция, на 
споразумението за реадмисия и пътната 
карта за визова либерализация; 
припомня, че Турция е една от 
основните транзитни страни за 
незаконната миграция към ЕС, и 
следователно я призовава да подпише и 
приложи споразумението за реадмисия 
без допълнително забавяне; призовава 
Комисията успоредно с това да 
предприеме стъпки за либерализиране 
на визовия режим и подчертава ясните 
ползи от улесняването на достъпа до ЕС 
за бизнесмени, представители на 
академичните среди, студенти и 
представители на гражданското 
общество;

3. отбелязва едновременното 
подписване на споразумението за 
реадмисия и на пътната карта за визова 
либерализация; припомня, че Турция е 
една от основните транзитни страни за 
незаконната миграция към ЕС, и 
следователно я призовава да подпише и 
приложи споразумението за реадмисия 
без допълнително забавяне; призовава 
Комисията успоредно с това да 
предприеме стъпки за либерализиране 
на визовия режим и подчертава ясните 
ползи от улесняването на достъпа до ЕС 
за бизнесмени, представители на 
академичните среди, студенти и 
представители на гражданското 
общество; настоятелно призовава 
прилагането на споразумението за 
реадмисия да бъде поставено под 
демократичен надзор, с цел да се 
гарантира пълното зачитане на 
правата на засегнатите лица; 
приканва Турция и Европейския съюз 
да спазват изцяло своите 
международни и европейски 
задължения в областта на правата 
на човека, по-специално по отношение 
на принципа на забрана за връщане и 
достъпа до процедурите за 
предоставяне на убежище; 
настоятелно призовава Турция да 
въведе ефективна система за 
предоставяне на убежище в 
съответствие с международните 
стандарти;

Or. fr

Изменение 72
Андреас Мьолцер, Филип Клас

Предложение за резолюция
Параграф 3
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Предложение за резолюция Изменение

3. подчертава значението на 
постигането на общо разбиране 
между Турция и ЕС за значението 
както за ЕС, така и за Турция, на 
споразумението за реадмисия и 
пътната карта за визова 
либерализация; припомня, че Турция е 
една от основните транзитни страни за 
незаконната миграция към ЕС, и 
следователно я призовава да подпише и 
приложи споразумението за реадмисия 
без допълнително забавяне; призовава 
Комисията успоредно с това да 
предприеме стъпки за либерализиране 
на визовия режим и подчертава 
ясните ползи от улесняването на 
достъпа до ЕС за бизнесмени, 
представители на академичните 
среди, студенти и представители на 
гражданското общество;

3. припомня, че Турция е една от 
основните транзитни страни за 
незаконната миграция към ЕС, и 
следователно я призовава да подпише и 
приложи споразумението за реадмисия 
без допълнително забавяне;

Or. de

Изменение 73
Салвадор Седо и Алабарт

Предложение за резолюция
Параграф 3

Предложение за резолюция Изменение

3. подчертава значението на 
постигането на общо разбиране 
между Турция и ЕС за значението 
както за ЕС, така и за Турция, на 
споразумението за реадмисия и
пътната карта за визова 
либерализация; припомня, че Турция е 
една от основните транзитни 
страни за незаконната миграция към 
ЕС, и следователно я призовава да 
подпише и приложи споразумението 
за реадмисия без допълнително 

3. приветства съгласието за 
подписване и прилагане на 
споразумението за реадмисия, 
представено в Анкара през 
декември 2013 г., и призовава 
Комисията успоредно с това да 
предприеме стъпки за либерализиране 
на визовия режим с цел улесняването на 
достъпа до ЕС за турски бизнесмени, 
представители на академичните среди, 
студенти и представители на 
гражданското общество;
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забавяне; призовава Комисията 
успоредно с това да предприеме стъпки 
за либерализиране на визовия режим и 
подчертава ясните ползи от
улесняването на достъпа до ЕС за 
бизнесмени, представители на 
академичните среди, студенти и 
представители на гражданското 
общество;

Or. en

Изменение 74
Лоранс Й.А.Й. Стасен

Предложение за резолюция
Параграф 3

Предложение за резолюция Изменение

3. подчертава значението на 
постигането на общо разбиране 
между Турция и ЕС за значението 
както за ЕС, така и за Турция, на 
споразумението за реадмисия и 
пътната карта за визова 
либерализация; припомня, че Турция е 
една от основните транзитни страни за 
незаконната миграция към ЕС, и 
следователно я призовава да подпише 
и приложи споразумението за 
реадмисия без допълнително забавяне; 
призовава Комисията успоредно с това 
да предприеме стъпки за 
либерализиране на визовия режим и 
подчертава ясните ползи от 
улесняването на достъпа до ЕС за 
бизнесмени, представители на 
академичните среди, студенти и 
представители на гражданското 
общество;

3. припомня, че Турция е една от 
основните транзитни страни за 
незаконната миграция към ЕС; 
подчертава, че обединяването на 
преговорите по споразумението за 
реадмисия с либерализирането на 
визовия режим, беше огромна грешка;
призовава Комисията да отмени 
бъдещите стъпки за либерализиране на 
визовия режим, обещани на Турция;

Or. nl
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Изменение 75
Фиорело Провера, Лоренцо Фонтана

Предложение за резолюция
Параграф 3

Предложение за резолюция Изменение

3. подчертава значението на 
постигането на общо разбиране между 
Турция и ЕС за значението както за ЕС, 
така и за Турция, на споразумението за 
реадмисия и пътната карта за визова 
либерализация; припомня, че Турция е 
една от основните транзитни страни за 
незаконната миграция към ЕС, и
следователно я призовава да подпише и 
приложи споразумението за реадмисия 
без допълнително забавяне; призовава 
Комисията успоредно с това да 
предприеме стъпки за либерализиране 
на визовия режим и подчертава 
ясните ползи от улесняването на 
достъпа до ЕС за бизнесмени, 
представители на академичните 
среди, студенти и представители на 
гражданското общество;

3. подчертава значението на 
постигането на общо разбиране между 
Турция и ЕС за значението както за ЕС, 
така и за Турция, на споразумението за 
реадмисия и пътната карта за визова 
либерализация; припомня, че Турция е 
една от основните транзитни страни за 
незаконната миграция към ЕС, и
следователно я призовава да подпише и 
приложи споразумението за реадмисия 
без допълнително забавяне;

Or. it

Изменение 76
Риа Омен-Ройтен

Предложение за резолюция
Параграф 3

Предложение за резолюция Изменение

3. подчертава значението на 
постигането на общо разбиране между 
Турция и ЕС за значението както за ЕС, 
така и за Турция, на споразумението за 
реадмисия и пътната карта за визова 
либерализация; припомня, че Турция е 
една от основните транзитни страни за 
незаконната миграция към ЕС, и 

3. подчертава значението на общото
разбиране между Турция и ЕС за 
значението както за ЕС, така и за 
Турция, на споразумението за 
реадмисия и пътната карта за визова 
либерализация; припомня, че Турция е 
една от основните транзитни страни за 
незаконната миграция към ЕС, и 
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следователно я призовава да подпише и 
приложи споразумението за реадмисия
без допълнително забавяне; призовава 
Комисията успоредно с това да 
предприеме стъпки за либерализиране 
на визовия режим и подчертава ясните 
ползи от улесняването на достъпа до ЕС 
за бизнесмени, представители на 
академичните среди, студенти и 
представители на гражданското 
общество;

следователно приветства 
подписването на споразумението за 
реадмисия и инициирането на диалога 
за либерализиране на визовия режим
между ЕС и Турция на 16 декември
2013 г.; подчертава ясните ползи от 
улесняването на достъпа до ЕС за 
бизнесмени, представители на 
академичните среди, студенти и 
представители на гражданското 
общество;

Or. en

Изменение 77
Ренате Зомер

Предложение за резолюция
Параграф 3

Предложение за резолюция Изменение

3. подчертава значението на 
постигането на общо разбиране между 
Турция и ЕС за значението както за ЕС, 
така и за Турция, на споразумението за 
реадмисия и пътната карта за визова 
либерализация; припомня, че Турция е 
една от основните транзитни страни за 
незаконната миграция към ЕС, и 
следователно я призовава да подпише и
приложи споразумението за реадмисия 
без допълнително забавяне; призовава 
Комисията успоредно с това да 
предприеме стъпки за либерализиране 
на визовия режим и подчертава ясните 
ползи от улесняването на достъпа до ЕС 
за бизнесмени, представители на 
академичните среди, студенти и 
представители на гражданското 
общество;

3. подчертава значението на 
постигането на общо разбиране между 
Турция и ЕС за значението както за ЕС, 
така и за Турция, на споразумението за 
реадмисия и започването на диалог за 
визова либерализация; припомня, че 
Турция е една от основните транзитни 
страни за незаконната миграция към ЕС, 
и следователно я призовава да приложи 
споразумението за реадмисия без 
допълнително забавяне; призовава 
Комисията успоредно с това да 
предприеме стъпки за либерализиране 
на визовия режим и подчертава ясните 
ползи от улесняването на достъпа до ЕС 
за бизнесмени, представители на 
академичните среди и студенти;

Or. de
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Изменение 78
Кшищоф Лисек

Предложение за резолюция
Параграф 3

Предложение за резолюция Изменение

3. подчертава значението на 
постигането на общо разбиране между 
Турция и ЕС за значението както за ЕС, 
така и за Турция, на споразумението за 
реадмисия и пътната карта за визова 
либерализация; припомня, че Турция е 
една от основните транзитни страни за 
незаконната миграция към ЕС, и
следователно я призовава да подпише и 
приложи споразумението за реадмисия 
без допълнително забавяне; призовава 
Комисията успоредно с това да 
предприеме стъпки за либерализиране 
на визовия режим и подчертава ясните 
ползи от улесняването на достъпа до ЕС 
за бизнесмени, представители на 
академичните среди, студенти и 
представители на гражданското 
общество;

3. подчертава значението на 
постигането на общо разбиране между 
Турция и ЕС за значението както за ЕС, 
така и за Турция, на споразумението за 
реадмисия и пътната карта за визова 
либерализация; припомня, че Турция е 
една от основните транзитни страни за 
незаконната миграция към ЕС, и 
следователно приветства 
подписването на споразумението за 
реадмисия от Комисията и Турция на 
16 декември 2013 г. и изразява 
надежда, че то ще бъде приложено 
без допълнително забавяне; призовава 
Комисията успоредно с това да 
предприеме стъпки за либерализиране 
на визовия режим и подчертава ясните 
ползи от улесняването на достъпа до ЕС 
за бизнесмени, представители на 
академичните среди, студенти и 
представители на гражданското 
общество;

Or. pl

Изменение 79
Елени Теохарус

Предложение за резолюция
Параграф 3

Предложение за резолюция Изменение

3. подчертава значението на 
постигането на общо разбиране между 
Турция и ЕС за значението както за ЕС, 
така и за Турция, на споразумението за 
реадмисия и пътната карта за визова 

3. подчертава значението на 
постигането на общо разбиране между 
Турция и ЕС за значението както за ЕС, 
така и за Турция, на споразумението за 
реадмисия и пътната карта за визова 
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либерализация; припомня, че Турция е 
една от основните транзитни страни за 
незаконната миграция към ЕС, и 
следователно я призовава да подпише и 
приложи споразумението за реадмисия
без допълнително забавяне; призовава 
Комисията успоредно с това да 
предприеме стъпки за либерализиране 
на визовия режим и подчертава ясните 
ползи от улесняването на достъпа до ЕС 
за бизнесмени, представители на 
академичните среди, студенти и 
представители на гражданското 
общество;

либерализация; припомня, че Турция е 
една от основните транзитни страни за 
незаконната миграция към ЕС, и 
следователно я призовава да приложи 
споразумението за реадмисия без 
допълнително забавяне; изразява 
загриженост и съжаление относно 
изявленията на турското 
правителство, че няма намерение да 
прилага споразумението за реадмисия 
с Република Кипър, и подчертава, че 
това политическо поведение 
противоречи на правната система на 
ЕС, като следователно призовава 
турското правителство да спазва и 
да се придържа към правната рамка и 
задълженията, произтичащи от 
споразумението за реадмисия; в 
противен случай следва да се 
предприемат мерки за защита на 
правната система на ЕС и на 
законните и политическите права на 
неговите държави членки; призовава 
Комисията да гарантира, че до 
влизането в сила на това 
споразумение и на пълното и
ефективното му прилагане към 
всички държави членки, напълно се 
прилагат двустранните
споразумения; призовава Комисията 
успоредно с това да предприеме стъпки 
за либерализиране на визовия режим и 
подчертава ясните ползи от 
улесняването на достъпа до ЕС за 
бизнесмени, представители на 
академичните среди, студенти и 
представители на гражданското 
общество;

Or. en

Изменение 80
Джефри Ван Орден

Предложение за резолюция
Параграф 3
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Предложение за резолюция Изменение

3. подчертава значението на 
постигането на общо разбиране между 
Турция и ЕС за значението както за ЕС, 
така и за Турция, на споразумението за 
реадмисия и пътната карта за визова 
либерализация; припомня, че Турция е 
една от основните транзитни страни за 
незаконната миграция към ЕС, и 
следователно я призовава да подпише и 
приложи споразумението за реадмисия 
без допълнително забавяне; призовава 
Комисията успоредно с това да 
предприеме стъпки за либерализиране 
на визовия режим и подчертава ясните 
ползи от улесняването на достъпа до ЕС 
за бизнесмени, представители на 
академичните среди, студенти и 
представители на гражданското 
общество;

3. подчертава значението на 
постигането на общо разбиране между 
Турция и ЕС за значението както за ЕС, 
така и за Турция, на споразумението за 
реадмисия и пътната карта за визова 
либерализация; припомня, че Турция е 
една от основните транзитни страни за 
незаконната миграция към ЕС, и 
следователно я призовава да подпише и 
приложи споразумението за реадмисия 
без допълнително забавяне; призовава 
Комисията успоредно с това да 
предприеме стъпки за либерализиране 
на визовия режим и подчертава ясните 
ползи от улесняването на достъпа до ЕС 
за бизнесмени, представители на 
академичните среди, студенти и 
представители на гражданското 
общество; признава, че е работа на 
правителствата на държавите 
членки — чрез преходните разпоредби 
в Договора за присъединяване и 
преразглеждане на Договорите на ЕС, 
когато е уместно — да вземат 
решения, свързани с въпросите на 
миграцията, като например 
ограничаване на свободата на 
движение, отбелязвайки, че този 
проблем се е превърнал във въпрос от 
огромно значение в много държави 
членки;

Or. en

Изменение 81
Раймон Обиолс

Предложение за резолюция
Параграф 3

Предложение за резолюция Изменение

3. подчертава значението на 3. приветства Споразумението 
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постигането на общо разбиране между 
Турция и ЕС за значението както за ЕС, 
така и за Турция, на споразумението за 
реадмисия и пътната карта за визова 
либерализация; припомня, че Турция е 
една от основните транзитни страни за 
незаконната миграция към ЕС, и 
следователно я призовава да подпише и 
приложи споразумението за реадмисия 
без допълнително забавяне; призовава 
Комисията успоредно с това да 
предприеме стъпки за либерализиране 
на визовия режим и подчертава ясните 
ползи от улесняването на достъпа до ЕС 
за бизнесмени, представители на 
академичните среди, студенти и 
представители на гражданското 
общество;

между Европейския съюз и Република 
Турция за обратно приемане на 
незаконно пребиваващи лица, 
подписано на 16 декември 2013 г.;
подчертава значението на постигането 
на общо разбиране между Турция и ЕС 
за значението както за ЕС, така и за 
Турция, на споразумението за 
реадмисия и пътната карта за визова 
либерализация; припомня, че Турция е 
една от основните транзитни страни за
незаконната миграция към ЕС, и 
следователно я призовава да подпише и 
приложи споразумението за реадмисия 
без допълнително забавяне; призовава 
Комисията успоредно с това да 
предприеме стъпки за либерализиране 
на визовия режим и подчертава ясните 
ползи от улесняването на достъпа до ЕС 
за бизнесмени, представители на 
академичните среди, студенти и 
представители на гражданското 
общество;

Or. en

Изменение 82
Емине Бозкурт

Предложение за резолюция
Параграф 3

Предложение за резолюция Изменение

3. подчертава значението на 
постигането на общо разбиране между 
Турция и ЕС за значението както за ЕС, 
така и за Турция, на споразумението за 
реадмисия и пътната карта за визова 
либерализация; припомня, че Турция е 
една от основните транзитни страни за 
незаконната миграция към ЕС, и 
следователно я призовава да подпише и 
приложи споразумението за реадмисия 
без допълнително забавяне; призовава 
Комисията успоредно с това да 

3. подчертава значението на 
постигането на общо разбиране между 
Турция и ЕС за значението както за ЕС, 
така и за Турция, на споразумението за 
реадмисия и пътната карта за визова 
либерализация; припомня, че Турция е 
една от основните транзитни страни за 
незаконната миграция към ЕС, и 
следователно я призовава да подпише и 
приложи споразумението за реадмисия 
без допълнително забавяне; призовава 
Комисията да предприеме всички 
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предприеме стъпки за либерализиране 
на визовия режим и подчертава ясните 
ползи от улесняването на достъпа до ЕС 
за бизнесмени, представители на 
академичните среди, студенти и 
представители на гражданското 
общество;

необходими мерки за защита на 
правата на турските граждани, 
които пребивават законно в държава 
— членка на ЕС; призовава 
Комисията успоредно с това да 
предприеме стъпки за либерализиране 
на визовия режим и подчертава ясните 
ползи от улесняването на достъпа до ЕС 
за бизнесмени, представители на 
академичните среди, студенти и 
представители на гражданското 
общество;

Or. en

Изменение 83
Риа Омен-Ройтен

Предложение за резолюция
Параграф 3a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

3a. изразява дълбока загриженост във 
връзка с неотдавнашните събития в 
Турция по отношение на 
твърденията за корупция по високите 
етажи на властта и призовава 
турското правителство да се 
въздържа от намеса в съдебното 
производство и да гарантира, че 
разпоредбите са в съответствие с 
принципите на независимостта на 
съдебната власт, разделението на 
властите, както и със съответните 
членове на Конституцията;

Or. en

Изменение 84
Туне Келам

Предложение за резолюция
Параграф 3a (нов)
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Предложение за резолюция Изменение

3a. наблюдава със сериозна 
загриженост неотдавнашния
корупционен скандал; изразява 
съжаление относно изявленията на 
турските органи във връзка с 
предполагаемия малък държавен 
преврат, съпроводен с твърдения за 
конспирация и довел до масови арести 
и предубедени разследвания, в 
резултат на което бе извършена 
чистка на около 350 полицейски 
служители и блокирана втората 
вълна от разследвания в корупционния 
случай; подчертава основното 
значение на безпристрастната 
съдебна система и разделението на 
властите като същинските 
ценности на демократичния режим, 
основаващ се на правовата държава;

Or. en

Изменение 85
Риа Омен-Ройтен

Предложение за резолюция
Параграф 3б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

3б. напомня на правителството на 
Турция за собствения му ангажимент 
към изкореняване на корупцията, по-
специално чрез прилагане на по-
голямата част от препоръките, 
направени през 2005 г. в докладите за 
оценка на Групата държави срещу 
корупцията (GRECO) към Съвета на 
Европа;

Or. en



AM\1014601BG.doc 53/137 PE526.229v01-00

BG

Изменение 86
Лоранс Й.А.Й. Стасен

Предложение за резолюция
Подзаглавие 2

Предложение за резолюция Изменение

Изпълняване на критериите от 
Копенхаген

Неуспех на Турция 2: Изпълняване на 
критериите от Копенхаген

Or. nl

Изменение 87
Андрю Дъф, Марите Схаке, Сара Лъдфорд, Иво Вайгъл

Предложение за резолюция
Параграф -4 (нов)

Предложение за резолюция Изменение

-4. изразява силната си загриженост 
относно неотдавнашните събития, 
довели до криза в Турция; осъжда 
изявленията на правителството, 
които показват липса на разбиране на 
принципа на разделението на 
властите; изразява съжаление за 
сериозния срив на доверието между 
правителството, съдебната власт, 
полицията и медиите; настоятелно 
призовава правителството да се 
въздържа от действия, които 
възпрепятстват разследването и 
съдебното преследване на корупцията 
и организираната престъпност по 
високите етажи на властта; отново 
призовава всички институции, 
субекти с бизнес интереси и 
политически сили напълно да спазват 
принципите на правовата държава и 
да гарантират безпристрастността 
и независимостта на съдебната 
система; освен това призовава 
движението „Гюлен“ да подобри 
своята прозрачност и отчетност и 
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очаква, че всички твърдения срещу 
него ще бъдат проучени 
безпристрастно;

Or. en

Изменение 88
Анна Мария Кораца Билд

Предложение за резолюция
Параграф -4a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

-4a. изразява загриженост относно 
неотдавнашните събития в Турция 
около крупно разследване на корупция; 
настоятелно припомня 
необходимостта от гарантиране на 
независимостта и 
безпристрастността на съдебния 
процес, както и всички 
заинтересовани страни напълно да 
спазват принципа на правовата 
държава и разделението на властите;

Or. en

Изменение 89
Джефри Ван Орден

Предложение за резолюция
Параграф 4

Предложение за резолюция Изменение

4. изтъква ключовата роля на системата 
на взаимен контрол за всички 
съвременни демократични държави и 
основната роля, която трябва да играе 
турското Велико народно събрание в 
центъра на политическата система на 
Турция чрез осигуряването на рамка за 
диалог и изграждане на консенсус в 

4. изтъква ключовата роля на системата 
на взаимен контрол за всички 
съвременни демократични държави и 
основната роля, която трябва да играе 
турското Велико народно събрание в 
центъра на политическата система на 
Турция чрез осигуряването на рамка за 
диалог и изграждане на консенсус в 
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целия политически спектър; изразява 
загриженост относно политическата 
поляризация и липсата на готовност 
от страна на правителството и 
опозицията да работят за постигане 
на консенсус по ключови реформи;
настоятелно призовава всички 
политически сили, правителството и 
опозицията да работят заедно за 
укрепване на плурализма на 
вижданията в държавните 
институции и за насърчаване на
модернизацията и демократизацията на 
държавата и обществото; призовава 
политическото мнозинство да 
ангажира активно малцинството в 
процеса на обсъждане на 
съответните реформи и да взема
предвид при всяка възможност 
неговите интереси и становища по 
приобщаващ начин;

целия политически спектър; 
настоятелно призовава всички 
политически сили да насърчават
модернизацията и демократизацията на 
държавата и обществото и да вземат
предвид интересите и мненията на 
всички слоеве от обществото, 
включително на малцинствата;

Or. en

Изменение 90
Тонино Пицула

Предложение за резолюция
Параграф 4

Предложение за резолюция Изменение

4. изтъква ключовата роля на системата 
на взаимен контрол за всички 
съвременни демократични държави и 
основната роля, която трябва да играе 
турското Велико народно събрание в 
центъра на политическата система на 
Турция чрез осигуряването на рамка за 
диалог и изграждане на консенсус в 
целия политически спектър; изразява 
загриженост относно политическата 
поляризация и липсата на готовност от 
страна на правителството и опозицията 
да работят за постигане на консенсус по 
ключови реформи; настоятелно 

4. изтъква ключовата роля на системата 
на взаимен контрол за всички 
съвременни демократични държави и 
основната роля, която трябва да играе 
турското Велико народно събрание в 
центъра на политическата система чрез 
осигуряването на рамка за диалог и 
изграждане на консенсус в целия 
политически спектър; изразява 
загриженост относно политическата 
поляризация и липсата на готовност от 
страна на правителството и опозицията 
да работят за постигане на консенсус по 
ключови реформи; настоятелно 
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призовава всички политически сили, 
правителството и опозицията да работят 
заедно за укрепване на плурализма на 
вижданията в държавните институции и 
за насърчаване на модернизацията и 
демократизацията на държавата и 
обществото; призовава политическото 
мнозинство да ангажира активно 
малцинството в процеса на обсъждане 
на съответните реформи и да взема 
предвид при всяка възможност неговите 
интереси и становища по приобщаващ 
начин;

призовава всички политически сили, 
правителството и опозицията да работят 
заедно за укрепване на плурализма на 
вижданията в държавните институции и 
за насърчаване на модернизацията и 
демократизацията на държавата и 
обществото; подчертава важната 
роля на организациите на 
гражданското общество и 
необходимостта от адекватна 
комуникация с обществото за 
извършване на необходимите 
реформи; призовава политическото 
мнозинство да ангажира активно 
малцинството и организациите на 
гражданското общество в процеса на 
обсъждане на съответните реформи и да 
взема предвид при всяка възможност 
неговите интереси и становища по 
приобщаващ начин;

Or. en

Изменение 91
Андрю Дъф, Марите Схаке, Сара Лъдфорд, Иво Вайгъл

Предложение за резолюция
Параграф 4

Предложение за резолюция Изменение

4. изтъква ключовата роля на системата 
на взаимен контрол за всички 
съвременни демократични държави и 
основната роля, която трябва да играе 
турското Велико народно събрание в 
центъра на политическата система на 
Турция чрез осигуряването на рамка за 
диалог и изграждане на консенсус в 
целия политически спектър; изразява 
загриженост относно политическата 
поляризация и липсата на готовност от 
страна на правителството и опозицията 
да работят за постигане на консенсус по 
ключови реформи; настоятелно 
призовава всички политически сили, 

4. изтъква ключовата роля на системата 
на взаимен контрол за всички 
съвременни демократични държави и 
основната роля, която трябва да играе 
турското Велико народно събрание в 
центъра на политическата система на 
Турция чрез осигуряването на рамка за 
диалог и изграждане на консенсус в 
целия политически спектър; изразява 
загриженост относно политическата 
поляризация и липсата на готовност от 
страна на правителството и опозицията 
да работят за постигане на консенсус по 
ключови реформи; настоятелно 
призовава всички политически сили, 
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правителството и опозицията да работят 
заедно за укрепване на плурализма на 
вижданията в държавните институции и 
за насърчаване на модернизацията и 
демократизацията на държавата и 
обществото; призовава политическото 
мнозинство да ангажира активно 
малцинството в процеса на обсъждане 
на съответните реформи и да взема 
предвид при всяка възможност неговите 
интереси и становища по приобщаващ 
начин;

правителството и опозицията да работят 
заедно за укрепване на плурализма на 
вижданията в държавните институции и 
за насърчаване на модернизацията и 
демократизацията на държавата и
обществото; призовава политическото 
мнозинство да ангажира активно 
малцинството в процеса на обсъждане 
на съответните реформи и да взема 
предвид при всяка възможност неговите 
интереси и становища по приобщаващ 
начин; подчертава, че реформата на 
конституцията остава главен 
приоритет за модернизацията на 
републиката, където избраните по 
демократичен начин ще управляват 
демократично;

Or. en

Изменение 92
Александър Граф Ламбсдорф, Марите Схаке, Сара Лъдфорд, Йоханес Корнелис 
ван Бален, Андрю Дъф

Предложение за резолюция
Параграф 4

Предложение за резолюция Изменение

4. изтъква ключовата роля на системата 
на взаимен контрол за всички 
съвременни демократични държави и 
основната роля, която трябва да играе 
турското Велико народно събрание в 
центъра на политическата система на 
Турция чрез осигуряването на рамка за 
диалог и изграждане на консенсус в 
целия политически спектър; изразява 
загриженост относно политическата 
поляризация и липсата на готовност от 
страна на правителството и опозицията 
да работят за постигане на консенсус по 
ключови реформи; настоятелно 
призовава всички политически сили, 
правителството и опозицията да работят 
заедно за укрепване на плурализма на 

4. изтъква ключовата роля на системата 
на взаимен контрол за всички 
съвременни демократични държави и 
основната роля, която трябва да играе 
турското Велико народно събрание в 
центъра на политическата система на 
Турция чрез осигуряването на рамка за 
диалог и изграждане на консенсус в 
целия политически спектър; изразява 
загриженост относно политическата 
поляризация и липсата на готовност от 
страна на правителството и опозицията 
да работят за постигане на консенсус по 
ключови реформи; настоятелно 
призовава всички политически сили, 
правителството и опозицията да работят 
заедно за укрепване на плурализма на 
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вижданията в държавните институции и 
за насърчаване на модернизацията и 
демократизацията на държавата и 
обществото; призовава политическото 
мнозинство да ангажира активно 
малцинството в процеса на обсъждане 
на съответните реформи и да взема 
предвид при всяка възможност неговите 
интереси и становища по приобщаващ 
начин;

вижданията в държавните институции и 
за насърчаване на модернизацията и 
демократизацията на държавата и 
обществото; призовава политическото 
мнозинство да ангажира активно 
малцинството в процеса на обсъждане 
на съответните реформи и да взема 
предвид при всяка възможност неговите 
интереси и становища по приобщаващ 
начин; подчертава, че демокрацията е 
повече от избори и очаква избраните 
по демократичен начин също така и 
да управляват демократично;

Or. en

Изменение 93
Арно Данжан, Анес Льо Брюн

Предложение за резолюция
Параграф 4

Предложение за резолюция Изменение

4. изтъква ключовата роля на системата 
на взаимен контрол за всички 
съвременни демократични държави и 
основната роля, която трябва да играе 
турското Велико народно събрание в 
центъра на политическата система на 
Турция чрез осигуряването на рамка за 
диалог и изграждане на консенсус в 
целия политически спектър; изразява 
загриженост относно политическата 
поляризация и липсата на готовност от 
страна на правителството и опозицията 
да работят за постигане на консенсус по 
ключови реформи; настоятелно 
призовава всички политически сили, 
правителството и опозицията да работят 
заедно за укрепване на плурализма на 
вижданията в държавните институции и 
за насърчаване на модернизацията и 
демократизацията на държавата и 
обществото; призовава политическото 
мнозинство да ангажира активно 

4. изтъква ключовата роля на системата 
на взаимен контрол за всички 
съвременни демократични държави и 
основната роля, която трябва да играе 
турското Велико народно събрание в 
центъра на политическата система на 
Турция чрез осигуряването на рамка за 
диалог и изграждане на консенсус в 
целия политически спектър; изразява 
загриженост относно политическата 
поляризация и липсата на готовност от 
страна на правителството и опозицията 
да работят за постигане на консенсус по 
ключови реформи; настоятелно 
призовава всички политически сили, 
правителството и опозицията да работят 
заедно за укрепване на плурализма на 
вижданията в държавните институции и 
за насърчаване на модернизацията и 
демократизацията на държавата и 
обществото; призовава политическото 
мнозинство да ангажира активно 



AM\1014601BG.doc 59/137 PE526.229v01-00

BG

малцинството в процеса на обсъждане 
на съответните реформи и да взема 
предвид при всяка възможност
неговите интереси и становища по 
приобщаващ начин;

малцинството в процеса на обсъждане 
на съответните реформи и да взема 
предвид неговите интереси и становища 
по приобщаващ начин;

Or. fr

Изменение 94
Елен Флотр, Франциска Келер

Предложение за резолюция
Параграф 4

Предложение за резолюция Изменение

4. изтъква ключовата роля на системата 
на взаимен контрол за всички 
съвременни демократични държави и 
основната роля, която трябва да играе 
турското Велико народно събрание в 
центъра на политическата система на 
Турция чрез осигуряването на рамка за 
диалог и изграждане на консенсус в 
целия политически спектър; изразява 
загриженост относно политическата 
поляризация и липсата на готовност от 
страна на правителството и опозицията 
да работят за постигане на консенсус по 
ключови реформи; настоятелно 
призовава всички политически сили,
правителството и опозицията да работят 
заедно за укрепване на плурализма на 
вижданията в държавните институции и 
за насърчаване на модернизацията и 
демократизацията на държавата и 
обществото; призовава политическото 
мнозинство да ангажира активно 
малцинството в процеса на обсъждане 
на съответните реформи и да взема 
предвид при всяка възможност 
неговите интереси и становища по 
приобщаващ начин;

4. изтъква ключовата роля на системата 
на взаимен контрол за всички 
съвременни демократични държави и 
основната роля, която трябва да играе 
турското Велико народно събрание в 
центъра на политическата система на 
Турция чрез осигуряването на рамка за 
диалог и изграждане на консенсус в 
целия политически спектър; изразява 
загриженост относно политическата 
поляризация и липсата на готовност от 
страна на правителството и опозицията 
да работят за постигане на консенсус по 
ключови реформи; настоятелно 
призовава всички политически сили, 
правителството и опозицията да работят 
заедно за укрепване на плурализма на 
вижданията в държавните институции и 
за насърчаване на модернизацията и 
демократизацията на държавата и 
обществото; призовава политическото 
мнозинство да ангажира активно 
различните политически сили и 
гражданското общество в процеса на 
обсъждане на съответните реформи и да 
взема предвид при всяка възможност 
техните интереси и становища по 
приобщаващ начин;

Or. fr
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Изменение 95
Раймон Обиолс

Предложение за резолюция
Параграф 4

Предложение за резолюция Изменение

4. изтъква ключовата роля на системата 
на взаимен контрол за всички 
съвременни демократични държави и 
основната роля, която трябва да играе 
турското Велико народно събрание в 
центъра на политическата система на 
Турция чрез осигуряването на рамка за 
диалог и изграждане на консенсус в 
целия политически спектър; изразява 
загриженост относно политическата 
поляризация и липсата на готовност от 
страна на правителството и опозицията 
да работят за постигане на консенсус по 
ключови реформи; настоятелно 
призовава всички политически сили, 
правителството и опозицията да работят 
заедно за укрепване на плурализма на 
вижданията в държавните институции и 
за насърчаване на модернизацията и 
демократизацията на държавата и 
обществото; призовава политическото 
мнозинство да ангажира активно 
малцинството в процеса на обсъждане 
на съответните реформи и да взема 
предвид при всяка възможност неговите 
интереси и становища по приобщаващ 
начин;

4. изтъква ключовата роля на системата 
на взаимен контрол за всички 
съвременни демократични държави и 
основната роля, която трябва да играе 
турското Велико народно събрание в 
центъра на политическата система на 
Турция чрез осигуряването на рамка за 
диалог и изграждане на консенсус в 
целия политически спектър; изразява 
загриженост относно политическата 
поляризация и липсата на готовност от 
страна на правителството и опозицията 
да работят за постигане на консенсус по 
изготвянето на нова конституция и 
по ключови реформи; настоятелно 
призовава всички политически сили, 
правителството и опозицията да работят 
заедно за укрепване на плурализма на 
вижданията в държавните институции и 
за насърчаване на модернизацията и 
демократизацията на държавата и 
обществото; призовава политическото 
мнозинство да ангажира активно 
малцинството в процеса на обсъждане 
на съответните реформи и да взема 
предвид при всяка възможност неговите 
интереси и становища по приобщаващ 
начин;

Or. en

Изменение 96
Адам Белан

Предложение за резолюция
Параграф 4
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Предложение за резолюция Изменение

4. изтъква ключовата роля на системата 
на взаимен контрол за всички 
съвременни демократични държави и 
основната роля, която трябва да играе 
турското Велико народно събрание в 
центъра на политическата система на 
Турция чрез осигуряването на рамка за 
диалог и изграждане на консенсус в 
целия политически спектър; изразява 
загриженост относно политическата 
поляризация и липсата на готовност от 
страна на правителството и опозицията 
да работят за постигане на консенсус по 
ключови реформи; настоятелно 
призовава всички политически сили, 
правителството и опозицията да работят 
заедно за укрепване на плурализма на 
вижданията в държавните институции и 
за насърчаване на модернизацията и 
демократизацията на държавата и 
обществото; призовава политическото 
мнозинство да ангажира активно 
малцинството в процеса на обсъждане 
на съответните реформи и да взема 
предвид при всяка възможност 
неговите интереси и становища по 
приобщаващ начин;

4. изтъква ключовата роля на системата 
на взаимен контрол за всички 
съвременни демократични държави и 
основната роля, която трябва да играе 
турското Велико народно събрание в 
центъра на политическата система на 
Турция чрез осигуряването на рамка за 
диалог и изграждане на консенсус в 
целия политически спектър; изразява 
загриженост относно политическата 
поляризация и липсата на готовност от 
страна на правителството и опозицията 
да работят за постигане на консенсус по 
ключови реформи; настоятелно 
призовава всички политически сили, 
правителството и опозицията да работят 
заедно за укрепване на плурализма на 
вижданията в държавните институции и 
за насърчаване на модернизацията и 
демократизацията на държавата и 
обществото; призовава политическото 
мнозинство да ангажира активно 
гражданското общество и
малцинството в процеса на обсъждане 
на съответните реформи и да взема 
предвид при всяка възможност 
техните интереси и становища по 
приобщаващ начин;

Or. pl

Изменение 97
Емине Бозкурт

Предложение за резолюция
Параграф 4a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

4a. подчертава значението на 
сътрудничеството на всички 
министерства със Сметната плата 
при подготовката на одитните 
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доклади, чрез изпращане на 
съответните данни, както и за 
представянето на окончателните 
одитни доклади на турското Велико 
народно събрание преди одобряването 
на бюджета;

Or. en

Изменение 98
Елен Флотр, Франциска Келер

Предложение за резолюция
Параграф 4а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

4а. призовава правителството да 
гарантира функционирането на 
Сметната палата в съответствие с 
международните стандарти; 
призовава правителството да осигури 
пълен достъп на съответните 
институции и на обществеността до 
докладите на Сметната палата —
по-специално на турското Велико 
народно събрание — включително до 
докладите относно силите за 
сигурност;

Or. fr

Изменение 99
Алойз Петерле

Предложение за резолюция
Параграф 4a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

4a. изразява загриженост за начина, 
по който след 17 декември 2013 г. 
турското правителство реагира на 
свързаната с корупция операция, 
водена от главния прокурор на 
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Истанбул, срещу няколко министри и 
бизнесмени; осъжда уволнението на 
полицейски началници, отговарящи за 
свързаната с корупция операция; във 
връзка с това призовава за спазване на 
принципа на правовата държава, 
безпристрастността и 
независимостта на съдебната власт 
като начини, даващи възможност за 
разделението на властите, което 
представлява един от основните 
стълбове на демокрацията;

Or. en

Изменение 100
Александър Граф Ламбсдорф, Марите Схаке, Сара Лъдфорд, Йоханес Корнелис 
ван Бален, Андрю Дъф

Предложение за резолюция
Параграф 4a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

4a. изразява загриженост във връзка 
със задълбочаването на културното 
разделение в Турция по така 
наречените „въпроси, свързани с 
начина на живот“, което крие риск 
от намеса на органите в личния 
живот на гражданите, както е видно 
от неотдавнашните изявления 
относно броя на децата, които една 
жена следва да има, смесените 
студентски общежития за момичета 
и момчета и относно продажбата на 
алкохол;

Or. en

Изменение 101
Исмаил Ертуг, Салвадор Седо и Алабарт, Йо Лайнен
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Предложение за резолюция
Параграф 4a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

4a. изразява загриженост относно 
подкопаването на разделението на 
властите като последица от 
разкритите предполагаеми случаи на 
корупция и осъжда уволнението на 
полицейски служители, разследвали 
тези случаи; призовава 
правителството да спазва принципа 
на правовата държава и 
независимостта на съдебната власт, 
както и активно да подкрепи 
разследването на случаите на 
корупция; изразява силна 
загриженост във връзка с 
продължаващата клеветническа 
кампания срещу турската съдебна 
власт;

Or. en

Изменение 102
Греъм Уотсън

Предложение за резолюция
Параграф 4a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

4a. изразява опасения във връзка с 
уронването на принципа на 
разделение на властите; изразява 
дълбока загриженост за начина, по 
който правителството отговори на 
продължаващата операция на 
главния прокурор на Истанбул във 
връзка с корупцията, срещу няколко 
министри и бизнесмени; осъжда 
уволнението на отговарящи за 
свързаната с корупция операция 
полицейски началници от министъра 
на вътрешните работи, за когото е 
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имало такива твърдения; отбелязва 
обезпокояващото уволнение на всички 
полицейски началници, отговарящи за 
борбата с корупцията и 
организираната престъпност в 
големите градове;

Or. en

Изменение 103
Греъм Уотсън

Предложение за резолюция
параграф 4б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

4б. изразява загриженост във връзка с
твърденията за системно
профилиране от страна на 
правителството на държавни 
служители, журналисти, учени и
организации на гражданското 
общество въз основа на религиозната, 
етническата и политическата им 
принадлежност; осъжда силния 
натиск на правителството върху 
съдилищата и публичното осъждане 
на главния прокурор и на полицейски 
началници от министър-
председателя; призовава всички 
граждани и институции напълно да 
спазват принципите на правовата 
държава и да гарантират 
безпристрастността и 
независимостта на съдебната 
система;

Or. en

Изменение 104
Андреас Мьолцер, Филип Клас
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Предложение за резолюция
Параграф 5

Предложение за резолюция Изменение

5. изтъква неотложната необходимост 
от още по-голям напредък при 
прилагането на измененията на 
конституцията от 2010 г., по-специално 
приемането на закони относно защитата 
на личните данни и военното 
правосъдие и на закони, въвеждащи 
положителни мерки за действие с 
оглед насърчаване на равенството 
между половете;

5. изтъква неотложната необходимост 
от още по-голям напредък при 
прилагането на измененията на 
конституцията от 2010 г., по-специално 
приемането на закони относно защитата 
на личните данни и военното 
правосъдие;

Or. de

Изменение 105
Джефри Ван Орден

Предложение за резолюция
Параграф 5

Предложение за резолюция Изменение

5. изтъква неотложната необходимост 
от още по-голям напредък при 
прилагането на измененията на 
конституцията от 2010 г., по-специално 
приемането на закони относно 
защитата на личните данни и 
военното правосъдие и на закони, 
въвеждащи положителни мерки за 
действие с оглед насърчаване на 
равенството между половете;

5. изтъква неотложната необходимост 
от още по-голям напредък при 
прилагането на измененията на 
конституцията от 2010 г.;

Or. en

Изменение 106
Емине Бозкурт

Предложение за резолюция
Параграф 5
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Предложение за резолюция Изменение

5. изтъква неотложната необходимост 
от още по-голям напредък при 
прилагането на измененията на 
конституцията от 2010 г., по-специално 
приемането на закони относно защитата 
на личните данни и военното 
правосъдие и на закони, въвеждащи 
положителни мерки за действие с оглед 
насърчаване на равенството между 
половете;

5. изтъква неотложната необходимост 
от още по-голям напредък при 
прилагането на измененията на 
конституцията от 2010 г., по-специално 
приемането на закони относно защитата 
на личните данни и военното 
правосъдие и на закони, въвеждащи 
положителни мерки за действие с оглед 
насърчаване на равенството между 
половете; подчертава важността на
строгото прилагане на тези 
законодателни промени след 
приемането им;

Or. en

Изменение 107
Лоранс Й.А.Й. Стасен

Предложение за резолюция
Параграф 5a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

5a. отбелязва, че ЕС може да иска и 
настоятелно да призовава турските 
органи да осъществят много реформи, 
но Турция просто не желае, а и нито 
може, нито ще ги направи; 
настоятелно призовава категорично 
да бъдат прекратени преговорите за 
присъединяване между ЕС и Турция;

Or. nl

Изменение 108
Елен Флотр, Франциска Келер

Предложение за резолюция
Параграф 6
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Предложение за резолюция Изменение

6. поздравява помирителния комитет за 
постигането на консенсус относно 
60 изменения в конституцията и 
призовава неговите членове да 
продължат работата си по изготвянето 
на нова конституция за Турция, тъй като 
това е от съществено значение за 
процеса на реформи в Турция; 
подчертава значението на постигането 
на консенсус в рамките на процеса на 
реформа на конституцията по ефективна 
система на разделение на властите и 
всеобхватно определение за 
гражданство; подчертава, че Турция, 
като държава — членка на Съвета на 
Европа, може да се възползва от 
възможността за активен диалог с 
Венецианската комисия относно 
процеса на реформа на конституцията; 
подчертава, че правилата за избора и 
състава на Висшия съвет на съдиите и 
прокурорите следва да бъдат в пълно 
съответствие с критериите на 
Венецианската комисия;

6. поздравява помирителния комитет за 
постигането на консенсус относно 
60 изменения в конституцията и 
изразява съжаление относно 
прекъсването на работата по 
изготвянето на нова конституция за 
Турция, тъй като това е от съществено 
значение за процеса на реформи в 
Турция; подчертава значението на 
постигането на консенсус в рамките на 
процеса на реформа на конституцията 
по ефективна система на разделение на 
властите и всеобхватно определение за 
гражданство; подчертава, че Турция, 
като държава — членка на Съвета на 
Европа, може да се възползва от 
възможността за активен диалог с 
Венецианската комисия относно 
процеса на реформа на конституцията; 
подчертава, че правилата за избора и 
състава на Висшия съвет на съдиите и 
прокурорите следва да бъдат в пълно 
съответствие с критериите на 
Венецианската комисия; припомня, че 
тези правила попадат в обхвата на 
конституцията и че всяка реформа 
на тези правила следва да бъде приета 
спокойно и с възможно най-голям 
консенсус;

Or. fr

Изменение 109
Риа Омен-Ройтен

Предложение за резолюция
Параграф 6

Предложение за резолюция Изменение

6. поздравява помирителния комитет за 
постигането на консенсус относно 60 
изменения в конституцията и призовава 

6. поздравява помирителния комитет за 
постигането на консенсус относно 60 
изменения в конституцията и изразява 
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неговите членове да продължат
работата си по изготвянето на нова 
конституция за Турция, тъй като това е 
от съществено значение за процеса на 
реформи в Турция; подчертава 
значението на постигането на консенсус 
в рамките на процеса на реформа на 
конституцията по ефективна система на 
разделение на властите и всеобхватно 
определение за гражданство; 
подчертава, че Турция, като държава —
членка на Съвета на Европа, може да се 
възползва от възможността за активен 
диалог с Венецианската комисия 
относно процеса на реформа на 
конституцията; подчертава, че 
правилата за избора и състава на 
Висшия съвет на съдиите и прокурорите 
следва да бъдат в пълно съответствие с 
критериите на Венецианската комисия;

загриженост за липсата на напредък 
понастоящем; твърдо вярва, че
работата по изготвянето на нова 
конституция за Турция следва да 
продължи, тъй като това е от 
съществено значение за процеса на 
реформи в Турция; подчертава 
значението на постигането на консенсус 
в рамките на процеса на реформа на 
конституцията по ефективна система на 
разделение на властите и всеобхватно 
определение за гражданство; 
подчертава, че Турция, като държава —
членка на Съвета на Европа, може да се 
възползва от възможността за активен 
диалог с Венецианската комисия 
относно процеса на реформа на 
конституцията; подчертава, че 
правилата за избора и състава на 
Висшия съвет на съдиите и прокурорите 
следва да бъдат в пълно съответствие с 
критериите на Венецианската комисия;

Or. en

Изменение 110
Андрю Дъф, Марите Схаке, Сара Лъдфорд, Иво Вайгъл

Предложение за резолюция
Параграф 6

Предложение за резолюция Изменение

6. поздравява помирителния комитет 
за постигането на консенсус относно 
60 изменения в конституцията и 
призовава неговите членове да
продължат работата си по 
изготвянето на нова конституция за 
Турция, тъй като това е от съществено 
значение за процеса на реформи в 
Турция; подчертава значението на 
постигането на консенсус в рамките на 
процеса на реформа на конституцията 
по ефективна система на разделение на 
властите и всеобхватно определение за 

6. отбелязва, че помирителният
комитет е успял единствено да 
постигне консенсус относно 60 
изменения в конституцията и призовава 
неговите членове да удвоят работата 
си, за да изготвят действително нова 
конституция за Турция, тъй като това е 
от съществено значение за процеса на 
реформи в Турция; подчертава 
значението на постигането на консенсус 
в рамките на процеса на реформа на 
конституцията по ефективна система на 
разделение на властите и всеобхватно 
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гражданство; подчертава, че Турция, 
като държава — членка на Съвета на 
Европа, може да се възползва от 
възможността за активен диалог с 
Венецианската комисия относно 
процеса на реформа на конституцията; 
подчертава, че правилата за избора и 
състава на Висшия съвет на съдиите и 
прокурорите следва да бъдат в пълно 
съответствие с критериите на 
Венецианската комисия;

определение за гражданство; 
подчертава, че Турция, като държава —
членка на Съвета на Европа, следва да 
се опита да се възползва от 
възможността за активен диалог с 
Венецианската комисия относно 
процеса на реформа на конституцията; 
подчертава, че правилата за избора и 
състава на Висшия съвет на съдиите и 
прокурорите следва да бъдат в пълно 
съответствие с критериите на 
Венецианската комисия; 

Or. en

Изменение 111
Исмаил Ертуг, Салвадор Седо и Алабарт

Предложение за резолюция
Параграф 6

Предложение за резолюция Изменение

6. поздравява помирителния комитет за 
постигането на консенсус относно 60 
изменения в конституцията и 
призовава неговите членове да 
продължат работата си по изготвянето 
на нова конституция за Турция, тъй като 
това е от съществено значение за 
процеса на реформи в Турция; 
подчертава значението на постигането 
на консенсус в рамките на процеса на 
реформа на конституцията по ефективна 
система на разделение на властите и 
всеобхватно определение за 
гражданство; подчертава, че Турция, 
като държава — членка на Съвета на 
Европа, може да се възползва от 
възможността за активен диалог с 
Венецианската комисия относно 
процеса на реформа на конституцията; 
подчертава, че правилата за избора и 
състава на Висшия съвет на съдиите и 
прокурорите следва да бъдат в пълно 
съответствие с критериите на 

6. изразява съжаление за 
прекратяването на помирителния 
комитет след третото отсъствие без 
извинение от страна на 
управляващата партия и призовава 
всички страни да продължат работата 
си по изготвянето на нова конституция 
за Турция, тъй като това е от 
съществено значение за процеса на 
реформи в Турция; подчертава 
значението на постигането на консенсус 
в рамките на процеса на реформа на 
конституцията по ефективна система на 
разделение на властите и всеобхватно 
определение за гражданство; 
подчертава, че Турция, като държава —
членка на Съвета на Европа, може да се 
възползва от възможността за активен 
диалог с Венецианската комисия 
относно процеса на реформа на 
конституцията; подчертава, че 
правилата за избора и състава на 
Висшия съвет на съдиите и прокурорите 
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Венецианската комисия; следва да бъдат в пълно съответствие с 
критериите на Венецианската комисия; 

Or. en

Изменение 112
Александър Граф Ламбсдорф, Марите Схаке, Сара Лъдфорд, Йоханес Корнелис 
ван Бален

Предложение за резолюция
Параграф 6

Предложение за резолюция Изменение

6. поздравява помирителния комитет за 
постигането на консенсус относно 60 
изменения в конституцията и призовава
да продължат работата си по 
изготвянето на нова конституция за 
Турция, тъй като това е от съществено 
значение за процеса на реформи в 
Турция; подчертава значението на 
постигането на консенсус в рамките на 
процеса на реформа на конституцията 
по ефективна система на разделение на 
властите и всеобхватно определение за 
гражданство; подчертава, че Турция, 
като държава — членка на Съвета на 
Европа, може да се възползва от 
възможността за активен диалог с 
Венецианската комисия относно 
процеса на реформа на конституцията; 
подчертава, че правилата за избора и 
състава на Висшия съвет на съдиите и 
прокурорите следва да бъдат в пълно 
съответствие с критериите на 
Венецианската комисия;

6. поздравява помирителния комитет за 
постигането на консенсус относно 60 
изменения в конституцията и призовава
да продължат работата си по 
изготвянето на нова конституция за 
Турция, тъй като това е от съществено 
значение за процеса на реформи в 
Турция; подчертава значението на 
постигането на консенсус в рамките на 
процеса на реформа на конституцията 
по ефективна система на разделение на 
властите и всеобхватно определение за 
гражданство; подчертава, че Турция, 
като държава — членка на Съвета на 
Европа, може да се възползва от 
възможността за активен диалог с 
Венецианската комисия относно 
процеса на реформа на конституцията; 
подчертава, че промените в 
конституцията следва да се 
извършат по прозрачен и всеобхватен 
начин с пълното участие на 
гражданското общество на всички 
етапи; подчертава, че правилата за 
избора и състава на Висшия съвет на 
съдиите и прокурорите следва да бъдат 
в пълно съответствие с критериите на 
Венецианската комисия;

Or. en
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Изменение 113
Анна Мария Кораца Билд

Предложение за резолюция
Параграф 6

Предложение за резолюция Изменение

6. поздравява помирителния комитет за 
постигането на консенсус относно 60 
изменения в конституцията и призовава 
да продължат работата си по 
изготвянето на нова конституция за 
Турция, тъй като това е от съществено 
значение за процеса на реформи в 
Турция; подчертава значението на 
постигането на консенсус в рамките на 
процеса на реформа на конституцията 
по ефективна система на разделение на 
властите и всеобхватно определение за 
гражданство; подчертава, че Турция, 
като държава — членка на Съвета на 
Европа, може да се възползва от 
възможността за активен диалог с 
Венецианската комисия относно 
процеса на реформа на конституцията; 
подчертава, че правилата за избора и 
състава на Висшия съвет на съдиите и 
прокурорите следва да бъдат в пълно 
съответствие с критериите на 
Венецианската комисия;

6. поздравява помирителния комитет за 
постигането на консенсус относно 60 
изменения в конституцията и призовава 
бързо да продължат работата си по 
изготвянето на нова конституция за 
Турция, тъй като това е от съществено 
значение за процеса на реформи в 
Турция; подчертава значението на 
постигането на консенсус в рамките на 
процеса на реформа на конституцията 
по ефективна система на разделение на 
властите и всеобхватно определение за 
гражданство, с цел постигане на 
напълно демократична конституция, 
която гарантира равни права за 
всички граждани на Турция; 
подчертава, че Турция, като държава —
членка на Съвета на Европа, може да се 
възползва от възможността за активен 
диалог с Венецианската комисия 
относно процеса на реформа на 
конституцията; подчертава, че 
правилата за избора и състава на 
Висшия съвет на съдиите и прокурорите 
следва да бъдат в пълно съответствие с 
критериите на Венецианската комисия;

Or. en

Изменение 114
Елен Флотр, Франциска Келер

Предложение за резолюция
Параграф 6а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

6а. изразява загриженост относно 
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реакцията на правителството по 
отношение на случаите на корупция 
през декември 2013 г. и припомня, че 
органите трябва да гарантират 
независимостта на правосъдието при 
всички обстоятелства, в 
съответствие с европейските 
стандарти; подчертава 
необходимостта от създаването на 
съдебна полиция, която да работи под 
ръководството на съдия;

Or. fr

Изменение 115
Такис Хаджигеоргиу

Предложение за резолюция
Параграф 6a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

6a. подчертава, че е необходим по-
голям напредък в областта на 
трудовите и профсъюзните права; 
призовава Турция да започне работа 
по новото законодателство в тази 
област, за да гарантира, че то е в 
съответствие с достиженията на 
правото на ЕС и конвенциите на 
МОТ, по-специално по отношение на 
правото на стачка и правото на 
колективно договаряне;

Or. en

Изменение 116
Йоран Ферм, Оса Вестлунд, Марита Улвског, Анна Хед, Оле Лудвигсон, Йенс 
Нилсон, Таня Файон, Ричард Хауит

Предложение за резолюция
Параграф 6a (нов)
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Предложение за резолюция Изменение

6a. изразява загриженост във връзка с 
това, че не е отбелязан напредък по 
отношение на законодателството в 
областта на борбата с корупцията и 
че настоящите закони в тази сфера 
са недостатъчни и не съответстват 
на достиженията на правото на ЕС; 
подчертава спешната необходимост 
от широкообхватно законодателство 
срещу дискриминацията и от 
създаването на съвет за 
равнопоставеност и борба с 
дискриминацията с цел защита на 
гражданите срещу дискриминацията, 
основаваща се на етническа 
принадлежност, религия, пол, 
възраст, увреждане, сексуална 
ориентация или сексуална 
идентичност;

Or. en

Изменение 117
Лоранс Й.А.Й. Стасен

Предложение за резолюция
Параграф 7

Предложение за резолюция Изменение

7. приветства пакета за 
демократизация, представен от 
правителството на 30 септември 2013 г.,
и призовава правителството да се 
консултира надлежно с опозицията и 
съответните организации на 
гражданското общество в 
изготвянето на законодателство за 
прилагане и да продължи с усилията 
си за реформа за преразглеждане на 
избирателната система, 
включително намаляване на прага от 
10 %, както и на подходящи начини за 

7. отбелязва, че пакетът за 
демократизация, представен от 
правителството на 30 септември 2013 г., 
е огромен фарс с оглед, наред с 
другото, на неотдавнашните 
събития; призовава правителството да 
гарантира, че законодателството за 
престъпленията от омраза предлага
защита за всички граждани, 
включително малцинствата, като 
например християните и евреите, и 
ЛГБТИ;
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включване на всички компоненти на 
турското общество; призовава 
правителството да гарантира, че 
законодателството за престъпленията от 
омраза предлага защита за всички 
граждани, включително малцинствата и 
ЛГБТИ;

Or. nl

Изменение 118
Греъм Уотсън

Предложение за резолюция
Параграф 7

Предложение за резолюция Изменение

7. приветства пакета за демократизация, 
представен от правителството на 
30 септември 2013 г., и призовава 
правителството да се консултира 
надлежно с опозицията и съответните 
организации на гражданското общество 
в изготвянето на законодателство за 
прилагане и да продължи с усилията си 
за реформа за преразглеждане на 
избирателната система, включително 
намаляване на прага от 10 %, както и на 
подходящи начини за включване на 
всички компоненти на турското 
общество; призовава правителството да 
гарантира, че законодателството за 
престъпленията от омраза предлага 
защита за всички граждани, 
включително малцинствата и ЛГБТИ;

7. приветства и настоятелно 
призовава за прилагането на пакета за 
демократизация, представен от 
правителството на 30 септември 2013 г., 
и призовава правителството да се 
консултира надлежно с опозицията и 
съответните организации на 
гражданското общество в изготвянето 
на законодателство за прилагане и да 
продължи с усилията си за реформа за 
преразглеждане на избирателната 
система, включително намаляване на 
прага от 10 %, както и на подходящи 
начини за включване на всички 
компоненти на турското общество; 
призовава правителството да гарантира, 
че законодателството за престъпленията 
от омраза предлага защита за всички 
граждани, включително малцинствата и 
ЛГБТ; призовава правителството 
незабавно да представи пакет от 
реформи, където да бъдат обхванати 
някои от изключително важните 
въпроси, като например въпросът с 
алевитите, които не са включени в 
пакета за демократизация от 
30 септември;
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Or. en

Изменение 119
Алойз Петерле

Предложение за резолюция
Параграф 7

Предложение за резолюция Изменение

7. приветства пакета за демократизация, 
представен от правителството на 
30 септември 2013 г., и призовава 
правителството да се консултира 
надлежно с опозицията и съответните 
организации на гражданското общество 
в изготвянето на законодателство за 
прилагане и да продължи с усилията си 
за реформа за преразглеждане на 
избирателната система, включително 
намаляване на прага от 10 %, както и на 
подходящи начини за включване на 
всички компоненти на турското 
общество; призовава правителството да 
гарантира, че законодателството за 
престъпленията от омраза предлага 
защита за всички граждани, 
включително малцинствата и ЛГБТИ;

7. приветства и настоятелно 
призовава за прилагането на пакета за 
демократизация, представен от 
правителството на 30 септември 2013 г., 
и призовава правителството да се 
консултира надлежно с опозицията и 
съответните организации на 
гражданското общество в изготвянето 
на законодателство за прилагане и да 
продължи с усилията си за реформа за 
преразглеждане на избирателната 
система, включително намаляване на 
прага от 10 %, както и на подходящи 
начини за включване на всички 
компоненти на турското общество; 
призовава правителството да гарантира, 
че законодателството за престъпленията 
от омраза предлага защита за всички 
граждани, включително малцинствата и 
ЛГБТИ; призовава правителството 
незабавно да представи пакет от 
реформи, където да бъдат обхванати 
някои от изключително важните 
въпроси, като например въпросът с 
алевитите, които не са включени в 
пакета за демократизация от 
30 септември;

Or. en

Изменение 120
Раймон Обиолс
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Предложение за резолюция
Параграф 7

Предложение за резолюция Изменение

7. приветства пакета за демократизация, 
представен от правителството на 
30 септември 2013 г., и призовава 
правителството да се консултира 
надлежно с опозицията и съответните 
организации на гражданското общество 
в изготвянето на законодателство за 
прилагане и да продължи с усилията си 
за реформа за преразглеждане на 
избирателната система, включително 
намаляване на прага от 10 %, както и на 
подходящи начини за включване на 
всички компоненти на турското 
общество; призовава правителството да 
гарантира, че законодателството за 
престъпленията от омраза предлага 
защита за всички граждани, 
включително малцинствата и ЛГБТИ;

7. приветства и призовава за 
прилагането на пакета за 
демократизация, представен от 
правителството на 30 септември 2013 г., 
и призовава правителството да се 
консултира надлежно с опозицията и 
организациите на гражданското 
общество в изготвянето на 
законодателство за прилагане и да 
продължи с усилията си за реформа за 
преразглеждане на избирателната 
система, включително намаляване на 
прага от 10 %, както и на подходящи 
начини за включване на всички 
компоненти на турското общество, с цел 
укрепване на демокрацията и по-добро 
отразяване на съществуващия 
плурализъм в държавата; призовава 
правителството да гарантира, че 
законодателството за престъпленията от 
омраза предлага защита за всички 
граждани, включително всички 
общности, малцинствата и ЛГБТИ;

Or. en

Изменение 121
Арно Данжан, Анес Льо Брюн

Предложение за резолюция
Параграф 7

Предложение за резолюция Изменение

7. приветства пакета за демократизация, 
представен от правителството на 
30 септември 2013 г., и призовава 
правителството да се консултира 
надлежно с опозицията и съответните 
организации на гражданското общество 
в изготвянето на законодателство за 

7. приветства пакета за демократизация, 
представен от правителството на 
30 септември 2013 г., и призовава 
правителството бързо да предприеме 
обявените мерки и да се консултира с 
опозицията и съответните организации 
на гражданското общество в 
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прилагане и да продължи с усилията си 
за реформа за преразглеждане на 
избирателната система, включително 
намаляване на прага от 10 %, както и на 
подходящи начини за включване на 
всички компоненти на турското 
общество; призовава правителството да 
гарантира, че законодателството за 
престъпленията от омраза предлага 
защита за всички граждани, 
включително малцинствата и ЛГБТИ;

изготвянето на законодателство за 
прилагане и да продължи с усилията си 
за реформа за преразглеждане на 
избирателната система, включително 
намаляване на прага от 10 %, както и на 
подходящи начини за включване на 
всички компоненти на турското 
общество; призовава правителството да 
гарантира, че законодателството за 
престъпленията от омраза предлага 
защита за всички граждани, 
включително малцинствата и ЛГБТИ;

Or. fr

Изменение 122
Мария Елени Копа

Предложение за резолюция
Параграф 7

Предложение за резолюция Изменение

7. приветства пакета за 
демократизация, представен от 
правителството на 30 септември 2013 г.,
и призовава правителството да се 
консултира надлежно с опозицията и 
съответните организации на 
гражданското общество в изготвянето 
на законодателство за прилагане и да 
продължи с усилията си за реформа за 
преразглеждане на избирателната 
система, включително намаляване на 
прага от 10 %, както и на подходящи 
начини за включване на всички 
компоненти на турското общество; 
призовава правителството да гарантира, 
че законодателството за престъпленията 
от омраза предлага защита за всички 
граждани, включително малцинствата и 
ЛГБТИ;

7. призовава за незабавното прилагане 
на пакета за демократизация, 
представен от правителството на 
30 септември 2013 г., и призовава 
правителството да се консултира 
надлежно с опозицията и съответните 
организации на гражданското общество 
в изготвянето на законодателство за 
прилагане и да продължи с усилията си 
за реформа за преразглеждане на 
избирателната система, включително 
намаляване на прага от 10 %, както и на 
подходящи начини за включване на 
всички компоненти на турското 
общество; призовава правителството да 
гарантира, че законодателството за 
престъпленията от омраза предлага 
защита за всички граждани, 
включително малцинствата и ЛГБТИ;

Or. el
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Изменение 123
Фиорело Провера, Лоренцо Фонтана

Предложение за резолюция
Параграф 7

Предложение за резолюция Изменение

7. приветства пакета за демократизация, 
представен от правителството на 
30 септември 2013 г., и призовава 
правителството да се консултира 
надлежно с опозицията и съответните 
организации на гражданското общество 
в изготвянето на законодателство за 
прилагане и да продължи с усилията си 
за реформа за преразглеждане на 
избирателната система, включително 
намаляване на прага от 10 %, както и на 
подходящи начини за включване на 
всички компоненти на турското 
общество; призовава правителството да 
гарантира, че законодателството за 
престъпленията от омраза предлага 
защита за всички граждани, 
включително малцинствата и 
ЛГБТИ;

7. приветства пакета за демократизация, 
представен от правителството на 
30 септември 2013 г., и призовава 
правителството да се консултира 
надлежно с опозицията и съответните 
организации на гражданското общество 
в изготвянето на законодателство за 
прилагане и да продължи с усилията си 
за реформа за преразглеждане на 
избирателната система, включително 
намаляване на прага от 10 %, както и на 
подходящи начини за включване на 
всички компоненти на турското 
общество; призовава правителството да 
гарантира, че законодателството за 
престъпленията от омраза предлага 
защита за всички граждани;

Or. it

Изменение 124
Александър Граф Ламбсдорф, Марите Схаке, Сара Лъдфорд, Йоханес Корнелис 
ван Бален, Андрю Дъф

Предложение за резолюция
Параграф 7

Предложение за резолюция Изменение

7. приветства пакета за демократизация, 
представен от правителството на 
30 септември 2013 г., и призовава 
правителството да се консултира 
надлежно с опозицията и съответните 
организации на гражданското общество 
в изготвянето на законодателство за 

7. приветства пакета за демократизация, 
представен от правителството на 
30 септември 2013 г., и призовава 
правителството да се консултира 
надлежно с опозицията и съответните 
организации на гражданското общество 
в изготвянето на законодателство за 
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прилагане и да продължи с усилията си 
за реформа за преразглеждане на 
избирателната система, включително 
намаляване на прага от 10 %, както и на 
подходящи начини за включване на 
всички компоненти на турското 
общество; призовава правителството да 
гарантира, че законодателството за 
престъпленията от омраза предлага 
защита за всички граждани, 
включително малцинствата и ЛГБТИ;

прилагане и да продължи с усилията си 
за реформа за преразглеждане на 
избирателната система, включително 
намаляване на прага от 10 %, както и на 
подходящи начини за включване на 
всички компоненти на турското 
общество; призовава правителството да 
гарантира, че законодателството за 
престъпленията от омраза предлага 
защита за всички граждани, 
включително малцинствата и 
лесбийките, гейовете, бисексуалните, 
транссексуалните и 
интерсексуалните лица; насърчава 
правителството да предприеме 
стъпки за подобряване на правата на 
алевитската общност;

Or. en

Изменение 125
Исмаил Ертуг, Йо Лайнен

Предложение за резолюция
Параграф 7

Предложение за резолюция Изменение

7. приветства пакета за демократизация, 
представен от правителството на 
30 септември 2013 г., и призовава 
правителството да се консултира 
надлежно с опозицията и съответните 
организации на гражданското общество 
в изготвянето на законодателство за 
прилагане и да продължи с усилията си 
за реформа за преразглеждане на 
избирателната система, включително 
намаляване на прага от 10 %, както и на 
подходящи начини за включване на 
всички компоненти на турското 
общество; призовава правителството да 
гарантира, че законодателството за 
престъпленията от омраза предлага 
защита за всички граждани, 

7. приветства пакета за демократизация, 
представен от правителството на 
30 септември 2013 г., и призовава 
правителството да се консултира 
надлежно с опозицията и съответните 
организации на гражданското общество 
в изготвянето на законодателство за 
прилагане и да продължи с усилията си 
за реформа за преразглеждане на 
избирателната система, включително 
намаляване на прага от 10 %, както и на 
подходящи начини за включване на 
всички компоненти на турското 
общество; призовава правителството да 
гарантира, че законодателството за 
престъпленията от омраза предлага 
защита за всички граждани, 
включително малцинствата и ЛГБТИ; 
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включително малцинствата и ЛГБТИ; изразява съжаление във връзка с това, 
че в пакета от реформи не са 
включени важни въпроси, като 
например правата на алевитската 
общност, и призовава 
правителството за незабавни мерки в 
това отношение;

Or. en

Изменение 126
Елена Бъсеску

Предложение за резолюция
Параграф 7

Предложение за резолюция Изменение

7. приветства пакета за демократизация, 
представен от правителството на 
30 септември 2013 г., и призовава 
правителството да се консултира 
надлежно с опозицията и съответните 
организации на гражданското общество 
в изготвянето на законодателство за 
прилагане и да продължи с усилията си 
за реформа за преразглеждане на 
избирателната система, включително 
намаляване на прага от 10 %, както и на 
подходящи начини за включване на 
всички компоненти на турското 
общество; призовава правителството да 
гарантира, че законодателството за 
престъпленията от омраза предлага 
защита за всички граждани, 
включително малцинствата и ЛГБТИ;

7. приветства пакета за демократизация, 
представен от правителството на 
30 септември 2013 г., и призовава 
правителството да се консултира 
надлежно с опозицията и съответните 
организации на гражданското общество 
в изготвянето на законодателство за 
прилагане и да продължи с усилията си 
за реформа за преразглеждане на 
избирателната система, включително 
намаляване на прага от 10 %, както и на 
подходящи начини за включване на 
всички компоненти на турското 
общество; призовава правителството да 
гарантира, че законодателството за 
престъпленията от омраза предлага 
защита за всички граждани, 
включително малцинствата и ЛГБТИ; 
призовава за полагането на 
допълнителни усилия за справяне с 
дискриминацията, на която е 
подложено ромското малцинство, 
както и за повишаване на заетостта 
и намаляване на напускането на 
училище;

Or. en
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Изменение 127
Андрю Дъф, Александър Граф Ламбсдорф, Марите Схаке, Сара Лъдфорд, Иво 
Вайгъл, Анна Мария Кораца Билд

Предложение за резолюция
Параграф 7

Предложение за резолюция Изменение

7. приветства пакета за 
демократизация, представен от 
правителството на 30 септември 2013 г., 
и призовава правителството да се 
консултира надлежно с опозицията и 
съответните организации на 
гражданското общество в изготвянето 
на законодателство за прилагане и да 
продължи с усилията си за реформа за 
преразглеждане на избирателната 
система, включително намаляване на 
прага от 10 %, както и на подходящи 
начини за включване на всички 
компоненти на турското общество; 
призовава правителството да гарантира, 
че законодателството за престъпленията 
от омраза предлага защита за всички 
граждани, включително малцинствата и 
ЛГБТИ;

7. настоятелно призовава за 
цялостното прилагане на пакета за 
демократизация, представен от 
правителството на 30 септември 2013 г., 
и призовава правителството да се 
консултира надлежно с опозицията и 
съответните организации на 
гражданското общество в изготвянето 
на законодателство за прилагане и да 
продължи с усилията си за реформа за 
преразглеждане на избирателната 
система, включително намаляване на 
прага от 10 %, както и на подходящи 
начини за включване на всички 
компоненти на турското общество; 
призовава правителството да гарантира, 
че законодателството за престъпленията 
от омраза предлага защита за всички 
граждани, включително малцинствата и 
ЛГБТИ;

Or. en

Изменение 128
Кшищоф Лисек

Предложение за резолюция
Параграф 7

Предложение за резолюция Изменение

7. приветства пакета за демократизация, 
представен от правителството на 
30 септември 2013 г., и призовава 
правителството да се консултира 
надлежно с опозицията и съответните 
организации на гражданското общество 

7. приветства пакета за демократизация, 
представен от правителството на 
30 септември 2013 г., и призовава 
правителството да се консултира 
надлежно с опозицията и съответните 
организации на гражданското общество 
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в изготвянето на законодателство за 
прилагане и да продължи с усилията си 
за реформа за преразглеждане на 
избирателната система, включително 
намаляване на прага от 10 %, както и на 
подходящи начини за включване на 
всички компоненти на турското 
общество; призовава правителството да 
гарантира, че законодателството за 
престъпленията от омраза предлага 
защита за всички граждани, 
включително малцинствата и ЛГБТИ;

в изготвянето на законодателство за 
прилагане и да продължи с усилията си 
за реформа за преразглеждане на 
избирателната система, включително 
намаляване на избирателния праг от 
10 %, както и на подходящи начини за 
включване на всички компоненти на 
турското общество; призовава 
правителството да гарантира, че 
законодателството за престъпленията от 
омраза предлага защита за всички 
граждани, включително малцинствата и 
ЛГБТИ;

Or. pl

Изменение 129
Раймон Обиолс

Предложение за резолюция
Параграф 7a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

7a. призовава правителството да 
представи нов пакет от реформи за 
справяне с неуредените и ключови 
въпроси, като например въпроса с 
алевитите, които не бяха включени в 
пакета за демократизация от 
30 септември 2013 г.;

Or. en

Изменение 130
Туне Келам

Предложение за резолюция
Параграф 7a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

7a. отбелязва, че са положени усилия 
за засилване на диалога с 
немюсюлманските религиозни 



PE526.229v01-00 84/137 AM\1014601BG.doc

BG

общности, но въпреки това 
дискриминацията и текущите 
спорове относно правата на 
собственост остават на практика 
неразрешени; призовава Турция да 
създаде незабавно съвместима с 
EКПЧ правна рамка относно въпроса 
за убежденията и отказа от военна 
служба;

Or. en

Изменение 131
Метин Казак, Иво Вайгъл, Греъм Уотсън, Йелко Кацин

Предложение за резолюция
Параграф 7a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

7a. приветства създаването на нови 
институции, а именно 
институцията на омбудсмана и 
Турската национална институция по 
правата на човека, които започнаха 
своята дейност през 2013 г. и по този 
начин осигуриха допълнителни 
механизми, чрез които лицата да 
търсят защита на основните си 
права и свободи;

Or. en

Изменение 132
Елен Флотр, Франциска Келер, Салвадор Седо и Алабарт

Предложение за резолюция
Параграф 8

Предложение за резолюция Изменение

8. счита, че протестите в парка „Гези“ 
свидетелстват както за съществуването 
в Турция на динамично гражданско 

8. счита, че протестите в парка „Гези“ 
свидетелстват както за съществуването 
в Турция на динамично гражданско 
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общество, така и за необходимостта от 
допълнителни жизненоважни реформи 
за насърчаване на основните ценности; 
подчертава важността на по-
структурираното участие на 
гражданското общество в процеса на 
вземане на решения; изразява дълбоко 
съжаление за смъртните случаи сред 
демонстранти и служители на 
полицията, прекомерната употреба 
на сила от полицията и актовете на 
насилие, извършени от известен брой 
протестиращи; приветства 
текущите административни 
разследвания, предприети от 
Министерството на вътрешните 
работи, както и разследванията на 
омбудсмана по жалби, свързани със 
събитията в парка „Гези“, и очаква 
те да доведат до незабавно решение 
на проблемите; призовава Турция да 
приеме подходящи вътрешни 
процедури за преразглеждане и да 
създаде независим надзорен орган за 
полицейски престъпления; изразява 
мнение, че събитията в парка „Гези“ 
подчертават необходимостта от 
значителни реформи, за да се 
гарантира спазването на свободата 
на събранията;

общество, така и за необходимостта от 
допълнителни жизненоважни реформи 
за насърчаване на основните ценности; 
подчертава важността на по-
структурираното участие на 
гражданското общество в процеса на 
вземане на решения; изразява 
съжаление, че след „Гези“ е 
продължило разработването на други 
големи проекти, без провеждане на 
консултации и въпреки 
противопоставянето на голяма част 
от засегнатото население, по-
специално по време на 
строителството на път на 
територията на университетския 
комплекс на Близкоизточния 
технически университет в Анкара 
или на трети мост над Босфора;

Or. fr

Изменение 133
Александър Граф Ламбсдорф, Марите Схаке, Сара Лъдфорд, Йоханес Корнелис 
ван Бален

Предложение за резолюция
Параграф 8

Предложение за резолюция Изменение

8. счита, че протестите в парка „Гези“ 
свидетелстват както за съществуването 
в Турция на динамично гражданско 
общество, така и за необходимостта от 

8. изразява дълбоко съжаление във 
връзка със смъртните случаи сред 
демонстранти и служители на 
полицията в парка „Гези“, 
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допълнителни жизненоважни реформи 
за насърчаване на основните ценности; 
подчертава важността на по-
структурираното участие на 
гражданското общество в процеса на 
вземане на решения; изразява дълбоко 
съжаление за смъртните случаи сред 
демонстранти и служители на 
полицията, прекомерната употреба 
на сила от полицията и актовете на 
насилие, извършени от известен брой 
протестиращи; приветства текущите 
административни разследвания, 
предприети от Министерството на 
вътрешните работи, както и 
разследванията на омбудсмана по 
жалби, свързани със събитията в парка 
„Гези“, и очаква те да доведат до 
незабавно решение на проблемите; 
призовава Турция да приеме подходящи 
вътрешни процедури за преразглеждане 
и да създаде независим надзорен орган 
за полицейски престъпления; изразява 
мнение, че събитията в парка „Гези“ 
подчертават необходимостта от 
значителни реформи, за да се гарантира 
спазването на свободата на събранията;

прекомерната употреба на сила от 
полицията и актовете на насилие, 
извършени от известен брой 
протестиращи; счита, че протестите в 
парка „Гези“ свидетелстват както за 
съществуването в Турция на динамично 
гражданско общество, така и за 
необходимостта от допълнителни 
жизненоважни реформи за насърчаване 
на основните ценности; подчертава 
важността на по-структурираното 
участие на гражданското общество в 
процеса на вземане на решения; 
приветства текущите административни 
разследвания, предприети от 
Министерството на вътрешните работи, 
както и разследванията на омбудсмана 
по жалби, свързани със събитията в 
парка „Гези“, и очаква те да доведат до 
незабавно решение на проблемите; 
призовава Турция да приеме подходящи 
вътрешни процедури за преразглеждане 
и да създаде независим надзорен орган 
за полицейски престъпления; изразява 
мнение, че събитията в парка „Гези“ 
подчертават необходимостта от 
значителни реформи, за да се гарантира 
спазването на свободата на събранията; 
насърчава Министерството на 
вътрешните работи и турската 
полиция да създадат методи за 
справяне с публичните протести чрез 
по-малко конфронтация, и по-
специално да не арестуват или 
възпрепятстват работата на 
адвокати и медицински персонал, 
които изпълняват своите 
задължения;

Or. en

Изменение 134
Лоранс Й.А.Й. Стасен

Предложение за резолюция
Параграф 8
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Предложение за резолюция Изменение

8. счита, че протестите в парка „Гези“ 
свидетелстват както за съществуването 
в Турция на динамично гражданско 
общество, така и за необходимостта от 
допълнителни жизненоважни реформи 
за насърчаване на основните ценности; 
подчертава важността на по-
структурираното участие на 
гражданското общество в процеса на 
вземане на решения; изразява дълбоко 
съжаление за смъртните случаи сред 
демонстранти и служители на 
полицията, прекомерната употреба на 
сила от полицията и актовете на 
насилие, извършени от известен брой 
протестиращи; приветства текущите 
административни разследвания, 
предприети от Министерството на 
вътрешните работи, както и 
разследванията на омбудсмана по 
жалби, свързани със събитията в парка 
„Гези“, и очаква те да доведат до 
незабавно решение на проблемите; 
призовава Турция да приеме подходящи 
вътрешни процедури за преразглеждане 
и да създаде независим надзорен орган 
за полицейски престъпления; изразява 
мнение, че събитията в парка „Гези“ 
подчертават необходимостта от 
значителни реформи, за да се гарантира 
спазването на свободата на събранията;

8. счита, че протестите в парка „Гези“ и 
на други места в страната
свидетелстват както за съществуването 
в Турция на динамично гражданско 
общество, така и за необходимостта от 
допълнителни жизненоважни реформи 
за насърчаване на основните ценности; 
подчертава важността на по-
структурираното участие на 
гражданското общество в процеса на 
вземане на решения; изразява дълбоко 
съжаление за смъртните случаи сред 
демонстранти и служители на 
полицията, прекомерната употреба на 
сила от полицията и актовете на 
насилие, извършени от известен брой 
протестиращи; приветства текущите 
административни разследвания, 
предприети от Министерството на 
вътрешните работи, както и 
разследванията на омбудсмана по 
жалби, свързани със събитията в парка 
„Гези“ и на други места в страната; 
призовава Турция да приеме подходящи 
вътрешни процедури за преразглеждане 
и да създаде независим надзорен орган 
за полицейски престъпления; изразява 
мнение, че събитията в парка „Гези“ и 
на други места в страната
подчертават необходимостта от 
значителни реформи, за да се гарантира 
спазването на свободата на изразяване, 
на пресата и на събранията;

Or. nl

Изменение 135
Уили Мейер

Предложение за резолюция
Параграф 8
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Предложение за резолюция Изменение

8. счита, че протестите в парка „Гези“ 
свидетелстват както за съществуването 
в Турция на динамично гражданско 
общество, така и за необходимостта от 
допълнителни жизненоважни реформи 
за насърчаване на основните ценности; 
подчертава важността на по-
структурираното участие на 
гражданското общество в процеса на 
вземане на решения; изразява дълбоко 
съжаление за смъртните случаи сред 
демонстранти и служители на 
полицията, прекомерната употреба на 
сила от полицията и актовете на
насилие, извършени от известен брой 
протестиращи; приветства текущите 
административни разследвания, 
предприети от Министерството на 
вътрешните работи, както и 
разследванията на омбудсмана по 
жалби, свързани със събитията в парка 
„Гези“, и очаква те да доведат до 
незабавно решение на проблемите; 
призовава Турция да приеме подходящи 
вътрешни процедури за преразглеждане 
и да създаде независим надзорен орган 
за полицейски престъпления; изразява 
мнение, че събитията в парка „Гези“ 
подчертават необходимостта от 
значителни реформи, за да се гарантира 
спазването на свободата на събранията; 

8. счита, че протестите в парка „Гези“ 
свидетелстват както за съществуването 
в Турция на динамично гражданско 
общество, така и за необходимостта от 
допълнителни жизненоважни реформи 
за насърчаване на основните ценности; 
подчертава важността на по-
структурираното участие на 
гражданското общество в процеса на 
вземане на решения; изразява дълбоко 
съжаление за смъртните случаи сред 
демонстранти и служители на 
полицията, прекомерната употреба на 
сила от полицията и държавното 
насилие от страна на турското 
правителство; приветства текущите 
административни разследвания, 
предприети от Министерството на 
вътрешните работи, както и 
разследванията на омбудсмана по 
жалби, свързани със събитията в парка 
„Гези“, и очаква те да доведат до 
незабавно решение на проблемите; 
призовава Турция да приеме подходящи 
вътрешни процедури за преразглеждане 
и да създаде независим надзорен орган 
за полицейски престъпления; изразява 
мнение, че събитията в парка „Гези“ 
подчертават необходимостта от 
значителни реформи, за да се гарантира 
спазването на свободата на събранията; 
призовава турското правителство да 
преразгледа своите политики в 
социалната, политическата, 
културната и икономическата сфера, 
които бяха основната причина, 
довела до народния бунт в парка 
„Гези“;

Or. en

Изменение 136
Ренате Зомер, Елени Теохарус
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Предложение за резолюция
Параграф 8

Предложение за резолюция Изменение

8. счита, че протестите в парка „Гези“ 
свидетелстват както за съществуването 
в Турция на динамично гражданско 
общество, така и за необходимостта от 
допълнителни жизненоважни реформи 
за насърчаване на основните ценности; 
подчертава важността на по-
структурираното участие на 
гражданското общество в процеса на 
вземане на решения; изразява дълбоко 
съжаление за смъртните случаи сред 
демонстранти и служители на 
полицията, прекомерната употреба на 
сила от полицията и актовете на 
насилие, извършени от известен брой 
протестиращи; приветства текущите 
административни разследвания, 
предприети от Министерството на 
вътрешните работи, както и 
разследванията на омбудсмана по 
жалби, свързани със събитията в парка 
„Гези“, и очаква те да доведат до 
незабавно решение на проблемите; 
призовава Турция да приеме подходящи 
вътрешни процедури за преразглеждане 
и да създаде независим надзорен орган 
за полицейски престъпления; изразява 
мнение, че събитията в парка „Гези“ 
подчертават необходимостта от 
значителни реформи, за да се гарантира 
спазването на свободата на събранията; 

8. счита, че протестите в парка „Гези“ 
свидетелстват както за съществуването 
в Турция на динамично гражданско 
общество, така и за необходимостта от 
допълнителни жизненоважни реформи 
за насърчаване на основните ценности; 
подчертава важността на по-
структурираното участие на 
гражданското общество в процеса на 
вземане на решения; изразява дълбоко 
съжаление за смъртните случаи сред 
демонстранти и служители на 
полицията, прекомерната употреба на 
сила от полицията и актовете на 
насилие, извършени от известен брой 
протестиращи; приветства текущите 
административни разследвания, 
предприети от Министерството на 
вътрешните работи, както и 
разследванията на омбудсмана по 
жалби, свързани със събитията в парка 
„Гези“, и очаква те да доведат до 
незабавно решение на проблемите; 
призовава Турция да приеме подходящи 
вътрешни процедури за преразглеждане 
и да създаде независим надзорен орган 
за полицейски престъпления; изразява
дълбока загриженост във връзка с 
приемането на нов нормативен акт, 
който би позволил на полицията да 
задържа потенциални протестиращи 
в продължение на 12 до 24 часа, без да 
е необходимо искане от страна на 
прокурор или съдия; изразява мнение, 
че събитията в парка „Гези“ подчертават 
необходимостта от значителни 
реформи, за да се гарантира спазването 
на свободата на събранията;

Or. en
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Изменение 137
Емине Бозкурт

Предложение за резолюция
Параграф 8

Предложение за резолюция Изменение

8. счита, че протестите в парка „Гези“ 
свидетелстват както за съществуването 
в Турция на динамично гражданско 
общество, така и за необходимостта от 
допълнителни жизненоважни реформи 
за насърчаване на основните ценности; 
подчертава важността на по-
структурираното участие на 
гражданското общество в процеса на 
вземане на решения; изразява дълбоко 
съжаление за смъртните случаи сред 
демонстранти и служители на 
полицията, прекомерната употреба на 
сила от полицията и актовете на 
насилие, извършени от известен брой 
протестиращи; приветства текущите 
административни разследвания, 
предприети от Министерството на 
вътрешните работи, както и 
разследванията на омбудсмана по 
жалби, свързани със събитията в парка 
„Гези“, и очаква те да доведат до 
незабавно решение на проблемите; 
призовава Турция да приеме подходящи 
вътрешни процедури за преразглеждане 
и да създаде независим надзорен орган 
за полицейски престъпления; изразява 
мнение, че събитията в парка „Гези“ 
подчертават необходимостта от 
значителни реформи, за да се гарантира 
спазването на свободата на събранията;

8. счита, че протестите в парка „Гези“ 
свидетелстват както за съществуването 
в Турция на динамично гражданско 
общество, така и за необходимостта от 
допълнителни жизненоважни реформи 
за насърчаване на основните ценности; 
подчертава важността на по-
структурираното участие на 
гражданското общество в процеса на 
вземане на решения; изразява дълбоко
съжаление за смъртните случаи сред 
демонстранти и служители на 
полицията, прекомерната употреба на 
сила от полицията и актовете на 
насилие, извършени от известен брой 
протестиращи; приветства текущите 
административни разследвания, 
предприети от Министерството на 
вътрешните работи, както и съдебните 
разследвания и разследванията на 
омбудсмана по жалби, свързани със 
събитията в парка „Гези“, и очаква те да 
доведат до незабавно решение на 
проблемите; подчертава, че 
полицейските служители, отговорни 
за тежките наранявания на 
протестиращите чрез използването 
на несъразмерна и прекомерна сила, в 
голямата си част не са били 
подведени под отговорност; 
подчертава, че е необходим силен 
политически ангажимент за 
подвеждане под отговорност на 
отговорните за тежки наранявания, 
както и за борба срещу културата на 
безнаказаност, тъй като съгласно 
Закон № 4483 разрешението на 
губернаторите е предварително 
условие за започване на разследвания 
срещу полицейски служители; 
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призовава Турция да приеме подходящи 
вътрешни процедури за преразглеждане 
и да създаде независим надзорен орган 
за полицейски престъпления; изразява 
мнение, че събитията в парка „Гези“ 
подчертават необходимостта от 
значителни реформи, за да се гарантира 
спазването на свободата на събранията; 

Or. en

Изменение 138
Андрю Дъф, Александър Граф Ламбсдорф, Марите Схаке, Сара Лъдфорд, Иво 
Вайгъл

Предложение за резолюция
Параграф 8

Предложение за резолюция Изменение

8. счита, че протестите в парка „Гези“ 
свидетелстват както за съществуването 
в Турция на динамично гражданско 
общество, така и за необходимостта от 
допълнителни жизненоважни реформи 
за насърчаване на основните ценности; 
подчертава важността на по-
структурираното участие на 
гражданското общество в процеса на 
вземане на решения; изразява дълбоко 
съжаление за смъртните случаи сред 
демонстранти и служители на 
полицията, прекомерната употреба на 
сила от полицията и актовете на 
насилие, извършени от известен брой 
протестиращи; приветства текущите 
административни разследвания, 
предприети от Министерството на 
вътрешните работи, както и 
разследванията на омбудсмана по 
жалби, свързани със събитията в парка 
„Гези“, и очаква те да доведат до 
незабавно решение на проблемите; 
призовава Турция да приеме подходящи 
вътрешни процедури за преразглеждане 
и да създаде независим надзорен орган 

8. счита, че протестите в парка „Гези“ 
свидетелстват както за съществуването 
в Турция на динамично гражданско 
общество, така и за необходимостта от 
допълнителни жизненоважни реформи 
за насърчаване на основните ценности; 
подчертава важността на по-
структурираното участие на 
гражданското общество в процеса на 
вземане на решения; изразява дълбоко 
съжаление за смъртните случаи сред 
демонстранти и служители на 
полицията, прекомерната употреба на 
сила от полицията и актовете на 
насилие, извършени от известен брой 
протестиращи; приветства текущите 
административни разследвания, 
предприети от Министерството на 
вътрешните работи, както и 
разследванията на омбудсмана по 
жалби, свързани със събитията в парка 
„Гези“, и очаква те да доведат до 
незабавно решение на проблемите; 
призовава Турция да приеме подходящи 
вътрешни процедури за преразглеждане 
и да създаде независим надзорен орган 
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за полицейски престъпления; изразява 
мнение, че събитията в парка „Гези“ 
подчертават необходимостта от 
значителни реформи, за да се гарантира 
спазването на свободата на събранията;

за полицейски престъпления; изразява 
мнение, че събитията в парка „Гези“ 
подчертават необходимостта от 
значителни реформи, за да се гарантира 
спазването на свободата на събранията; 
изразява съжаление във връзка с 
очевидната неспособност на 
съдилищата да накажат 
държавните служители, които са 
отговорни за насилието, свързано с 
протестите в парка „Гези“;

Or. en

Изменение 139
Андигони Пападопулу

Предложение за резолюция
Параграф 8

Предложение за резолюция Изменение

8. счита, че протестите в парка „Гези“ 
свидетелстват както за съществуването 
в Турция на динамично гражданско 
общество, така и за необходимостта от 
допълнителни жизненоважни реформи 
за насърчаване на основните ценности; 
подчертава важността на по-
структурираното участие на 
гражданското общество в процеса на 
вземане на решения; изразява дълбоко 
съжаление за смъртните случаи сред 
демонстранти и служители на 
полицията, прекомерната употреба на 
сила от полицията и актовете на 
насилие, извършени от известен брой 
протестиращи; приветства текущите 
административни разследвания, 
предприети от Министерството на 
вътрешните работи, както и 
разследванията на омбудсмана по 
жалби, свързани със събитията в парка 
„Гези“, и очаква те да доведат до 
незабавно решение на проблемите; 
призовава Турция да приеме подходящи 

8. счита, че протестите в парка „Гези“ 
свидетелстват както за съществуването 
в Турция на динамично гражданско 
общество, така и за необходимостта от 
допълнителни жизненоважни и 
незабавни реформи за насърчаване на 
основните ценности; подчертава 
важността на по-структурираното 
участие на гражданското общество в 
процеса на вземане на решения; 
изразява дълбоко съжаление за 
смъртните случаи сред демонстранти и 
служители на полицията, прекомерната 
употреба на сила от полицията и 
актовете на насилие, извършени от 
известен брой протестиращи; 
приветства текущите административни 
разследвания, предприети от 
Министерството на вътрешните работи, 
както и разследванията на омбудсмана 
по жалби, свързани със събитията в 
парка „Гези“, и очаква те да доведат до 
незабавно решение на проблемите; 
призовава Турция да приеме подходящи 
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вътрешни процедури за преразглеждане 
и да създаде независим надзорен орган 
за полицейски престъпления; изразява 
мнение, че събитията в парка „Гези“ 
подчертават необходимостта от 
значителни реформи, за да се гарантира 
спазването на свободата на събранията;

вътрешни процедури за преразглеждане 
и да създаде независим надзорен орган 
за полицейски престъпления; изразява 
мнение, че събитията в парка „Гези“ 
подчертават необходимостта от 
значителни реформи, за да се гарантира 
спазването на свободата на събранията;

Or. en

Изменение 140
Маруся Любчева

Предложение за резолюция
Параграф 8

Предложение за резолюция Изменение

8. счита, че протестите в парка „Гези“ 
свидетелстват както за съществуването 
в Турция на динамично гражданско 
общество, така и за необходимостта от 
допълнителни жизненоважни реформи 
за насърчаване на основните ценности; 
подчертава важността на по-
структурираното участие на 
гражданското общество в процеса на 
вземане на решения; изразява дълбоко 
съжаление за смъртните случаи сред 
демонстранти и служители на 
полицията, прекомерната употреба на 
сила от полицията и актовете на 
насилие, извършени от известен брой 
протестиращи; приветства текущите 
административни разследвания, 
предприети от Министерството на 
вътрешните работи, както и 
разследванията на омбудсмана по 
жалби, свързани със събитията в парка 
„Гези“, и очаква те да доведат до 
незабавно решение на проблемите; 
призовава Турция да приеме подходящи 
вътрешни процедури за преразглеждане 
и да създаде независим надзорен орган 
за полицейски престъпления; изразява 
мнение, че събитията в парка „Гези“ 

8. счита, че протестите в парка „Гези“ 
свидетелстват както за съществуването 
в Турция на динамично гражданско 
общество, така и за необходимостта от 
допълнителни жизненоважни реформи 
за насърчаване на основните ценности; 
подчертава важността на по-
структурираното участие на 
гражданското общество в процеса на 
вземане на решения и на 
необходимостта от диалог; изразява 
дълбоко съжаление за смъртните случаи 
сред демонстранти и служители на 
полицията, прекомерната употреба на 
сила от полицията и актовете на 
насилие, извършени от известен брой 
протестиращи; приветства текущите 
административни разследвания, 
предприети от Министерството на 
вътрешните работи, както и 
разследванията на омбудсмана по 
жалби, свързани със събитията в парка 
„Гези“, и очаква те да доведат до 
незабавно решение на проблемите; 
призовава Турция да приеме подходящи 
вътрешни процедури за преразглеждане 
и да създаде независим надзорен орган 
за полицейски престъпления; изразява 
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подчертават необходимостта от 
значителни реформи, за да се гарантира 
спазването на свободата на събранията;

мнение, че събитията в парка „Гези“ 
подчертават необходимостта от 
значителни реформи, за да се гарантира 
спазването на свободата на събранията;

Or. bg

Изменение 141
Николаос Хундис

Предложение за резолюция
Параграф 8

Предложение за резолюция Изменение

8. счита, че протестите в парка „Гези“ 
свидетелстват както за съществуването 
в Турция на динамично гражданско 
общество, така и за необходимостта от 
допълнителни жизненоважни реформи 
за насърчаване на основните ценности; 
подчертава важността на по-
структурираното участие на 
гражданското общество в процеса на 
вземане на решения; изразява дълбоко 
съжаление за смъртните случаи сред 
демонстранти и служители на 
полицията, прекомерната употреба на 
сила от полицията и актовете на 
насилие, извършени от известен брой 
протестиращи; приветства текущите 
административни разследвания, 
предприети от Министерството на 
вътрешните работи, както и 
разследванията на омбудсмана по 
жалби, свързани със събитията в парка 
„Гези“, и очаква те да доведат до 
незабавно решение на проблемите; 
призовава Турция да приеме подходящи 
вътрешни процедури за преразглеждане 
и да създаде независим надзорен орган 
за полицейски престъпления; изразява 
мнение, че събитията в парка „Гези“ 
подчертават необходимостта от 
значителни реформи, за да се гарантира 
спазването на свободата на събранията;

8. счита, че протестите в парка „Гези“ 
свидетелстват както за съществуването 
в Турция на динамично гражданско 
общество, така и за необходимостта от 
допълнителни жизненоважни реформи 
за насърчаване на основните ценности; 
подчертава важността на по-
структурираното участие на 
гражданското общество в процеса на 
вземане на решения; изразява дълбоко 
съжаление за смъртните случаи сред 
демонстранти и служители на 
полицията, прекомерната употреба на
сила от полицията и актовете на 
насилие, извършени от известен брой 
протестиращи; приветства текущите 
административни разследвания, 
предприети от Министерството на 
вътрешните работи, както и 
разследванията на омбудсмана по 
жалби, свързани със събитията в парка 
„Гези“, и очаква те да доведат до 
незабавно решение на проблемите; 
призовава Турция да приеме подходящи 
вътрешни процедури за преразглеждане 
и да създаде независим надзорен орган 
за полицейски престъпления; изразява 
мнение, че събитията в парка „Гези“ 
подчертават необходимостта от 
значителни реформи, за да се гарантира 
спазването на свободата на събранията; 
очаква от турското правителство да 
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се отнася с уважение към 
обществените места и зелените 
площи и да се въздържа от това да 
жертва качеството на живот на 
гражданите в полза на едностранен 
растеж;

Or. el

Изменение 142
Емине Бозкурт

Предложение за резолюция
Параграф 8a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

8a. призовава турските органи да 
приключат бързо съдебните процеси, 
започнати срещу отговорните за 
смъртните случаи по време на 
събитията в парка „Гези“, и 
поддържа ангажимента си да 
наблюдава развитието по тези дела;

Or. en

Изменение 143
Елен Флотр, Франциска Келер

Предложение за резолюция
Параграф 8а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

8а. изразява дълбоко съжаление във 
връзка със смъртните случаи сред 
демонстранти и служители на 
полицията, прекомерната употреба 
на сила от полицията и актовете на 
насилие, извършени от известен брой 
протестиращи; приветства 
текущите административни 
разследвания, предприети от 
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Министерството на вътрешните 
работи, както и разследванията на 
омбудсмана по жалби, свързани със 
събитията в парка „Гези“, и очаква 
те да доведат до незабавно решение 
на проблемите; приветства 
предложенията на омбудсмана за 
изменения в условията за използване 
на сила от страна на полицията; 
призовава Турция да приеме 
подходящи вътрешни процедури за 
преразглеждане и да създаде 
независим надзорен орган за 
полицейски престъпления; изразява
съжаление, че съдебните действия, 
предприети във връзка със смъртта 
на протестиращи, не са 
задоволителни, тъй като или 
замесените полицейски служители не 
са подложени на наказателно 
преследване (смъртта на Абдуллах 
Джомерт), или съдебният процес е 
белязан от нередности (смъртта на 
Етем Саръсюлюк); изразява 
загриженост във връзка с 
наказателните преследвания срещу 
здравни специалисти, юристи, 
университетски преподаватели, 
студенти и професионални 
сдружения във връзка с техните 
ненасилствени действия по време на 
събитията в парка „Гези“; 
приветства реформата на правото на 
мирни протести, предложена от 
„пакета за демократизация“, но 
изразява мнение, че събитията в 
парка „Гези“ подчертават 
необходимостта от по-амбициозни 
реформи, за да се гарантира 
спазването на свободата на 
събранията;

Or. fr

Изменение 144
Йоран Ферм, Оса Вестлунд, Марита Улвског, Анна Хед, Оле Лудвигсон, Йенс 
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Нилсон, Таня Файон, Йо Лайнен, Ричард Хауит

Предложение за резолюция
Параграф 8a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

8a. отново заявява колко важни за 
демокрацията са активните и 
независими организации на 
гражданското общество; подчертава 
значението на диалога с тях и 
изтъква ключовата им роля за 
приноса за засилено регионално 
сътрудничество по социалните и 
политическите въпроси; поради тази 
причина изразява безпокойство, че 
организации на гражданското 
общество продължават да са 
изправени пред глоби, процедури по 
закриване и административни пречки 
за техните операции и че 
консултациите с тях си остават по-
скоро изключение, отколкото 
правило; приветства подобряването 
на сътрудничество на турското 
правителство с НПО, но призовава те 
да бъдат по-широко консултирани 
при създаването на политики, 
включително при формулирането на 
политики и закони, както и при 
мониторинга върху действията на 
органите;

Or. en

Изменение 145
Раймон Обиолс

Предложение за резолюция
Параграф 8a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

8a. отбелязва, че безпрецедентната 
вълна от протести отразява също 
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така основателните стремежи на 
много турски граждани за 
задълбочаване на демокрацията; 
отново заявява, че правителствата в 
демократичните общества трябва да 
насърчават толерантността и да 
гарантират на всички граждани 
свобода на религията и на 
убежденията; призовава турското 
правителство да зачита 
многообразието и богатството на 
турското общество;

Or. en

Изменение 146
Джефри Ван Орден

Предложение за резолюция
Параграф 9

Предложение за резолюция Изменение

9. изразява загриженост за много 
ограниченото отразяване на събитията в 
парка „Гези“ от страна на турските 
медии и за уволненията на журналисти, 
критикували реакциите на 
правителството при подобни събития; 
припомня, че свободата на изразяване и 
медийният плурализъм са в основата на 
европейските ценности и че 
независимият печат е от съществено 
значение за демократичното общество; 
изразява отново своята загриженост 
относно факта, че повечето медии са 
собственост на и концентрирани в 
големи конгломерати с 
широкообхватни бизнес интереси, и 
изтъква тревожно разпространеното 
явление на автоцензура от страна на 
собственици на медии и журналисти; 
изразява загриженост във връзка с
особено големия брой журналисти, 
които понастоящем са в предварително 
задържане, и призовава съдебните 

9. изразява загриженост за много 
ограниченото отразяване на събитията в 
парка „Гези“ от страна на турските 
медии и за уволненията на журналисти, 
критикували реакциите на 
правителството при подобни събития; 
припомня, че свободата на изразяване и 
медийният плурализъм са в основата на 
европейските ценности и че 
независимият печат е от съществено 
значение за демократичното общество;
изразява загриженост относно 
разпространеното явление на 
автоцензура от страна на собственици 
на медии и журналисти; изразява 
загриженост във връзка с особено 
големия брой журналисти, които 
понастоящем са в предварително 
задържане, и призовава съдебните 
органи на Турция да преразгледат и 
излязат с решения по тези дела 
възможно най-скоро;
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органи на Турция да преразгледат и 
излязат с решения по тези дела 
възможно най-скоро;

Or. en

Изменение 147
Андигони Пападопулу

Предложение за резолюция
Параграф 9

Предложение за резолюция Изменение

9. изразява загриженост за много 
ограниченото отразяване на събитията в 
парка „Гези“ от страна на турските 
медии и за уволненията на журналисти, 
критикували реакциите на 
правителството при подобни събития; 
припомня, че свободата на изразяване и 
медийният плурализъм са в основата на 
европейските ценности и че 
независимият печат е от съществено 
значение за демократичното общество; 
изразява отново своята загриженост 
относно факта, че повечето медии са 
собственост на и концентрирани в 
големи конгломерати с широкообхватни 
бизнес интереси, и изтъква тревожно 
разпространеното явление на 
автоцензура от страна на собственици 
на медии и журналисти; изразява 
загриженост във връзка с особено 
големия брой журналисти, които 
понастоящем са в предварително 
задържане, и призовава съдебните 
органи на Турция да преразгледат и 
излязат с решения по тези дела 
възможно най-скоро;

9. изразява загриженост за много 
ограниченото отразяване на събитията в 
парка „Гези“ от страна на турските 
медии и за уволненията на журналисти, 
критикували реакциите на 
правителството при подобни събития; 
отправя критика във връзка с факта, 
че понастоящем в Турция по оценки 
са блокирани 15 000 интернет 
страници, правителството отказва 
да отмени регресивното 
законодателство, като например 
член 8 от Закона за борба с 
тероризма, и много активисти в 
областта на правата на човека са в 
затвора по силата на член 301 от 
Наказателния кодекс, като по този 
начин се криминализира „обидата 
към турската национална 
идентичност“; отново изразява 
загриженост във връзка с практиката 
за образуване на наказателни 
производства срещу защитници на 
правата на човека, активисти и 
журналисти, които съобщават данни 
за нарушения на правата на човека 
или повдигат други въпроси от 
обществен интерес; счита 
криминализирането на мнения за 
основно препятствие пред пълната 
защита на правата на човека в 
Турция; освен това отправя критика 
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във връзка с авторитарния начин, по 
който службите за сигурност следят 
профилите в социалните мрежи с цел 
арестуване на хиляди граждани;
припомня, че свободата на изразяване и 
медийният плурализъм са в основата на 
европейските ценности и че 
независимият печат е от съществено 
значение за демократичното общество; 
изразява отново своята загриженост 
относно факта, че повечето медии са 
собственост на и са концентрирани в 
големи конгломерати с широкообхватни 
бизнес интереси, и изтъква тревожно 
разпространеното явление на 
автоцензура от страна на собственици 
на медии и журналисти; изразява 
загриженост във връзка с особено 
големия брой журналисти и военни 
служители, които понастоящем са в 
предварително задържане, и призовава 
съдебните органи на Турция да 
преразгледат и излязат с решения по 
тези дела възможно най-скоро;

Or. en

Изменение 148
Греъм Уотсън

Предложение за резолюция
Параграф 9

Предложение за резолюция Изменение

9. изразява загриженост за много 
ограниченото отразяване на събитията в 
парка „Гези“ от страна на турските 
медии и за уволненията на журналисти, 
критикували реакциите на 
правителството при подобни събития; 
припомня, че свободата на изразяване и 
медийният плурализъм са в основата на 
европейските ценности и че 
независимият печат е от съществено 
значение за демократичното общество; 

9. изразява загриженост за много 
ограниченото отразяване на събитията в 
парка „Гези“ от страна на турските 
медии и за уволненията на журналисти, 
критикували реакциите на 
правителството при подобни събития; 
припомня, че свободата на изразяване и 
медийният плурализъм са в основата на 
европейските ценности и че 
независимият печат е от съществено 
значение за демократичното общество; 
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изразява отново своята загриженост 
относно факта, че повечето медии са 
собственост на и концентрирани в 
големи конгломерати с широкообхватни 
бизнес интереси, и изтъква тревожно 
разпространеното явление на 
автоцензура от страна на собственици 
на медии и журналисти; изразява 
загриженост във връзка с особено 
големия брой журналисти, които 
понастоящем са в предварително 
задържане, и призовава съдебните 
органи на Турция да преразгледат и 
излязат с решения по тези дела 
възможно най-скоро;

изразява отново своята загриженост 
относно факта, че повечето медии са 
собственост на и са концентрирани в 
големи конгломерати с широкообхватни 
бизнес интереси, и изтъква тревожно 
разпространеното явление на 
автоцензура от страна на собственици 
на медии и журналисти; изразява 
загриженост във връзка с уволнението 
на журналисти от различни 
длъжности в медиите поради 
критики към правителството; 
изразява дълбока загриженост във 
връзка с процедурите, използвани за 
наказване на собствениците на 
критично настроени медии; изразява 
загриженост във връзка с 
последиците от акредитацията от 
страна на държавните институции, 
насочени основно към опозиционни 
медии; изразява загриженост във 
връзка с особено големия брой 
журналисти, които понастоящем са в 
предварително задържане, и призовава 
съдебните органи на Турция да 
преразгледат и излязат с решения по 
тези дела възможно най-скоро;

Or. en

Изменение 149
Александър Граф Ламбсдорф, Марите Схаке, Сара Лъдфорд, Йоханес Корнелис 
ван Бален, Андрю Дъф

Предложение за резолюция
Параграф 9

Предложение за резолюция Изменение

9. изразява загриженост за много 
ограниченото отразяване на събитията в 
парка „Гези“ от страна на турските 
медии и за уволненията на журналисти, 
критикували реакциите на 
правителството при подобни събития; 
припомня, че свободата на изразяване и 

9. изразява загриженост за много 
ограниченото отразяване на събитията в 
парка „Гези“ от страна на турските 
медии и за уволненията на журналисти, 
критикували реакциите на 
правителството при подобни събития; 
припомня, че свободата на изразяване и 
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медийният плурализъм са в основата на 
европейските ценности и че 
независимият печат е от съществено 
значение за демократичното общество; 
изразява отново своята загриженост 
относно факта, че повечето медии са 
собственост на и концентрирани в 
големи конгломерати с широкообхватни 
бизнес интереси, и изтъква тревожно 
разпространеното явление на 
автоцензура от страна на собственици 
на медии и журналисти; изразява 
загриженост във връзка с особено 
големия брой журналисти, които 
понастоящем са в предварително 
задържане, и призовава съдебните 
органи на Турция да преразгледат и 
излязат с решения по тези дела 
възможно най-скоро;

медийният плурализъм са в основата на 
европейските ценности и че 
независимият печат е от съществено 
значение за демократичното общество; 
подчертава, че свободата на 
изразяване обхваща цифровите и 
социалните медии; изразява отново 
своята загриженост относно факта, че 
повечето медии са собственост на и са
концентрирани в големи конгломерати с 
широкообхватни бизнес интереси, и 
изтъква тревожно разпространеното 
явление на автоцензура от страна на 
собственици на медии и журналисти; 
осъжда особено големия брой 
журналисти, които понастоящем са в 
предварително задържане, и призовава 
съдебните органи на Турция да 
преразгледат и излязат с решения по 
тези дела възможно най-скоро;

Or. en

Изменение 150
Елен Флотр, Франциска Келер

Предложение за резолюция
Параграф 9

Предложение за резолюция Изменение

9. изразява загриженост за много 
ограниченото отразяване на събитията в 
парка „Гези“ от страна на турските 
медии и за уволненията на журналисти, 
критикували реакциите на 
правителството при подобни събития; 
припомня, че свободата на изразяване и 
медийният плурализъм са в основата на 
европейските ценности и че 
независимият печат е от съществено 
значение за демократичното общество; 
изразява отново своята загриженост 
относно факта, че повечето медии са 
собственост на и концентрирани в 
големи конгломерати с широкообхватни 

9. изразява загриженост за много 
ограниченото отразяване на събитията в 
парка „Гези“ от страна на турските 
медии и за уволненията на журналисти, 
критикували реакциите на
правителството при подобни събития, 
по-специално в случаите с Джан 
Дюндар от „Милиет“ и Явуз Байдар 
от „Сабах“; изразява загриженост 
относно уволненията на 
журналисти, критикували 
правителството при други 
обстоятелства, по-специално в 
случая с Хасан Джемал от „Милиет“ 
и Назлъ Ълъджак от „Сабах“;
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бизнес интереси, и изтъква тревожно 
разпространеното явление на 
автоцензура от страна на собственици 
на медии и журналисти; изразява 
загриженост във връзка с особено 
големия брой журналисти, които 
понастоящем са в предварително 
задържане, и призовава съдебните
органи на Турция да преразгледат и 
излязат с решения по тези дела 
възможно най-скоро;

припомня, че свободата на изразяване и 
медийният плурализъм са в основата на 
европейските ценности и че 
независимият печат е от съществено 
значение за демократичното общество; 
изразява отново своята загриженост 
относно факта, че повечето медии са 
собственост на и са концентрирани в 
големи конгломерати с широкообхватни 
бизнес интереси, и изтъква тревожно 
разпространеното явление на 
автоцензура от страна на собственици 
на медии и журналисти; изразява 
загриженост във връзка с особено 
големия брой журналисти, които 
понастоящем са в предварително 
задържане, и призовава съдебните 
органи на Турция да преразгледат и 
излязат с решения по тези дела 
възможно най-скоро;

Or. fr

Изменение 151
Лоранс Й.А.Й. Стасен

Предложение за резолюция
Параграф 9

Предложение за резолюция Изменение

9. изразява загриженост за много 
ограниченото отразяване на събитията в 
парка „Гези“ от страна на турските 
медии и за уволненията на журналисти, 
критикували реакциите на 
правителството при подобни събития; 
припомня, че свободата на изразяване и 
медийният плурализъм са в основата на 
европейските ценности и че 
независимият печат е от съществено 
значение за демократичното общество; 
изразява отново своята загриженост 
относно факта, че повечето медии са 
собственост на и концентрирани в 
големи конгломерати с широкообхватни 

9. изразява загриженост за много 
ограниченото отразяване на събитията в 
парка „Гези“ и на други места в 
страната от страна на турските медии, 
отчасти поради цензура, и по-
конкретно автоцензура, както и за 
уволненията и/или арестите на 
журналисти, критикували реакциите на 
правителството при подобни събития;
подчертава, че това показва 
репресивния характер на режима на 
Ердоган; припомня, че свободата на 
изразяване и медийният плурализъм са в 
основата на европейските ценности и че 
независимият печат е от съществено 
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бизнес интереси, и изтъква тревожно 
разпространеното явление на 
автоцензура от страна на собственици 
на медии и журналисти; изразява 
загриженост във връзка с особено 
големия брой журналисти, които 
понастоящем са в предварително 
задържане, и призовава съдебните 
органи на Турция да преразгледат и 
излязат с решения по тези дела 
възможно най-скоро;

значение за демократичното общество; 
изразява отново своята загриженост 
относно факта, че повечето медии са 
собственост на и са концентрирани в 
големи конгломерати с широкообхватни 
бизнес интереси, и изтъква тревожно 
разпространеното явление на 
автоцензура от страна на собственици 
на медии и журналисти; изразява 
загриженост във връзка с особено 
големия брой журналисти, които 
понастоящем са в предварително 
задържане, и призовава съдебните 
органи на Турция да преразгледат и 
излязат с решения по тези дела 
възможно най-скоро;

Or. nl

Изменение 152
Ренате Зомер, Елени Теохарус

Предложение за резолюция
Параграф 9

Предложение за резолюция Изменение

9. изразява загриженост за много 
ограниченото отразяване на събитията в 
парка „Гези“ от страна на турските 
медии и за уволненията на журналисти, 
критикували реакциите на 
правителството при подобни събития; 
припомня, че свободата на изразяване и 
медийният плурализъм са в основата на 
европейските ценности и че 
независимият печат е от съществено 
значение за демократичното общество; 
изразява отново своята загриженост 
относно факта, че повечето медии са 
собственост на и концентрирани в 
големи конгломерати с широкообхватни 
бизнес интереси, и изтъква тревожно 
разпространеното явление на 
автоцензура от страна на собственици 
на медии и журналисти; изразява 

9. изразява загриженост за много 
ограниченото отразяване на събитията в 
парка „Гези“ от страна на турските 
медии и за уволненията на журналисти, 
критикували реакциите на 
правителството при подобни събития; 
припомня, че свободата на изразяване и 
медийният плурализъм са в основата на 
европейските ценности и че 
независимият печат е от съществено 
значение за демократичното общество; 
изразява отново своята загриженост 
относно факта, че повечето медии са 
собственост на и са концентрирани в 
големи конгломерати с широкообхватни 
бизнес интереси, и изтъква тревожно 
разпространеното явление на 
автоцензура от страна на собственици 
на медии и журналисти; отправя остра 
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загриженост във връзка с особено 
големия брой журналисти, които 
понастоящем са в предварително 
задържане, и призовава съдебните 
органи на Турция да преразгледат и 
излязат с решения по тези дела 
възможно най-скоро;

критика във връзка с особено големия 
брой журналисти, които понастоящем са 
в предварително задържане, което 
подкопава свободата на изразяване и 
свободата на медиите, и призовава 
съдебните органи на Турция да 
преразгледат и излязат с решения по 
тези дела възможно най-скоро;

Or. en

Изменение 153
Алойз Петерле

Предложение за резолюция
Параграф 9

Предложение за резолюция Изменение

9. изразява загриженост за много 
ограниченото отразяване на събитията в 
парка „Гези“ от страна на турските 
медии и за уволненията на журналисти, 
критикували реакциите на 
правителството при подобни събития; 
припомня, че свободата на изразяване и 
медийният плурализъм са в основата на 
европейските ценности и че 
независимият печат е от съществено 
значение за демократичното общество; 
изразява отново своята загриженост 
относно факта, че повечето медии са 
собственост на и концентрирани в 
големи конгломерати с широкообхватни 
бизнес интереси, и изтъква тревожно 
разпространеното явление на 
автоцензура от страна на собственици 
на медии и журналисти; изразява 
загриженост във връзка с особено 
големия брой журналисти, които 
понастоящем са в предварително 
задържане, и призовава съдебните 
органи на Турция да преразгледат и 
излязат с решения по тези дела 
възможно най-скоро;

9. изразява загриженост за много 
ограниченото отразяване на събитията в 
парка „Гези“ от страна на турските 
медии и за уволненията на журналисти, 
критикували реакциите на 
правителството при подобни събития; 
припомня, че свободата на изразяване и 
медийният плурализъм са в основата на 
европейските ценности и че 
независимият печат е от съществено 
значение за демократичното общество; 
изразява отново своята загриженост 
относно факта, че повечето медии са 
собственост на и са концентрирани в 
големи конгломерати с широкообхватни 
бизнес интереси, и изтъква тревожно 
разпространеното явление на 
автоцензура от страна на собственици 
на медии и журналисти, придружено 
от упражняване на силен натиск 
върху онези журналисти, които 
критикуват правителството; 
изразява загриженост във връзка с 
особено големия брой журналисти, 
които понастоящем са в предварително 
задържане, и призовава съдебните 
органи на Турция да преразгледат и 
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излязат с решения по тези дела 
възможно най-скоро;

Or. en

Изменение 154
Тонино Пицула

Предложение за резолюция
Параграф 9

Предложение за резолюция Изменение

9. изразява загриженост за много 
ограниченото отразяване на събитията в 
парка „Гези“ от страна на турските 
медии и за уволненията на журналисти, 
критикували реакциите на 
правителството при подобни събития; 
припомня, че свободата на изразяване и 
медийният плурализъм са в основата на 
европейските ценности и че 
независимият печат е от съществено 
значение за демократичното общество; 
изразява отново своята загриженост 
относно факта, че повечето медии са 
собственост на и концентрирани в 
големи конгломерати с широкообхватни 
бизнес интереси, и изтъква тревожно 
разпространеното явление на 
автоцензура от страна на собственици 
на медии и журналисти; изразява 
загриженост във връзка с особено 
големия брой журналисти, които 
понастоящем са в предварително 
задържане, и призовава съдебните 
органи на Турция да преразгледат и 
излязат с решения по тези дела 
възможно най-скоро;

9. изразява загриженост за много 
ограниченото отразяване на събитията в 
парка „Гези“ от страна на турските 
медии и решително осъжда
уволненията на журналисти, 
критикували реакциите на 
правителството при подобни събития; 
припомня, че свободата на изразяване и 
медийният плурализъм са в основата на 
европейските ценности и че 
независимият печат е от съществено 
значение за демократичното общество; 
изразява отново своята загриженост 
относно факта, че повечето медии са 
собственост на и са концентрирани в 
големи конгломерати с широкообхватни 
бизнес интереси, и изтъква тревожно 
разпространеното явление на 
автоцензура от страна на собственици 
на медии и журналисти; изразява 
загриженост във връзка с особено 
големия брой журналисти, които 
понастоящем са в предварително 
задържане, и призовава съдебните 
органи на Турция да преразгледат и 
излязат с решения по тези дела 
възможно най-скоро;

Or. en

Изменение 155
Мария Елени Копа
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Предложение за резолюция
Параграф 9

Предложение за резолюция Изменение

9. изразява загриженост за много 
ограниченото отразяване на събитията в 
парка „Гези“ от страна на турските 
медии и за уволненията на журналисти, 
критикували реакциите на 
правителството при подобни събития; 
припомня, че свободата на изразяване и 
медийният плурализъм са в основата на 
европейските ценности и че 
независимият печат е от съществено 
значение за демократичното общество; 
изразява отново своята загриженост 
относно факта, че повечето медии са 
собственост на и концентрирани в 
големи конгломерати с широкообхватни 
бизнес интереси, и изтъква тревожно 
разпространеното явление на 
автоцензура от страна на собственици 
на медии и журналисти; изразява 
загриженост във връзка с особено 
големия брой журналисти, които 
понастоящем са в предварително 
задържане, и призовава съдебните 
органи на Турция да преразгледат и 
излязат с решения по тези дела 
възможно най-скоро;

9. изразява загриженост за много 
ограниченото отразяване на събитията в 
парка „Гези“ от страна на турските 
медии и за уволненията на журналисти, 
критикували реакциите на 
правителството при подобни събития; 
припомня, че свободата на изразяване и 
медийният плурализъм са в основата на 
европейските ценности и че 
независимият печат е от съществено 
значение за демократичното общество; 
изразява отново своята загриженост 
относно факта, че повечето медии са 
собственост на и са концентрирани в 
големи конгломерати с широкообхватни 
бизнес интереси, и изтъква тревожно 
разпространеното явление на 
автоцензура от страна на собственици 
на медии и журналисти; изразява 
загриженост във връзка с уволнението 
на журналисти, изразяващи 
антиправителствени възгледи, и 
наложените санкции на 
собствениците на критикуващи 
медии; изразява загриженост във 
връзка с особено големия брой 
журналисти, които понастоящем са в 
предварително задържане, и призовава 
съдебните органи на Турция да 
преразгледат и излязат с решения по 
тези дела възможно най-скоро;

Or. el

Изменение 156
Мария Елени Копа

Предложение за резолюция
Параграф 9a (нов)
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Предложение за резолюция Изменение

9а. изразява дълбоката си 
загриженост във връзка със 
събитията в Турция от 17 декември 
насам; подчертава твърдо 
необходимостта от гарантиране на 
независимостта и 
безпристрастността при 
разследванията и проучванията на 
корупция от съдебната власт;

Or. el

Изменение 157
Андигони Пападопулу

Предложение за резолюция
Параграф 9a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

9a. настоява, че всички дела срещу 
журналисти следва да се провеждат 
по прозрачен начин, при зачитане на 
принципите на правовата държава и 
гарантиране на подходящи условия, 
като например осигуряване на места, 
които са подходящи за провеждане на 
конкретния вид изслушване, 
предоставяне на точни преписи на 
задържаните и осведомяване на 
журналистите относно отправените 
срещу тях обвинения;

Or. en

Изменение 158
Чарлз Танък

Предложение за резолюция
Параграф 9a (нов)
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Предложение за резолюция Изменение

9a. отбелязва, че на 24 април 2013 г. за 
четвърта поредна година бяха 
проведени публични възпоменания на 
арменския геноцид на няколко места в 
Турция, включително на площад 
„Таксим“ в Истанбул, без всякаква 
намеса от страна на органите; 
приветства това развитие, както и 
нарастващия обществен и медиен 
дебат в Турция относно 
наследството от 1915 г.; насърчава 
органите да продължат своя подход 
на подкрепа за тези възпоменания;

Or. en

Изменение 159
Елен Флотр, Франциска Келер

Предложение за резолюция
Параграф 9a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

9a. подчертава специалната роля на 
обществените медии за укрепване на 
демокрацията, по-специално като 
задоволяват информационните 
потребности на гражданите и им 
предоставят възможност да 
участват в процесите на вземане на 
решения; в тази връзка призовава 
органите да гарантират своята 
независимост и устойчивост в 
съответствие с европейските 
стандарти;

Or. en

Изменение 160
Мария Елени Копа
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Предложение за резолюция
Параграф 9a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

9a. отбелязва, че безпрецедентната 
вълна от протести отразява също 
така основателните опасения на 
много турски граждани, че 
правителството възнамерява да 
наложи над турското общество като 
цяло единен набор от етични 
ценности и религиозни възгледи; 
отново заявява, че правителствата в 
демократичните общества трябва да 
насърчават толерантността и да 
гарантират на всички граждани 
свобода на религията и на 
убежденията; призовава турското 
правителство да зачита 
многообразието и богатството на 
турското общество;

Or. en

Изменение 161
Раймон Обиолс

Предложение за резолюция
Параграф 9a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

9a. изразява загриженост във връзка с 
положението на журналистите и 
свободата на медиите в Турция; 
подчертава специалната роля на 
обществените медии за укрепване на 
демокрацията, по-специално като 
задоволяват информационните 
потребности на гражданите и им 
предоставят възможност да 
участват в процесите на вземане на 
решения; в тази връзка призовава 
органите да гарантират своята 
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независимост и устойчивост в 
съответствие с европейските 
стандарти;

Or. en

Изменение 162
Ярослав Лешек Валенса, Барбара Матера, Елен Флотр

Предложение за резолюция
Параграф 9a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

9a. отбелязва, че специалната 
делегация на Европейския парламент 
за наблюдение на съдебните процеси 
срещу журналисти в Турция, 
създадена през 2011 г. и посочена в 
неговата резолюция относно доклада 
за напредъка на Турция през 2011 г. и в 
резолюцията му относно доклада за 
напредъка на Турция през 2012 г., 
представи през 2013 г. междинен 
доклад за дейността, основан на 
фактически наблюдения, а през 
първия семестър на 2014 г. ще 
предостави окончателен доклад за 
извършената дейност;

Or. en

Изменение 163
Александър Граф Ламбсдорф, Марите Схаке, Сара Лъдфорд, Йоханес Корнелис 
ван Бален, Андрю Дъф

Предложение за резолюция
Параграф 9a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

9a. подчертава важната роля на 
обществените медии за укрепване на 
демокрацията, по-специално като 
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задоволяват информационните 
потребности на гражданите и им 
предоставят възможност да 
участват в процесите на вземане на 
решения; призовава органите да 
гарантират независимостта и 
устойчивостта на обществените 
медии в съответствие с европейските 
стандарти;

Or. en

Изменение 164
Андигони Пападопулу

Предложение за резолюция
Параграф 9a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

9a. изразява дълбока загриженост 
както във връзка с продължаващата 
международна критика към турския 
министър-председател Реджеб Таиб 
Ердоган за бруталните репресии 
срещу мирно протестиращите през 
миналото лято, така и във връзка с 
неотдавнашните разкрития за 
корупция от висши членове на 
неговата Партия на справедливостта 
и развитието (ПСР), които доведоха 
до засилване на уличните протести; 
подчертава, че недоволството срещу 
турския министър-председател и 
ПСР ясно показва дълбокото 
разделение между светската 
модерност и ислямската традиция в 
Турция; изразява загриженост, че 
правителството на Ердоган е било 
обвинено във възпрепятстване на 
ефективното разследване на случая 
на корупция и призовава следователно 
правителството на Турция да 
гарантира, че няма възможности за 
избягване на разследването на масови 
подкупи в допълнение към 
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продължаващото всеобхватно 
преструктуриране на съдебната 
система;

Or. en

Изменение 165
Андрю Дъф, Александър Граф Ламбсдорф, Марите Схаке, Сара Лъдфорд, Иво 
Вайгъл

Предложение за резолюция
Параграф 10

Предложение за резолюция Изменение

10. отбелязва загрижеността в турското 
общество относно прекалено широкия 
обхват и недостатъците на 
производството по делото
„Ергенекон“, която, както и в делото
„Чук“, урони приемането на 
решението; подчертава отново с оглед 
на гореизложеното, че делото срещу 
Съюза на кюрдските общности трябва 
да покаже силата и наличието на 
подходящо, независимо, безпристрастно 
и прозрачно функциониращи турски 
демократични институции и съдебна 
власт, както и твърдия и безусловен 
ангажимент за зачитане на основните 
права;

10. отбелязва загрижеността в турското 
общество относно прекалено широкия 
обхват, твърденията за фабрикуване 
на доказателства и недостатъците по 
отношение на провеждането на 
справедлив процес по делата
„Ергенекон“ и „Чук“; припомня, че 
работната група по произволното 
задържане на ООН констатира, че 
подсъдимите по делото „Чук“ са 
задържани в нарушение на 
Международния пакт за граждански 
и политически права; подчертава 
отново с оглед на гореизложеното, че 
делото срещу Съюза на кюрдските 
общности трябва да покаже силата и 
наличието на подходящо, независимо, 
безпристрастно и прозрачно 
функциониращи турски демократични 
институции и съдебна власт, както и 
твърдия и безусловен ангажимент за 
зачитане на основните права;

Or. en

Изменение 166
Раймон Обиолс

Предложение за резолюция
Параграф 10
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Предложение за резолюция Изменение

10. отбелязва загрижеността в турското 
общество относно прекалено широкия 
обхват и недостатъците на 
производството по делото „Ергенекон“, 
която, както и в делото „Чук“, урони
приемането на решението; подчертава 
отново с оглед на гореизложеното, че 
делото срещу Съюза на кюрдските 
общности трябва да покаже силата и 
наличието на подходящо, независимо, 
безпристрастно и прозрачно 
функциониращи турски демократични 
институции и съдебна власт, както и 
твърдия и безусловен ангажимент за 
зачитане на основните права;

10. отбелязва загрижеността в турското 
общество относно прекалено широкия 
обхват и недостатъците на 
производството, както и относно 
твърденията за използване на 
противоречиви доказателства срещу 
подсъдимите по делото „Ергенекон“, 
които, както и в делото „Чук“, урониха
приемането на решението; подчертава 
отново с оглед на гореизложеното, че 
делото срещу Съюза на кюрдските 
общности трябва да покаже силата и 
наличието на подходящо, независимо, 
безпристрастно и прозрачно 
функциониращи турски демократични 
институции и съдебна власт, както и 
твърдия и безусловен ангажимент за 
зачитане на основните права;

Or. en

Изменение 167
Елен Флотр, Франциска Келер

Предложение за резолюция
Параграф 10

Предложение за резолюция Изменение

10. отбелязва загрижеността в турското 
общество относно прекалено широкия 
обхват и недостатъците на 
производството по делото „Ергенекон“, 
която, както и в делото „Чук“, урони
приемането на решението; подчертава 
отново с оглед на гореизложеното, че 
делото срещу Съюза на кюрдските 
общности трябва да покаже силата и 
наличието на подходящо, независимо, 
безпристрастно и прозрачно 
функциониращи турски демократични 
институции и съдебна власт, както и 
твърдия и безусловен ангажимент за 

10. отбелязва загрижеността в турското 
общество относно прекалено широкия 
обхват и недостатъците на 
производството по делото „Ергенекон“, 
които, както в делото „Чук“ и в случая 
с присъдата на Фюсун Ердоган, 
урониха приемането на решението;
изразява загриженост относно 
съдебния тормоз, на който 
продължава да бъде подложена Пънар 
Селек от 16 години насам; подчертава 
отново с оглед на гореизложеното, че 
делото срещу Съюза на кюрдските 
общности трябва да покаже силата и 
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зачитане на основните права; наличието на подходящо, независимо, 
безпристрастно и прозрачно 
функциониращи турски демократични 
институции и съдебна власт, както и 
твърдия и безусловен ангажимент за 
зачитане на основните права;

Or. fr

Изменение 168
Александър Граф Ламбсдорф, Марите Схаке, Сара Лъдфорд, Йоханес Корнелис 
ван Бален, Андрю Дъф

Предложение за резолюция
Параграф 10

Предложение за резолюция Изменение

10. отбелязва загрижеността в турското 
общество относно прекалено широкия 
обхват и недостатъците на 
производството по делото „Ергенекон“, 
която, както и в делото „Чук“, урони
приемането на решението; подчертава 
отново с оглед на гореизложеното, че 
делото срещу Съюза на кюрдските 
общности трябва да покаже силата и 
наличието на подходящо, независимо, 
безпристрастно и прозрачно 
функциониращи турски демократични 
институции и съдебна власт, както и 
твърдия и безусловен ангажимент за 
зачитане на основните права;

10. отбелязва загрижеността в турското 
общество относно прекалено широкия 
обхват и недостатъците на 
производството по делото „Ергенекон“, 
които, както и в делото „Чук“, урониха
приемането на решението; подчертава 
отново с оглед на гореизложеното, че 
делото срещу Съюза на кюрдските 
общности трябва да покаже силата и 
наличието на подходящо, независимо, 
безпристрастно и прозрачно 
функциониращи турски демократични 
институции и съдебна власт, както и 
твърдия и безусловен ангажимент за 
зачитане на основните права; призовава 
делегацията на ЕС в Анкара да следи 
отблизо по-нататъшното развитие 
по тези дела, включително 
възможните производства за 
обжалване и условията на задържане, 
и да докладва на Комисията и на 
Европейския парламент; 

Or. en
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Изменение 169
Ренате Зомер

Предложение за резолюция
Параграф 10a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

10a. изразява дълбока загриженост, в 
контекста на най-новия корупционен 
скандал, в който са замесени членове 
на турското правителство, относно 
блокирането на правосъдието и 
полицията чрез конфискацията на 
важни за производството документи 
и уволнението или преместването на 
съдебни и полицейски служители; 
призовава турското правителство да 
не се намесва в съдебните процеси и 
да предприеме всички необходими 
стъпки, за да могат обвиненията в 
нарушения на закона да се изяснят по 
прозрачен и безпристрастен начин;

Or. de

Изменение 170
Метин Казак, Иво Вайгъл, Греъм Уотсън, Йелко Кацин

Предложение за резолюция
Параграф 10a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

10a. приветства създаването на 
възможност за подаване на 
индивидуална жалба пред турския 
Конституционен съд, която 
позволява на турските граждани да се 
възползват от правото си на 
индивидуална жалба първо в 
Конституционния съд, преди да 
подадат жалба пред EСПЧ;

Or. en
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Изменение 171
Раймон Обиолс

Предложение за резолюция
Параграф 11

Предложение за резолюция Изменение

11. отбелязва, че прилагането на третия 
пакет за съдебна реформа доведе до 
освобождаването на значителен брой 
задържани, и приветства четвъртия 
пакет за съдебна реформа като друга 
важна стъпка към съответствие на 
съдебната власт в Турция със 
стандартите и ценностите на ЕС; 
отбелязва в частност i) новото и важно 
разграничение между свобода на 
изразяване и подбуждане към насилие 
или извършване на терористични 
актове, ii) ограничаването на 
престъплението „възхваляване на 
престъпление или престъпник“ до 
случаи, в които има ясна и 
непосредствена заплаха за обществения 
ред, и iii) стесняването на обхвата на 
престъплението в името на организация, 
без да извършителят да е член на 
организацията, само до въоръжените 
организации;

11. подчертава, че реформата на 
турската съдебна система е 
централна за усилията за 
демократично консолидиране в 
Турция; подчертава, че турската 
съдебна система продължава да 
страда от прекомерна натовареност 
и недостатъчна независимост;
отбелязва, че прилагането на третия 
пакет за съдебна реформа доведе до 
освобождаването на значителен брой 
задържани, и приветства четвъртия 
пакет за съдебна реформа като друга 
важна стъпка към съответствие на 
съдебната власт в Турция със 
стандартите и ценностите на ЕС; 
отбелязва в частност i) новото и важно 
разграничение между свобода на 
изразяване и подбуждане към насилие 
или извършване на терористични 
актове, ii) ограничаването на 
престъплението „възхваляване на 
престъпление или престъпник“ до 
случаи, в които има ясна и 
непосредствена заплаха за обществения 
ред, и iii) стесняването на обхвата на 
престъплението в името на организация, 
без извършителят да е член на 
организацията, само до въоръжените 
организации;

Or. en

Изменение 172
Елен Флотр, Франциска Келер
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Предложение за резолюция
Параграф 11

Предложение за резолюция Изменение

11. отбелязва, че прилагането на третия 
пакет за съдебна реформа доведе до 
освобождаването на значителен брой 
задържани, и приветства четвъртия 
пакет за съдебна реформа като друга 
важна стъпка към съответствие на 
съдебната власт в Турция със 
стандартите и ценностите на ЕС; 
отбелязва в частност i) новото и важно 
разграничение между свобода на 
изразяване и подбуждане към насилие 
или извършване на терористични 
актове, ii) ограничаването на 
престъплението „възхваляване на 
престъпление или престъпник“ до 
случаи, в които има ясна и 
непосредствена заплаха за обществения 
ред, и iii) стесняването на обхвата на 
престъплението в името на организация, 
без да извършителят да е член на 
организацията, само до въоръжените 
организации;

11. отбелязва, че прилагането на третия 
пакет за съдебна реформа доведе до 
освобождаването на значителен брой 
задържани, и приветства четвъртия 
пакет за съдебна реформа като друга 
важна стъпка към съответствие на 
съдебната власт в Турция със 
стандартите и ценностите на ЕС; 
приветства работата на министъра 
на правосъдието Садула Ергин за 
предприетите от него амбициозни 
реформи; отбелязва в частност i) новото 
и важно разграничение между свобода 
на изразяване и подбуждане към 
насилие или извършване на 
терористични актове, ii) ограничаването 
на престъплението „възхваляване на 
престъпление или престъпник“ до 
случаи, в които има ясна и 
непосредствена заплаха за обществения 
ред, и iii) стесняването на обхвата на 
престъплението в името на организация, 
без извършителят да е член на 
организацията, само до въоръжените 
организации;

Or. fr

Изменение 173
Лоранс Й.А.Й. Стасен

Предложение за резолюция
Параграф 11

Предложение за резолюция Изменение

11. отбелязва, че прилагането на третия 
пакет за съдебна реформа доведе до 
освобождаването на значителен брой 
задържани, и приветства четвъртия 
пакет за съдебна реформа като друга 

11. отбелязва, че прилагането на третия 
пакет за съдебна реформа доведе до 
освобождаването на значителен брой 
задържани, и приветства четвъртия 
пакет за съдебна реформа като друга 
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важна стъпка към съответствие на 
съдебната власт в Турция със 
стандартите и ценностите на ЕС; 
отбелязва в частност i) новото и важно 
разграничение между свобода на 
изразяване и подбуждане към насилие 
или извършване на терористични 
актове, ii) ограничаването на 
престъплението „възхваляване на 
престъпление или престъпник“ до 
случаи, в които има ясна и 
непосредствена заплаха за обществения 
ред, и iii) стесняването на обхвата на 
престъплението в името на организация, 
без да извършителят да е член на 
организацията, само до въоръжените 
организации;

важна стъпка към съответствие на 
съдебната власт в Турция със 
стандартите и ценностите на ЕС; 
отбелязва в частност i) новото и важно 
разграничение между свобода на 
изразяване, на пресата и на 
събранията и подбуждане към насилие 
или извършване на терористични 
актове, ii) ограничаването на 
престъплението „възхваляване на 
престъпление или престъпник“ до 
случаи, в които има ясна и 
непосредствена заплаха за обществения 
ред, и iii) стесняването на обхвата на 
престъплението в името на организация, 
без извършителят да е член на 
организацията, само до въоръжените 
организации;

Or. nl

Изменение 174
Андреас Мьолцер, Филип Клас

Предложение за резолюция
Параграф 11

Предложение за резолюция Изменение

11. отбелязва, че прилагането на третия 
пакет за съдебна реформа доведе до 
освобождаването на значителен брой
задържани, и приветства четвъртия 
пакет за съдебна реформа като друга 
важна стъпка към съответствие на 
съдебната власт в Турция със 
стандартите и ценностите на ЕС; 
отбелязва в частност i) новото и важно 
разграничение между свобода на 
изразяване и подбуждане към насилие 
или извършване на терористични 
актове, ii) ограничаването на 
престъплението „възхваляване на 
престъпление или престъпник“ до 
случаи, в които има ясна и 
непосредствена заплаха за обществения 

11. отбелязва, че прилагането на третия 
пакет за съдебна реформа доведе до 
освобождаването на задържани, и 
приветства четвъртия пакет за съдебна 
реформа като друга важна стъпка към 
съответствие на съдебната власт в 
Турция със стандартите и ценностите на 
ЕС; отбелязва в частност i) новото и 
важно разграничение между свобода на 
изразяване и подбуждане към насилие 
или извършване на терористични 
актове, ii) ограничаването на 
престъплението „възхваляване на 
престъпление или престъпник“ до 
случаи, в които има ясна и 
непосредствена заплаха за обществения 
ред, и iii) стесняването на обхвата на 
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ред, и iii) стесняването на обхвата на 
престъплението в името на организация, 
без да извършителят да е член на 
организацията, само до въоръжените 
организации;

престъплението в името на организация, 
без извършителят да е член на 
организацията, само до въоръжените 
организации;

Or. de

Изменение 175
Тонино Пицула

Предложение за резолюция
Параграф 12

Предложение за резолюция Изменение

12. приветства инициативите, 
предприети от Висшия съвет на съдиите 
и прокурорите за насърчаване на 
обучението на голям брой съдии и 
прокурори в областта на правата на 
човека и за насърчаване на задълбочено 
и функциониращо разбиране на 
съдебната практика на ЕСПЧ; насърчава 
правителството да приеме план за 
действие в областта на правата на 
човека, основаващ се на съдебната 
практика на ЕСПЧ и насочен към 
решаване на въпросите, повдигнати в 
решения на Съда, в които се констатира, 
че Турция е нарушила разпоредби на 
ЕКПЧ; насърчава правителството да 
продължи с амбициозните реформите
на съдебната система, изградени върху 
потребността от напредък в защитата и 
насърчаването на основните права; в 
тази връзка подчертава необходимостта 
от приоритетно реформиране на турския 
Закон за борба с тероризма; 

12. приветства инициативите, 
предприети от Висшия съвет на съдиите 
и прокурорите за насърчаване на 
обучението на голям брой съдии и 
прокурори в областта на правата на 
човека и за насърчаване на задълбочено 
и функциониращо разбиране на 
съдебната практика на ЕСПЧ; насърчава 
правителството да приеме план за 
действие в областта на правата на 
човека, основаващ се на съдебната 
практика на ЕСПЧ и насочен към 
решаване на въпросите, повдигнати в 
решения на Съда, в които се констатира, 
че Турция е нарушила разпоредби на 
ЕКПЧ; изразява загриженост във 
връзка с недавнашното преместване 
на полицейски служители и 
прокурори, които са участвали 
активно в разследването на случаите 
на корупция; подчертава ключовата 
роля на безпристрастните механизми 
на отчетност за цялостния 
резултат от наказателното 
преследване на тези случаи, от които 
обществото ще се възползва изцяло;
насърчава правителството да продължи 
с амбициозните реформи на съдебната 
система, изградени върху потребността 
от напредък в защитата и насърчаването 
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на основните права; в тази връзка 
подчертава необходимостта от 
приоритетно реформиране на турския 
Закон за борба с тероризма;

Or. en

Изменение 176
Джефри Ван Орден

Предложение за резолюция
Параграф 12

Предложение за резолюция Изменение

12. приветства инициативите, 
предприети от Висшия съвет на съдиите 
и прокурорите за насърчаване на 
обучението на голям брой съдии и 
прокурори в областта на правата на 
човека и за насърчаване на задълбочено 
и функциониращо разбиране на 
съдебната практика на ЕСПЧ; насърчава 
правителството да приеме план за 
действие в областта на правата на 
човека, основаващ се на съдебната 
практика на ЕСПЧ и насочен към 
решаване на въпросите, повдигнати в 
решения на Съда, в които се констатира, 
че Турция е нарушила разпоредби на 
ЕКПЧ; насърчава правителството да 
продължи с амбициозните реформите
на съдебната система, изградени върху 
потребността от напредък в защитата и 
насърчаването на основните права; в 
тази връзка подчертава необходимостта 
от приоритетно реформиране на турския 
Закон за борба с тероризма;

12. приветства инициативите, 
предприети от Висшия съвет на съдиите 
и прокурорите за насърчаване на 
обучението на голям брой съдии и 
прокурори в областта на правата на 
човека и за насърчаване на задълбочено 
и функциониращо разбиране на 
съдебната практика на ЕСПЧ; насърчава 
правителството да приеме план за 
действие в областта на правата на 
човека, основаващ се на съдебната 
практика на ЕСПЧ и насочен към 
решаване на въпросите, повдигнати в 
решения на Съда, в които се констатира, 
че Турция е нарушила разпоредби на 
ЕКПЧ, въпреки необходимостта от 
преразглеждане на самата ЕКПЧ; 
насърчава правителството да продължи 
с амбициозните реформи на съдебната 
система, изградени върху потребността 
от напредък в защитата и насърчаването 
на основните права; в тази връзка 
подчертава необходимостта от 
приоритетно реформиране на турския 
Закон за борба с тероризма;

Or. en
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Изменение 177
Метин Казак, Иво Вайгъл, Йелко Кацин

Предложение за резолюция
Параграф 12

Предложение за резолюция Изменение

12. приветства инициативите, 
предприети от Висшия съвет на съдиите 
и прокурорите за насърчаване на 
обучението на голям брой съдии и 
прокурори в областта на правата на 
човека и за насърчаване на задълбочено 
и функциониращо разбиране на 
съдебната практика на ЕСПЧ; насърчава 
правителството да приеме план за 
действие в областта на правата на 
човека, основаващ се на съдебната 
практика на ЕСПЧ и насочен към 
решаване на въпросите, повдигнати в 
решения на Съда, в които се констатира, 
че Турция е нарушила разпоредби на 
ЕКПЧ; насърчава правителството да 
продължи с амбициозните реформите
на съдебната система, изградени върху 
потребността от напредък в защитата и 
насърчаването на основните права; в 
тази връзка подчертава необходимостта 
от приоритетно реформиране на 
турския Закон за борба с тероризма;

12. приветства инициативите, 
предприети от Висшия съвет на съдиите 
и прокурорите за насърчаване на 
обучението на голям брой съдии и 
прокурори в областта на правата на 
човека и за насърчаване на задълбочено 
и функциониращо разбиране на 
съдебната практика на ЕСПЧ; насърчава 
правителството да приеме план за 
действие в областта на правата на 
човека, основаващ се на съдебната 
практика на ЕСПЧ и насочен към 
решаване на въпросите, повдигнати в 
решения на Съда, в които се констатира, 
че Турция е нарушила разпоредби на 
ЕКПЧ; насърчава правителството да 
продължи с амбициозните реформи на 
съдебната система, изградени върху 
потребността от напредък в защитата и 
насърчаването на основните права; в 
тази връзка подчертава необходимостта 
от продължаване на приоритетното
реформиране на турския Закон за борба 
с тероризма;

Or. en

Изменение 178
Волфганг Крайсъл-Дьорфлер, Барбара Лохбилер, Хелмут Шолц

Предложение за резолюция
Параграф 12a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

12a. призовава Турция да се ангажира 
в борбата срещу безнаказаността и 
да доведе до успешен край усилията за 



AM\1014601BG.doc 123/137 PE526.229v01-00

BG

присъединяване към Римския статут 
на Международния наказателен съд 
(МНС); в тази връзка призовава за 
неограничено хармонизиране на 
националното законодателство с 
всички задължения съгласно Римския 
статут; очаква приемането на 
съответните разпоредби, както и 
присъединяването към 
Споразумението за привилегиите и 
имунитетите на Международния 
наказателен съд (СПИС) с цел да 
работи своевременно съвместно с 
Международния наказателен съд и в 
националните ѝ съдилища да се 
разследват и да се преследват 
наказателно геноцид, престъпления 
срещу човечеството и военни 
престъпления;

Or. de

Изменение 179
Елен Флотр, Франциска Келер

Предложение за резолюция
Параграф 12а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

12а. приветства освобождаването на 
арестуваните депутати след 
решението на Конституционния съд, 
като се има предвид, че 
продължителността на досъдебното 
им задържане представлява 
нарушение на техните основни права;

Or. fr

Изменение 180
Лоранс Й.А.Й. Стасен

Предложение за резолюция
Параграф 13
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Предложение за резолюция Изменение

13. отново изразява своята подкрепа 
за новия подход на Комисията за 
отваряне на глава 23 (съдебна 
система и основни права) и глава 24 
(правосъдие и вътрешни работи) на 
ранен етап в процеса на преговори, 
както и за затварянето им в края на 
този процес; подчертава, че 
предоставянето на официални целеви 
показатели за отварянето на тези 
глави би осигурило за Турция ясна 
пътна карта и би дало тласък на
процеса на реформи; ето защо 
призовава Съвета да поднови 
усилията си за отваряне на 
глави 23 и 24; призовава Турция да 
сътрудничи във възможно най-голяма 
степен за тази цел;

заличава се

Or. nl

Изменение 181
Андреас Мьолцер, Филип Клас

Предложение за резолюция
Параграф 13

Предложение за резолюция Изменение

13. отново изразява своята подкрепа 
за новия подход на Комисията за 
отваряне на глава 23 (съдебна 
система и основни права) и глава 24 
(правосъдие и вътрешни работи) на 
ранен етап в процеса на преговори, 
както и за затварянето им в края на 
този процес; подчертава, че 
предоставянето на официални целеви 
показатели за отварянето на тези 
глави би осигурило за Турция ясна 
пътна карта и би дало тласък на 
процеса на реформи; ето защо 
призовава Съвета да поднови 
усилията си за отваряне на 

заличава се
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глави 23 и 24; призовава Турция да 
сътрудничи във възможно най-голяма 
степен за тази цел;

Or. de

Изменение 182
Фиорело Провера, Лоренцо Фонтана

Предложение за резолюция
Параграф 13

Предложение за резолюция Изменение

13. отново изразява своята подкрепа 
за новия подход на Комисията за 
отваряне на глава 23 (съдебна 
система и основни права) и глава 24 
(правосъдие и вътрешни работи) на 
ранен етап в процеса на преговори, 
както и за затварянето им в края на 
този процес; подчертава, че 
предоставянето на официални целеви 
показатели за отварянето на тези 
глави би осигурило за Турция ясна 
пътна карта и би дало тласък на 
процеса на реформи; ето защо 
призовава Съвета да поднови 
усилията си за отваряне на 
глави 23 и 24; призовава Турция да 
сътрудничи във възможно най-голяма 
степен за тази цел;

заличава се

Or. it

Изменение 183
Ренате Зомер, Елени Теохарус

Предложение за резолюция
Параграф 13

Предложение за резолюция Изменение

13. отново изразява своята подкрепа 
за новия подход на Комисията за 
отваряне на глава 23 (съдебна 

заличава се
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система и основни права) и глава 24 
(правосъдие и вътрешни работи) на 
ранен етап в процеса на преговори, 
както и за затварянето им в края на 
този процес; подчертава, че 
предоставянето на официални целеви 
показатели за отварянето на тези 
глави би осигурило за Турция ясна 
пътна карта и би дало тласък на 
процеса на реформи; ето защо 
призовава Съвета да поднови 
усилията си за отваряне на 
глави 23 и 24; призовава Турция да 
сътрудничи във възможно най-голяма 
степен за тази цел;

Or. en

Изменение 184
Такис Хаджигеоргиу

Предложение за резолюция
Параграф 13

Предложение за резолюция Изменение

13. отново изразява своята подкрепа 
за новия подход на Комисията за 
отваряне на глава 23 (съдебна 
система и основни права) и глава 24 
(правосъдие и вътрешни работи) на 
ранен етап в процеса на преговори, 
както и за затварянето им в края на 
този процес; подчертава, че 
предоставянето на официални целеви 
показатели за отварянето на тези 
глави би осигурило за Турция ясна 
пътна карта и би дало тласък на 
процеса на реформи; ето защо 
призовава Съвета да поднови 
усилията си за отваряне на 
глави 23 и 24; призовава Турция да 
сътрудничи във възможно най-голяма 
степен за тази цел;

заличава се

Or. en
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Изменение 185
Арно Данжан, Анес Льо Брюн

Предложение за резолюция
Параграф 13

Предложение за резолюция Изменение

13. отново изразява своята подкрепа 
за новия подход на Комисията за 
отваряне на глава 23 (съдебна система и 
основни права) и глава 24 (правосъдие и 
вътрешни работи) на ранен етап в 
процеса на преговори, както и за 
затварянето им в края на този процес; 
подчертава, че предоставянето на 
официални целеви показатели за
отварянето на тези глави би осигурило 
за Турция ясна пътна карта и би дало 
тласък на процеса на реформи; ето 
защо призовава Съвета да поднови 
усилията си за отваряне на глави 23 
и 24; призовава Турция да сътрудничи 
във възможно най-голяма степен за тази 
цел;

13. отбелязва новия подход на 
Комисията за отваряне на глава 23 
(съдебна система и основни права) и 
глава 24 (правосъдие и вътрешни 
работи) на ранен етап в процеса на 
преговори, както и за затварянето им в 
края на този процес; припомня, че
отварянето на тези глави трябва да се 
основава на предварителното 
спазване на определен брой критерии 
за отваряне, ясно определени от 
Европейския съвет; ето защо призовава 
Съвета да поднови усилията си за 
определяне на критериите за отваряне 
на глави 23 и 24; призовава Турция да 
сътрудничи във възможно най-голяма 
степен за тази цел;

Or. fr

Изменение 186
Елени Теохарус

Предложение за резолюция
Параграф 13

Предложение за резолюция Изменение

13. отново изразява своята подкрепа за 
новия подход на Комисията за отваряне 
на глава 23 (съдебна система и основни 
права) и глава 24 (правосъдие и 
вътрешни работи) на ранен етап в 
процеса на преговори, както и за 
затварянето им в края на този процес; 
подчертава, че предоставянето на 

13. отново изразява своята подкрепа за 
новия подход на Комисията по 
отношение на рамката за 
преговорите на новите държави 
кандидатки за отваряне на глава 23 
(съдебна система и основни права) и 
глава 24 (правосъдие и вътрешни 
работи) на ранен етап в процеса на 
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официални целеви показатели за 
отварянето на тези глави би осигурило 
за Турция ясна пътна карта и би дало 
тласък на процеса на реформи; ето защо 
призовава Съвета да поднови усилията 
си за отваряне на глави 23 и 24; 
призовава Турция да сътрудничи във 
възможно най-голяма степен за тази 
цел;

преговори, както и за затварянето им в 
края на този процес; подчертава, че 
предоставянето на официални целеви 
показатели за отварянето на тези глави 
би осигурило за Турция ясна пътна 
карта и би дало тласък на процеса на 
реформи; ето защо призовава Съвета да 
поднови усилията си за отваряне на 
глави 23 и 24; призовава турското 
правителство да сътрудничи във 
възможно най-голяма степен за тази цел 
и да изпълни всичките си съответни 
правни задължения, произтичащи от 
достижения на правото на 
Общността и рамката за 
преговорите, и да зачита напълно —
без дискриминация — суверенните 
права на държавите — членки на ЕС, 
по-специално основните права и 
съдебните системи;

Or. en

Изменение 187
Антигони Пападопулу, Ангелика Вертман

Предложение за резолюция
Параграф 13

Предложение за резолюция Изменение

13. отново изразява своята подкрепа за 
новия подход на Комисията за отваряне 
на глава 23 (съдебна система и основни 
права) и глава 24 (правосъдие и 
вътрешни работи) на ранен етап в 
процеса на преговори, както и за 
затварянето им в края на този процес; 
подчертава, че предоставянето на 
официални целеви показатели за 
отварянето на тези глави би осигурило 
за Турция ясна пътна карта и би дало 
тласък на процеса на реформи; ето 
защо призовава Съвета да поднови
усилията си за отваряне на 
глави 23 и 24; призовава Турция да

13. отново изразява своята подкрепа за 
новия подход на Комисията по 
отношение на новите държави в 
процес на присъединяване за отваряне 
на глава 23 (съдебна система и основни 
права) и глава 24 (правосъдие и 
вътрешни работи) на ранен етап в 
процеса на преговори, както и за 
затварянето им в края на този процес, 
въпреки че не е приложим за Турция; 
подчертава, че предоставянето на 
официални целеви показатели за 
отварянето на тези глави би осигурило 
ясна пътна карта и би дало тласък на 
процеса на реформи; призовава Съвета 
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сътрудничи във възможно най-голяма 
степен за тази цел;

да положи подобни усилия за отваряне 
на глави 23 и 24 за Турция — стара 
държава кандидат в процес на 
присъединяване — при условие че 
последната сътрудничи напълно за 
тази цел, като изпълни 
предварителното условие за 
прилагане на Допълнителния 
протокол и признае Република Кипър;

Or. en

Изменение 188
Салвадор Седо и Алабарт

Предложение за резолюция
Параграф 13

Предложение за резолюция Изменение

13. отново изразява своята подкрепа за
новия подход на Комисията за
отваряне на глава 23 (съдебна система и 
основни права) и глава 24 (правосъдие и 
вътрешни работи) на ранен етап в 
процеса на преговори, както и за 
затварянето им в края на този 
процес; подчертава, че предоставянето 
на официални целеви показатели за 
отварянето на тези глави би осигурило 
за Турция ясна пътна карта и би дало 
тласък на процеса на реформи; ето защо 
призовава Съвета да поднови усилията 
си за отваряне на глави 23 и 24; 
призовава Турция да сътрудничи във 
възможно най-голяма степен за тази 
цел;

13. отново изразява своята подкрепа за 
отваряне на глава 23 (съдебна система и 
основни права) и глава 24 (правосъдие и 
вътрешни работи); подчертава, че 
предоставянето на официални целеви 
показатели за отварянето на тези глави 
би осигурило за Турция ясна пътна 
карта и би дало тласък на процеса на 
реформи; ето защо призовава Съвета да 
поднови усилията си за отваряне на 
глави 23 и 24; призовава Турция да 
сътрудничи във възможно най-голяма 
степен за тази цел;

Or. en

Изменение 189
Андрю Дъф, Александър Граф Ламбсдорф, Иво Вайгъл, Марите Схаке, Сара 
Лъдфорд
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Предложение за резолюция
Параграф 13

Предложение за резолюция Изменение

13. отново изразява своята подкрепа за
новия подход на Комисията за отваряне 
на глава 23 (съдебна система и основни 
права) и глава 24 (правосъдие и 
вътрешни работи) на ранен етап в 
процеса на преговори, както и за 
затварянето им в края на този процес; 
подчертава, че предоставянето на 
официални целеви показатели за 
отварянето на тези глави би осигурило 
за Турция ясна пътна карта и би дало 
тласък на процеса на реформи; ето защо 
призовава Съвета да поднови усилията 
си за отваряне на глави 23 и 24; 
призовава Турция да сътрудничи във 
възможно най-голяма степен за тази 
цел;

13. отново изразява своята подкрепа за
новия подход на Комисията за отваряне 
на глава 23 (съдебна система и основни 
права) и глава 24 (правосъдие и 
вътрешни работи) на ранен етап в 
процеса на преговори, както и за 
затварянето им в края на този процес; 
подчертава, че предоставянето на 
официални целеви показатели за 
отварянето на тези глави би осигурило 
за Турция ясна пътна карта и би дало 
тласък на процеса на реформи; ето защо 
призовава всички държави членки, 
включително Кипър, да подновят
усилията си за отваряне на 
глави 23 и 24; призовава Турция да 
сътрудничи във възможно най-голяма 
степен за тази цел;

Or. en

Изменение 190
Емине Бозкурт

Предложение за резолюция
Параграф 13

Предложение за резолюция Изменение

13. отново изразява своята подкрепа 
за новия подход на Комисията за 
отваряне на глава 23 (съдебна система 
и основни права) и глава 24 (правосъдие 
и вътрешни работи) на ранен етап в 
процеса на преговори, както и за 
затварянето им в края на този процес; 
подчертава, че предоставянето на 
официални целеви показатели за 
отварянето на тези глави би осигурило 
за Турция ясна пътна карта и би дало 
тласък на процеса на реформи; ето защо 

13. потвърждава значението на 
отварянето на глава 23 (съдебна 
система и основни права) и глава 24 
(правосъдие и вътрешни работи) на 
ранен етап в процеса на преговори, 
както и за затварянето им в края на този 
процес, което също така би 
съответствало на новия подход на 
Комисията, предвиден да бъде 
приложен към новите държави 
кандидатки; подчертава, че 
предоставянето на официални целеви 
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призовава Съвета да поднови усилията 
си за отваряне на глави 23 и 24; 
призовава Турция да сътрудничи във 
възможно най-голяма степен за тази 
цел;

показатели за отварянето на тези глави 
би осигурило за Турция ясна пътна 
карта и би дало тласък на процеса на 
реформи; ето защо призовава Съвета да 
поднови усилията си за отваряне на 
глави 23 и 24; призовава Турция да 
сътрудничи във възможно най-голяма 
степен за тази цел;

Or. en

Изменение 191
Лоранс Й.А.Й. Стасен

Предложение за резолюция
Параграф 13 – алинея 1 (нова)

Предложение за резолюция Изменение

настоятелно призовава преговорите 
за присъединяване между ЕС и Турция 
да бъдат окончателно прекратени;

Or. nl

Изменение 192
Чарлз Танък

Предложение за резолюция
Параграф 13a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

13a. изразява загриженост относно 
отговора на правителството на 
скандала с банка „Халкбанк“, когато 
бяха арестувани членове на 
семействата на трима водещи 
членове на правителството; 
отбелязва уволняването и 
пренасочването на 350 полицейски 
служители, участвали в 
първоначалното наказателно 
разследване; призовава 
правителството напълно да спазва 
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справедлив съдебен процес;

Or. en

Изменение 193
Елени Теохарус

Предложение за резолюция
Параграф 13a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

13a. подчертава загрижеността си по 
отношение на корупционните 
скандали и спорната роля на 
съдебната власт в Турция и призовава 
Турция да предприеме такива правни 
мерки, с които да се гарантира 
прозрачността и да се повиши 
независимият характер на съдебната 
власт, преди Европейският съвет да 
вземе каквото и да е решение за 
отварянето на глави 23 и 24;

Or. en

Изменение 194
Елени Теохарус, Ренате Зомер

Предложение за резолюция
Параграф 13б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

13б. подчертава необходимостта от 
разследване и правораздаване във 
връзка с корупционните скандали, 
както и от прекратяването на 
политическите и социалните 
вълнения, така че Турция да улесни и 
да продължи реформите, давайки 
тласък на преговорите с ЕС;

Or. en
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Изменение 195
Сари Есаях

Предложение за резолюция
Параграф 14

Предложение за резолюция Изменение

14. приветства решението на 
Събранието на фондациите да върне 
земите на историческия манастир „Мор 
Габриел“ на асирийската общност в 
Турция в съответствие с ангажимента, 
поет от правителството с пакета за 
демократизация; подчертава значението 
на това да се продължи процесът на 
реформи в областта на свободата на 
мисълта, съвестта и религията, като се 
даде възможност на религиозните 
общности да получават 
правосубектност, като се премахнат 
всички ограничения относно 
обучението, назначаването и 
наследяването на духовници, като се 
спазват съответните решения на 
Европейския съд за правата на човека и 
препоръките на Венецианската комисия, 
както и чрез премахване на всички 
форми на дискриминация или пречки, 
основаващи се на религия; отбелязва, че 
напредъкът в предоставянето на повече 
права на малцинството на алевитите е 
много бавен; подчертава 
необходимостта от премахване на 
всички пречки пред бързото отваряне на 
семинарията в Халки;

14. приветства решението на 
Събранието на фондациите да върне 
земите на историческия манастир „Мор 
Габриел“ на асирийската общност в 
Турция в съответствие с ангажимента, 
поет от правителството с пакета за 
демократизация; подчертава значението 
на това да продължат да се полагат
усилия за връщане на собствеността 
на други малцинствени религиозни 
общност и да се защитават правата 
на собственост, по-конкретно да се 
продължи процесът на реформи в 
областта на свободата на мисълта, 
съвестта и религията, като се даде 
възможност на религиозните общности 
да получават правосубектност, като се 
премахнат всички ограничения относно 
обучението, назначаването и 
наследяването на духовници, като
например ограничението, че 
патриархът на Константинопол 
трябва да е турски гражданин, като
се спазват съответните решения на 
Европейския съд за правата на човека и 
препоръките на Венецианската комисия, 
както и чрез премахване на всички 
форми на дискриминация или пречки, 
основаващи се на религия; отбелязва, че 
напредъкът в предоставянето на повече 
права на малцинството на алевитите е 
много бавен; подчертава 
необходимостта от премахване на 
всички пречки пред бързото отваряне на 
семинарията в Халки;

Or. fi
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Изменение 196
Джефри Ван Орден

Предложение за резолюция
Параграф 14

Предложение за резолюция Изменение

14. приветства решението на 
Събранието на фондациите да върне 
земите на историческия манастир „Мор 
Габриел“ на асирийската общност в 
Турция в съответствие с ангажимента, 
поет от правителството с пакета за 
демократизация; подчертава значението 
на това да се продължи процесът на 
реформи в областта на свободата на 
мисълта, съвестта и религията, като се 
даде възможност на религиозните 
общности да получават 
правосубектност, като се премахнат 
всички ограничения относно 
обучението, назначаването и 
наследяването на духовници, като се 
спазват съответните решения на 
Европейския съд за правата на човека и 
препоръките на Венецианската комисия, 
както и чрез премахване на всички 
форми на дискриминация или пречки, 
основаващи се на религия; отбелязва, че 
напредъкът в предоставянето на повече 
права на малцинството на алевитите е 
много бавен; подчертава 
необходимостта от премахване на 
всички пречки пред бързото отваряне на 
семинарията в Халки;

14. приветства решението на 
Събранието на фондациите да върне 
земите на историческия манастир „Мор 
Габриел“ на асирийската общност в 
Турция в съответствие с ангажимента, 
поет от правителството с пакета за 
демократизация; подчертава значението 
на това да се продължи процесът на 
реформи в областта на свободата на 
мисълта, съвестта и религията, като се 
даде възможност на религиозните 
общности да получават 
правосубектност, като се премахнат 
всички ограничения относно 
обучението, назначаването и 
наследяването на духовници, като се 
спазват съответните решения на 
Европейския съд за правата на човека и 
препоръките на Венецианската комисия, 
както и чрез премахване на 
неуместната дискриминация или 
пречки, основаващи се на религия; 
отбелязва, че напредъкът в 
предоставянето на повече права на 
малцинството на алевитите е много 
бавен; подчертава необходимостта от 
премахване на всички пречки пред 
бързото отваряне на семинарията в 
Халки;

Or. en

Изменение 197
Елен Флотр, Франциска Келер

Предложение за резолюция
Параграф 14
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Предложение за резолюция Изменение

14. приветства решението на 
Събранието на фондациите да върне 
земите на историческия манастир „Мор 
Габриел“ на асирийската общност в 
Турция в съответствие с ангажимента, 
поет от правителството с пакета за 
демократизация; подчертава значението 
на това да се продължи процесът на 
реформи в областта на свободата на 
мисълта, съвестта и религията, като се 
даде възможност на религиозните 
общности да получават 
правосубектност, като се премахнат 
всички ограничения относно 
обучението, назначаването и 
наследяването на духовници, като се 
спазват съответните решения на 
Европейския съд за правата на човека и 
препоръките на Венецианската комисия, 
както и чрез премахване на всички 
форми на дискриминация или пречки, 
основаващи се на религия; отбелязва, че 
напредъкът в предоставянето на повече 
права на малцинството на алевитите е 
много бавен; подчертава 
необходимостта от премахване на 
всички пречки пред бързото отваряне на 
семинарията в Халки;

14. приветства решението на 
Събранието на фондациите да върне 
земите на историческия манастир „Мор 
Габриел“ на асирийската общност в 
Турция в съответствие с ангажимента, 
поет от правителството с пакета за 
демократизация; подчертава значението 
на това да се продължи процесът на 
реформи в областта на свободата на 
мисълта, съвестта и религията, като се 
даде възможност на религиозните 
общности да получават 
правосубектност, като се премахнат 
всички ограничения относно 
обучението, назначаването и 
наследяването на духовници, като се 
спазват съответните решения на 
Европейския съд за правата на човека и 
препоръките на Венецианската комисия, 
както и чрез премахване на всички 
форми на дискриминация или пречки, 
основаващи се на религия; отбелязва, че 
напредъкът в предоставянето на повече 
права на малцинството на алевитите е 
много бавен; приканва 
правителството да обмисли 
искането на сдруженията на 
алевитите за признаване на 
молитвените домове на алевитите 
„джемеви“ като места за 
поклонение; подчертава 
необходимостта от премахване на 
всички пречки пред бързото отваряне на 
семинарията в Халки;

Or. fr

Изменение 198
Мариета Янаку

Предложение за резолюция
Параграф 14
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Предложение за резолюция Изменение

14. приветства решението на 
Събранието на фондациите да върне 
земите на историческия манастир „Мор 
Габриел“ на асирийската общност в 
Турция в съответствие с ангажимента, 
поет от правителството с пакета за 
демократизация; подчертава значението 
на това да се продължи процесът на 
реформи в областта на свободата на 
мисълта, съвестта и религията, като се 
даде възможност на религиозните 
общности да получават 
правосубектност, като се премахнат 
всички ограничения относно 
обучението, назначаването и 
наследяването на духовници, като се 
спазват съответните решения на 
Европейския съд за правата на човека и 
препоръките на Венецианската комисия, 
както и чрез премахване на всички 
форми на дискриминация или пречки,
основаващи се на религия; отбелязва, че 
напредъкът в предоставянето на повече 
права на малцинството на алевитите е 
много бавен; подчертава 
необходимостта от премахване на 
всички пречки пред бързото отваряне на 
семинарията в Халки;

14. приветства решението на 
Събранието на фондациите да върне 
земите на историческия манастир „Мор 
Габриел“ на асирийската общност в 
Турция в съответствие с ангажимента, 
поет от правителството с пакета за 
демократизация; подчертава значението 
на това да се продължи процесът на 
реформи в областта на свободата на 
мисълта, съвестта и религията, като се 
даде възможност на религиозните 
общности да получават 
правосубектност, като се премахнат 
всички ограничения относно 
обучението, назначаването и 
наследяването на духовници, като се 
спазват съответните решения на 
Европейския съд за правата на човека и 
препоръките на Венецианската комисия, 
както и чрез премахване на всички 
форми на дискриминация или пречки, 
основаващи се на религия; отбелязва, че 
напредъкът в предоставянето на повече 
права на малцинството на алевитите е 
много бавен; подчертава 
необходимостта от премахване на 
всички пречки пред бързото отваряне на 
семинарията в Халки и публичното 
използване на църковното звание на 
Вселенския патриарх;

Or. en

Изменение 199
Андигони Пападопулу

Предложение за резолюция
Параграф 14a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

14a. припомня, че образованието играе 
основна роля в процеса на изграждане 
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на приобщаващо и многообразно 
общество, изградено върху 
зачитането на религиозните 
общности и малцинствата; 
настоятелно призовава турското 
правителство да обърне специално 
внимание на образователните 
материали в училищата, които 
следва да отразяват етническия и 
религиозен плурализъм и плурализма 
от убеждения в турското общество, 
да премахват дискриминацията и 
предразсъдъците и да насърчават 
пълното приемане на всички 
религиозни и малцинствени 
общности, и подчертава 
необходимостта от непредубедени 
учебни материали;

Or. en

Изменение 200
Николаос Салавракос, Ники Дзавела

Предложение за резолюция
Параграф 14a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

14а. изразява съжаление относно 
изявленията на турските 
длъжностни лица и действията за 
преобразуване на църквата „Св. 
София“ в джамия, по-конкретно с 
оглед на факта, че тя е обявена за 
обект на световното културно 
наследство на ЮНЕСКО и е 
религиозен и културен символ; 
подчертава, че такива действия 
представляват атака срещу 
християнските ценности и правата 
на религиозните малцинства в 
Турция;

Or. el


