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Grozījums Nr. 1
Laurence J.A.J. Stassen

Rezolūcijas priekšlikums
1.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā progresa ziņojumu par 
2013. gadu, kuru Turcijas ES lietu 
ministrs un pievienošanās sarunu vadītājs 
sagatavoja kā atbildi uz Komisijas 
ziņojumu; tā kā šis progresa ziņojums ir 
tālu no mērķa, tajā nav minēti jautājumi, 
kurus Turcijas varas iestādes uzskata par 
neērtiem, un tas atgādina situāciju, kurā 
kandidāts pats liek sev atzīmi eksāmenā,

Or. nl

Grozījums Nr. 2
Raimon Obiols

Rezolūcijas priekšlikums
3. atsauce

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas, jo 
īpaši 2010. gada 10. februāra rezolūciju par 
Turcijas 2009. gada progresa ziņojumu, 
2011. gada 9. marta rezolūciju par Turcijas 
2010. gada progresa ziņojumu1, 2012. gada 
29. marta rezolūciju par Turcijas 
2011. gada progresa ziņojumu2 un
2013. gada 18. aprīļa rezolūciju par 
Turcijas 2012. gada progresa ziņojumu3,

– ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas, jo 
īpaši 2010. gada 10. februāra rezolūciju par 
Turcijas 2009. gada progresa ziņojumu, 
2011. gada 9. marta rezolūciju par Turcijas 
2010. gada progresa ziņojumu1, 2012. gada 
29. marta rezolūciju par Turcijas 
2011. gada progresa ziņojumu2, 2013. gada 
18. aprīļa rezolūciju par Turcijas 
2012. gada progresa ziņojumu3 un 
2013. gada 13. jūnija rezolūciju par 
stāvokli Turcijā4,

__________________ __________________
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0090. 1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0090.
2 Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0116. 2 Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0116.
3 Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0184. 3 Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0184.
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4 Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0277.

Or. en

Grozījums Nr. 3
Takis Hadjigeorgiou

Rezolūcijas priekšlikums
4. atsauce

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā 2005. gada 3. oktobra sarunu 
programmu Turcijai,

– ņemot vērā 2005. gada 3. oktobra sarunu 
programmu Turcijai un Eiropas Kopienas 
un tās dalībvalstu 2005. gada 
21. septembra deklarāciju,

Or. en

Grozījums Nr. 4
Raimon Obiols

Rezolūcijas priekšlikums
6. atsauce

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā Padomes 2010. gada 
14. decembra, 2011. gada 5. decembra un 
2012. gada 11. decembra secinājumus,

– ņemot vērā Padomes 2010. gada 
14. decembra, 2011. gada 5. decembra,
2012. gada 11. decembra un 2013. gada 
25. jūnija secinājumus,

Or. en

Grozījums Nr. 5
Laurence J.A.J. Stassen

Rezolūcijas priekšlikums
7. atsauce
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartu,

svītrots

Or. nl

Grozījums Nr. 6
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin

Rezolūcijas priekšlikums
8.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā EK un Turcijas Asociācijas 
padomes 1995. gada 22. decembra 
Lēmumu Nr. 1/95 par Muitas savienības 
pēdējā posma ieviešanu (Lēmums 
Nr. 1/95),

Or. en

Grozījums Nr. 7
Laurence J.A.J. Stassen

Rezolūcijas priekšlikums
9. atsauce

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– tā kā 2005. gada 3. oktobrī tika uzsāktas 
pievienošanās sarunas ar Turciju un šo 
sarunu sākšana bija sākuma punkts ilgam 
procesam, kura iznākumu nav iespējams 
iepriekš paredzēt un kurš balstās uz 
taisnīgiem un stingriem nosacījumiem un 
apņemšanos īstenot reformas;

– tā kā 2005. gada 3. oktobrī tika uzsāktas 
pievienošanās sarunas ar Turciju, kas ir 
nebeidzams process; tā kā kopš tā laika 
bezdibenis starp ES un Turciju nav 
mazinājies, bet gan tikai pastāvīgi 
palielinājies;

Or. nl
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Grozījums Nr. 8
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Rezolūcijas priekšlikums
9. atsauce

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– tā kā 2005. gada 3. oktobrī tika uzsāktas 
pievienošanās sarunas ar Turciju un šo 
sarunu sākšana bija sākuma punkts ilgam 
procesam, kura iznākumu nav iespējams 
iepriekš paredzēt un kurš balstās uz 
taisnīgiem un stingriem nosacījumiem un 
apņemšanos īstenot reformas;

– tā kā 2005. gada 3. oktobrī tika uzsāktas 
pievienošanās sarunas ar Turciju, 
neskatoties uz to, ka Turcija nav Eiropas 
valsts un tādēļ nevar pievienoties ES;

Or. de

Grozījums Nr. 9
Göran Färm, Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Jens 
Nilsson, Ismail Ertug, Tanja Fajon, Jo Leinen, Richard Howitt

Rezolūcijas priekšlikums
9. atsauce

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– tā kā 2005. gada 3. oktobrī tika uzsāktas 
pievienošanās sarunas ar Turciju un šo 
sarunu sākšana bija sākuma punkts ilgam 
procesam, kura iznākumu nav iespējams 
iepriekš paredzēt un kurš balstās uz 
taisnīgiem un stingriem nosacījumiem un 
apņemšanos īstenot reformas;

– tā kā 2005. gada 3. oktobrī tika uzsāktas 
pievienošanās sarunas ar Turciju un šo 
sarunu sākšana bija sākuma punkts ilgam 
procesam, kura iznākumu nav iespējams 
iepriekš paredzēt un kurš balstās uz 
taisnīgiem un stingriem nosacījumiem un 
apņemšanos īstenot reformas, un šo 
sarunu kopīgais mērķis ir pilntiesīga 
dalība Eiropas Savienībā uzreiz pēc 
dalības kritēriju izpildes;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Maria Eleni Koppa
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Rezolūcijas priekšlikums
9. atsauce

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– tā kā 2005. gada 3. oktobrī tika uzsāktas 
pievienošanās sarunas ar Turciju un šo 
sarunu sākšana bija sākuma punkts ilgam 
procesam, kura iznākumu nav iespējams 
iepriekš paredzēt un kurš balstās uz 
taisnīgiem un stingriem nosacījumiem un 
apņemšanos īstenot reformas;

– tā kā 2005. gada 3. oktobrī tika uzsāktas 
pievienošanās sarunas ar Turciju un šo 
sarunu sākšana bija sākuma punkts ilgam 
procesam, kura iznākumu nav iespējams 
iepriekš paredzēt un kurš balstās uz 
taisnīgu un stingru nosacījumu 
ievērošanu un apņemšanos īstenot 
reformas;

Or. el

Grozījums Nr. 11
Laurence J.A.J. Stassen

Rezolūcijas priekšlikums
10. atsauce

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– tā kā Turcija ir apņēmusies izpildīt 
Kopenhāgenas kritērijus, īstenot atbilstošas 
un efektīvas reformas, uzturēt labas 
kaimiņattiecības un pakāpeniski tuvināties 
ES; tā kā šie centieni būtu jāuzskata par 
iespēju Turcijai turpināt savu 
modernizācijas procesu;

– tā kā Turcija ir apņēmusies izpildīt 
Kopenhāgenas kritērijus, īstenot atbilstošas 
un efektīvas reformas, uzturēt labas 
kaimiņattiecības un pakāpeniski tuvināties 
ES; tā kā Turcija nekādā ziņā nav 
pildījusi šo apņemšanos;

Or. nl

Grozījums Nr. 12
Maria Eleni Koppa

Rezolūcijas priekšlikums
10. atsauce

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– tā kā Turcija ir apņēmusies izpildīt 
Kopenhāgenas kritērijus, īstenot atbilstošas 

– tā kā Turcija ir apņēmusies izpildīt 
Kopenhāgenas kritērijus, īstenot atbilstošas 
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un efektīvas reformas, uzturēt labas 
kaimiņattiecības un pakāpeniski tuvināties 
ES; tā kā šie centieni būtu jāuzskata par 
iespēju Turcijai turpināt savu 
modernizācijas procesu;

un efektīvas reformas, uzturēt labas 
kaimiņattiecības un pakāpeniski tuvināties 
ES; tā kā šie centieni būtu jāuzskata par 
iespēju Turcijai turpināt savu visnotaļ 
nepieciešamo modernizācijas procesu;

Or. el

Grozījums Nr. 13
Laurence J.A.J. Stassen

Rezolūcijas priekšlikums
11. atsauce

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā to, ka ES joprojām būtu 
jākalpo par kritēriju reformām Turcijā;

svītrots

Or. nl

Grozījums Nr. 14
Göran Färm, Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Jens 
Nilsson, Ismail Ertug, Tanja Fajon, Jo Leinen, Richard Howitt

Rezolūcijas priekšlikums
12. atsauce

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– tā kā saskaņā ar Eiropadomes 
2006. gada decembra sanāksmes 
slēdzieniem pilnīga atbilstība 
Kopenhāgenas kritērijiem un ES 
integrācijas kapacitātei joprojām ir 
pamats, lai varētu pievienoties ES;

– tā kā pilnīga atbilstība Kopenhāgenas 
kritērijiem joprojām ir pamats, lai varētu 
pievienoties ES;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Raimon Obiols
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Rezolūcijas priekšlikums
12. atsauce

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– tā kā saskaņā ar Eiropadomes 2006. gada 
decembra sanāksmes slēdzieniem pilnīga 
atbilstība Kopenhāgenas kritērijiem un ES 
integrācijas kapacitātei joprojām ir 
pamats, lai varētu pievienoties ES;

– tā kā saskaņā ar Eiropadomes 2006. gada 
decembra sanāksmes slēdzieniem pilnīga 
atbilstība Kopenhāgenas kritērijiem 
joprojām ir pamats, lai varētu pievienoties 
ES;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Renate Sommer, Eleni Theocharous

Rezolūcijas priekšlikums
12.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– tā kā Turcijā aizturēto žurnālistu skaits 
ir lielākais pasaulē un tā kā uzskatu un 
plašsaziņas līdzekļu brīvības ierobežošana 
ir svarīga Kopenhāgenas kritēriju 
principa pārkāpums;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Rezolūcijas priekšlikums
13. atsauce

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– tā kā Padome savos 2012. gada 
1. decembra secinājumos apstiprināja 
Komisijas jauno pieeju paplašināšanās 
politikas centrā likt tiesiskumu un 
apstiprināja, ka centrālā loma sarunu 
procesā piemīt 23. sadaļai par tiesu varu 
un pamattiesībām un 24. sadaļai par 

svītrots
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tiesiskuma, brīvības un drošības 
jautājumiem, kas būtu agri jārisina 
sarunās, lai varētu nodrošināt skaidrus 
kritērijus un maksimālo laikposmu, lai 
ieviestu nepieciešamās izmaiņas tiesību 
aktos, iestāžu reformas un līdz ar to 
stabilu īstenošanas izsekojamību;

Or. de

Grozījums Nr. 18
Renate Sommer

Rezolūcijas priekšlikums
13. atsauce

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– tā kā Padome savos 2012. gada 
1. decembra secinājumos apstiprināja 
Komisijas jauno pieeju paplašināšanās 
politikas centrā likt tiesiskumu un 
apstiprināja, ka centrālā loma sarunu 
procesā piemīt 23. sadaļai par tiesu varu un 
pamattiesībām un 24. sadaļai par 
tiesiskuma, brīvības un drošības 
jautājumiem, kas būtu agri jārisina 
sarunās, lai varētu nodrošināt skaidrus 
kritērijus un maksimālo laikposmu, lai 
ieviestu nepieciešamās izmaiņas tiesību 
aktos, iestāžu reformas un līdz ar to 
stabilu īstenošanas izsekojamību;

– tā kā Padome savos 2012. gada 
1. decembra secinājumos apstiprināja 
Komisijas jauno pieeju paplašināšanās 
politikas centrā likt tiesiskumu un 
apstiprināja, ka centrālā loma sarunu 
procesā piemīt 23. sadaļai par tiesu varu un 
pamattiesībām un 24. sadaļai par 
tiesiskuma, brīvības un drošības 
jautājumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann, Charles Tannock

Rezolūcijas priekšlikums
13. atsauce

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– tā kā Padome savos 2012. gada – tā kā Padome savos 2012. gada 



AM\1014601LV.doc 11/119 PE526.229v01-00

LV

1. decembra secinājumos apstiprināja 
Komisijas jauno pieeju paplašināšanās 
politikas centrā likt tiesiskumu un 
apstiprināja, ka centrālā loma sarunu 
procesā piemīt 23. sadaļai par tiesu varu un 
pamattiesībām un 24. sadaļai par 
tiesiskuma, brīvības un drošības 
jautājumiem, kas būtu agri jārisina sarunās, 
lai varētu nodrošināt skaidrus kritērijus un 
maksimālo laikposmu, lai ieviestu 
nepieciešamās izmaiņas tiesību aktos, 
iestāžu reformas un līdz ar to stabilu 
īstenošanas izsekojamību;

1. decembra secinājumos apstiprināja 
Komisijas jauno pieeju, kas tomēr nav 
piemērojama Turcijai, proti,
paplašināšanās politikas centrā likt
tiesiskumu, un apstiprināja, ka centrālā 
loma sarunu procesā piemīt 23. sadaļai par 
tiesu varu un pamattiesībām un 24. sadaļai 
par tiesiskuma, brīvības un drošības 
jautājumiem, kas būtu agri jārisina sarunās, 
lai varētu nodrošināt skaidrus kritērijus un 
maksimālo laikposmu, lai ieviestu 
nepieciešamās izmaiņas tiesību aktos, 
iestāžu reformas un līdz ar to stabilu 
īstenošanas izsekojamību;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Eleni Theocharous

Rezolūcijas priekšlikums
13. atsauce

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– tā kā Padome savos 2012. gada 
1. decembra secinājumos apstiprināja 
Komisijas jauno pieeju paplašināšanās 
politikas centrā likt tiesiskumu un 
apstiprināja, ka centrālā loma sarunu 
procesā piemīt 23. sadaļai par tiesu varu un 
pamattiesībām un 24. sadaļai par 
tiesiskuma, brīvības un drošības 
jautājumiem, kas būtu agri jārisina sarunās, 
lai varētu nodrošināt skaidrus kritērijus un 
maksimālo laikposmu, lai ieviestu 
nepieciešamās izmaiņas tiesību aktos, 
iestāžu reformas un līdz ar to stabilu 
īstenošanas izsekojamību;

– tā kā Padome savos 2012. gada 
1. decembra secinājumos apstiprināja 
Komisijas jauno pieeju attiecībā uz sarunu 
programmām jaunām kandidātvalstīm
paplašināšanās politikas centrā likt 
tiesiskumu un apstiprināja, ka centrālā 
loma sarunu procesā piemīt 23. sadaļai par 
tiesu varu un pamattiesībām un 24. sadaļai 
par tiesiskuma, brīvības un drošības 
jautājumiem, kas būtu agri jārisina sarunās, 
lai varētu nodrošināt skaidrus kritērijus un 
maksimālo laikposmu, lai ieviestu 
nepieciešamās izmaiņas tiesību aktos, 
iestāžu reformas un līdz ar to stabilu 
īstenošanas izsekojamību;

Or. en
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Grozījums Nr. 21
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin

Rezolūcijas priekšlikums
13.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā ES un Turcijas dialogu par 
vīzu režīmu, kas tika uzsākts 2013. gada 
decembrī un pavērs Turcijas iedzīvotājiem 
iespēju ceļot bez vīzām,

Or. en

Grozījums Nr. 22
Renate Sommer, Eleni Theocharous

Rezolūcijas priekšlikums
13.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– tā kā brutāla spēka lietošana no 
policijas puses pret miermīlīgiem 
demonstrantiem Taksima laukuma 
protestu laikā ir šī svarīgā tiesiskuma 
principa pārkāpums;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Rezolūcijas priekšlikums
14. atsauce

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– tā kā Komisija savā 2012. gada 
paplašināšanās stratēģijā secināja, ka 
Turcija sakarā ar tās ekonomiku, 
stratēģisko izvietojumu un nozīmīgo 
reģionālo lomu ir svarīgs Eiropas 

– tā kā Komisija savā 2013. gada 
paplašināšanās stratēģijā secināja, ka 
Turcija sakarā ar tās ekonomiku, 
stratēģisko izvietojumu un nozīmīgo 
reģionālo lomu ir svarīgs Eiropas 
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Savienības stratēģiskais partneris un 
vērtīga ES ekonomiskās konkurētspējas 
sastāvdaļa un ka iepriekšējos divpadsmit 
mēnešos ir panākts nozīmīgs progress 
attiecībā uz reformām; tā kā Komisija 
aicināja turpināt reformas un veicināt 
dialogu visā Turcijas politiskajā spektrā 
un Turcijas sabiedrībā plašākajā nozīmē;

Savienības stratēģiskais partneris un 
vērtīga ES ekonomiskās konkurētspējas 
sastāvdaļa un ka tādēļ tai būtu jāpiedāvā 
priviliģētas partneres statuss;

Or. de

Grozījums Nr. 24
Laurence J.A.J. Stassen

Rezolūcijas priekšlikums
14. atsauce

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– tā kā Komisija savā 2012. gada 
paplašināšanās stratēģijā secināja, ka 
Turcija sakarā ar tās ekonomiku, 
stratēģisko izvietojumu un nozīmīgo 
reģionālo lomu ir svarīgs Eiropas 
Savienības stratēģiskais partneris un 
vērtīga ES ekonomiskās konkurētspējas 
sastāvdaļa un ka iepriekšējos divpadsmit 
mēnešos ir panākts nozīmīgs progress 
attiecībā uz reformām; tā kā Komisija 
aicināja turpināt reformas un veicināt 
dialogu visā Turcijas politiskajā spektrā un 
Turcijas sabiedrībā plašākajā nozīmē;

– tā kā Komisija savā 2013. gada 
paplašināšanās stratēģijā secināja, ka 
Turcija sakarā ar tās ekonomiku, 
stratēģisko izvietojumu un nozīmīgo 
reģionālo lomu ir svarīgs Eiropas 
Savienības stratēģiskais partneris un 
vērtīga ES ekonomiskās konkurētspējas 
sastāvdaļa; tā kā Komisija aicināja turpināt 
reformas un veicināt dialogu visā Turcijas 
politiskajā spektrā un Turcijas sabiedrībā 
plašākajā nozīmē;

Or. nl

Grozījums Nr. 25
Renate Sommer

Rezolūcijas priekšlikums
14. atsauce

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– tā kā Komisija savā 2012. gada – tā kā Komisija savā 2013. gada 
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paplašināšanās stratēģijā secināja, ka 
Turcija sakarā ar tās ekonomiku, 
stratēģisko izvietojumu un nozīmīgo 
reģionālo lomu ir svarīgs Eiropas 
Savienības stratēģiskais partneris un 
vērtīga ES ekonomiskās konkurētspējas 
sastāvdaļa un ka iepriekšējos divpadsmit 
mēnešos ir panākts nozīmīgs progress 
attiecībā uz reformām; tā kā Komisija 
aicināja turpināt reformas un veicināt 
dialogu visā Turcijas politiskajā spektrā un 
Turcijas sabiedrībā plašākajā nozīmē;

paplašināšanās stratēģijā secināja, ka 
Turcija sakarā ar tās ekonomiku, 
stratēģisko izvietojumu un nozīmīgo 
reģionālo lomu ir svarīgs Eiropas 
Savienības stratēģiskais partneris un 
vērtīga ES ekonomiskās konkurētspējas 
sastāvdaļa; tā kā Komisija aicināja turpināt 
reformas un veicināt dialogu visā Turcijas 
politiskajā spektrā un Turcijas sabiedrībā 
plašākajā nozīmē;

Or. de

Grozījums Nr. 26
Raimon Obiols

Rezolūcijas priekšlikums
14.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā to, ka Turcijā ir veiktas 
vairākas tiesu, likumdošanas, 
institucionālās un praktiskās reformas; 
tomēr vairākas ilgtermiņa problēmas jo 
īpaši saistībā ar tiesvedību Turcijā 
joprojām turpina nopietni negatīvi 
ietekmēt cilvēktiesību un vārda brīvības 
ievērošanu Turcijā, kā arī sabiedrības 
viedokli par tiesu sistēmas neatkarību un 
objektivitāti; tā kā šo problēmu dēļ ir 
ierosinātas daudzas lietas pret 
žurnālistiem, aktīvistiem un inteliģences 
pārstāvjiem;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin

Rezolūcijas priekšlikums
15. atsauce
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– tā kā jau astoto gadu pēc kārtas Turcija 
joprojām nav īstenojusi normas, kas izriet 
no EK un Turcijas Asociācijas nolīguma 
un tā papildprotokola;

– tā kā jau astoto gadu pēc kārtas Turcija 
joprojām nav īstenojusi normas, kas izriet 
no EK un Turcijas Asociācijas nolīguma 
un tā papildprotokola, un tā kā Eiropas 
Savienībai nav izdevies izbeigt Kipras 
turku kopienas izolāciju, kā solīts ES 
Padomes 2004. gada 26. aprīļa 
secinājumos;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Geoffrey Van Orden

Rezolūcijas priekšlikums
15. atsauce

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– tā kā jau astoto gadu pēc kārtas Turcija 
joprojām nav īstenojusi normas, kas izriet 
no EK un Turcijas Asociācijas nolīguma 
un tā papildprotokola;

– tā kā jau astoto gadu pēc kārtas Turcija 
joprojām nav īstenojusi normas, kas izriet 
no EK un Turcijas Asociācijas nolīguma 
un tā papildprotokola, savukārt Eiropas 
Savienībai nav izdevies izbeigt 
Ziemeļkipras izolāciju, kā paredz 
2004. gada 26. aprīlī ar ES Padomi 
panāktā vienošanās;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Anna Maria Corazza Bildt

Rezolūcijas priekšlikums
15. atsauce

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– tā kā jau astoto gadu pēc kārtas Turcija 
joprojām nav īstenojusi normas, kas izriet 
no EK un Turcijas Asociācijas nolīguma 

– tā kā jau astoto gadu pēc kārtas Turcija 
joprojām nav īstenojusi normas, kas izriet 
no EK un Turcijas Asociācijas nolīguma 
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un tā papildprotokola; un tā papildprotokola, un ES Padomes 
2004. gada 26. aprīļa secinājumi joprojām 
nav īstenoti;

Or. en

Grozījums Nr. 30
Raimon Obiols

Rezolūcijas priekšlikums
15.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– tā kā 2012. gada maijā tika uzsākta 
pozitīvās darba kārtības īstenošana 
nolūkā atbalstīt un papildināt sarunas, 
izmantojot pastiprinātu sadarbību 
vairākās kopīgo interešu jomās, un tā kā 
šī iniciatīva nekādi neaizstāj 
pievienošanās sarunas, bet gan tās 
papildina;

Or. en

Grozījums Nr. 31
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes

Rezolūcijas priekšlikums
16. atsauce

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– tā kā Turcijai — savās pašas interesēs un 
lai nostiprinātu stabilitāti un veicinātu labas 
kaimiņattiecības, būtu vairāk jācenšas 
atrisināt divpusējās domstarpības ar 
tuvākajām kaimiņvalstīm, tostarp 
nenokārtotās tiesiskās saistības un strīdus 
par sauszemes un jūras robežām, kā arī par 
gaisa telpu, saskaņā ar ANO hartas un 
starptautisko tiesību normām;

– tā kā Turcijai — savās pašas interesēs un 
lai nostiprinātu stabilitāti un veicinātu labas 
kaimiņattiecības un pozitīvu politisko un 
ekonomisko partnerību — būtu vairāk 
jācenšas atrisināt divpusējās domstarpības 
ar tuvākajām kaimiņvalstīm, tostarp 
nenokārtotās tiesiskās saistības un strīdus 
par sauszemes un jūras robežām, kā arī par 
gaisa telpu, saskaņā ar ANO hartas un 
starptautisko tiesību normām;
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Or. en

Grozījums Nr. 32
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Rezolūcijas priekšlikums
16. atsauce

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– tā kā Turcijai — savās pašas interesēs un 
lai nostiprinātu stabilitāti un veicinātu labas 
kaimiņattiecības, būtu vairāk jācenšas 
atrisināt divpusējās domstarpības ar 
tuvākajām kaimiņvalstīm, tostarp 
nenokārtotās tiesiskās saistības un strīdus 
par sauszemes un jūras robežām, kā arī par 
gaisa telpu, saskaņā ar ANO hartas un 
starptautisko tiesību normām;

– tā kā Turcijai — savās pašas interesēs un 
lai nostiprinātu stabilitāti un veicinātu labas 
kaimiņattiecības — būtu vairāk jācenšas 
atrisināt divpusējās domstarpības ar 
tuvākajām kaimiņvalstīm, tostarp 
nenokārtotās tiesiskās saistības un strīdus 
par sauszemes un jūras robežām, kā arī par 
gaisa telpu, un arī jāatturas no jebkādu 
draudu radīšanas ES dalībvalstīm saskaņā 
ar ANO hartas un starptautisko tiesību 
normām;

Or. en

Grozījums Nr. 33
Laurence J.A.J. Stassen

Rezolūcijas priekšlikums
17. atsauce

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā Turcijas potenciālu ieņemt 
būtisku lomu energoresursu un naftas, 
gāzes un elektroenerģijas tranzīta ceļu uz 
ES no kaimiņvalstīm dažādošanā un ņemot 
vērā potenciālu gan Turcijai, gan ES gūt 
labumu no Turcijas bagātajiem 
atjaunojamajiem energoresursiem, lai 
radītu ilgtspējīgu zemas oglekļa emisijas 
ekonomiku;

– ņemot vērā Turcijas potenciālu ieņemt 
būtisku lomu energoresursu un naftas, 
gāzes un elektroenerģijas tranzīta ceļu uz 
ES no kaimiņvalstīm dažādošanā;

Or. nl
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Grozījums Nr. 34
Nikolaos Salavrakos, Niki Tzavela

Rezolūcijas priekšlikums
17.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā ANO Jūras tiesību 
konvenciju (UNCLOS), ko parakstījusi 
ES, tās dalībvalstis un visas pārējās 
kandidātvalstis un kas ir daļa no ES 
acquis;

Or. el

Grozījums Nr. 35
Ria Oomen-Ruijten

Rezolūcijas priekšlikums
17.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– tā kā korupcijas novēršana visos 
līmeņos ir svarīgs funkcionējoša 
tiesiskuma elements;

Or. en

Grozījums Nr. 36
Eduard Kukan

Rezolūcijas priekšlikums
17.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– tā kā Turcija joprojām aktīvi iesaistās 
norisēs kaimiņvalstīs un ir svarīgs 
reģionālā līmeņa dalībnieks;

Or. en
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Grozījums Nr. 37
Hélène Flautre, Franziska Keller

Rezolūcijas priekšlikums
17.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā Eiropas Padomes 
cilvēktiesību komisāra 2013. gada 
26. novembra ziņojuma secinājumus, 
kuros ir uzsvērta tiesībaizsardzības iestāžu 
darbinieku nepiemērotā rīcība Gezi 
protestu laikā;

Or. fr

Grozījums Nr. 38
Hélène Flautre, Franziska Keller

Rezolūcijas priekšlikums
17.b atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā to, ka Gezi protestu un 
pārmērīga policijas spēka lietošanas dēļ 
gāja bojā 6 cilvēki, tostarp arī viens 
policists, un 8041 cilvēks tika ievainots, 
savukārt vismaz 3500 cilvēki tika turēti 
pirmstiesas aizturēšanas izolatorā un 112 
no viņiem pēc tiesneša lēmuma vēl aizvien 
atrodas apcietinājumā, tostarp arī kādas 
NVO pārstāvji, kas iesaistījās Taksimas 
solidaritātes platformas darbībās, un tā kā 
108 personas no iepriekš minētajiem 
cilvēkiem ir paturētas apcietinājumā, 
apsūdzot tās dalībā kādā teroristu 
organizācijā;

Or. fr

Grozījums Nr. 39
Hélène Flautre, Franziska Keller
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Rezolūcijas priekšlikums
17.c atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā premjerministra 
R. T. Erdoğan un Irākas Kurdistānas 
reģiona prezidenta Massoud Barzani 
2013. gada 16. novembrī Dijarbakirā 
teiktās runas, kurās viņi aicināja panākt 
kurdu konflikta miermīlīgu risinājumu;

Or. fr

Grozījums Nr. 40
Hélène Flautre, Franziska Keller

Rezolūcijas priekšlikums
17.d atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā to, ka saskaņā ar Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Augstā komisāra 
bēgļu jautājumos biroja sniegto 
informāciju 2013. gada decembrī Turcija 
sniedza patvērumu vairāk nekā 
560 000 bēgļu no Sīrijas;

Or. fr

Grozījums Nr. 41
Laurence J.A.J. Stassen

Rezolūcijas priekšlikums
1. apakšvirsraksts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Ticama apņemšanās un spēcīgi 
demokrātijas pamati

Turcijas pirmā neveiksme — ticama 
apņemšanās un spēcīgi demokrātijas 
pamati
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Or. nl

Grozījums Nr. 42
Laurence J.A.J. Stassen

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atzinīgi vērtē Turcijas 2013. gada 
progresa ziņojumu un piekrīt Komisijas 
paustajam slēdzienam, ka Turcija ir 
stratēģisks Eiropas Savienības partneris 
un ka pagājušajos divpadsmit mēnešos ir 
panākts nozīmīgs progress reformu jomā; 
uzsver, cik svarīgas un steidzami 
nepieciešamas ir tālākas reformas un 
dialoga veicināšana visā politiskajā 
spektrā un plašākā sabiedrībā, kā arī 
pamattiesību ievērošana praksē;

1. norāda uz Turcijas 2013. gada progresa 
ziņojumu; norobežojas no Komisijas 
paustā slēdziena, ka „pagājušajos 
divpadsmit mēnešos Turcijā ir panākts 
nozīmīgs progress reformu jomā”; uzsver, 
ka šīs tā sauktās „reformas” ir farss un 
ka, neskatoties uz radīto iespaidu, 
situācija Turcijā tikai pasliktinās;

Or. nl

Grozījums Nr. 43
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atzinīgi vērtē Turcijas 2013. gada 
progresa ziņojumu un piekrīt Komisijas 
paustajam slēdzienam, ka Turcija ir 
stratēģisks Eiropas Savienības partneris un 
ka pagājušajos divpadsmit mēnešos ir
panākts nozīmīgs progress reformu jomā; 
uzsver, cik svarīgas un steidzami 
nepieciešamas ir tālākas reformas un 
dialoga veicināšana visā politiskajā spektrā 
un plašākā sabiedrībā, kā arī pamattiesību 
ievērošana praksē;

1. norāda uz Turcijas 2013. gada progresa 
ziņojumu un piekrīt Komisijas paustajam 
slēdzienam, ka Turcija ir stratēģisks 
Eiropas Savienības partneris un ka tādēļ tai 
būtu jāpiedāvā priviliģētas partneres 
statuss; uzsver, cik svarīgas un steidzami 
nepieciešamas ir turpmākas reformas un 
dialoga veicināšana visā politiskajā spektrā 
un plašākā sabiedrībā, kā arī pamattiesību 
ievērošana praksē;
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Or. de

Grozījums Nr. 44
Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atzinīgi vērtē Turcijas 2013. gada 
progresa ziņojumu un piekrīt Komisijas 
paustajam slēdzienam, ka Turcija ir 
stratēģisks Eiropas Savienības partneris un 
ka pagājušajos divpadsmit mēnešos ir 
panākts nozīmīgs progress reformu jomā; 
uzsver, cik svarīgas un steidzami 
nepieciešamas ir tālākas reformas un 
dialoga veicināšana visā politiskajā spektrā 
un plašākā sabiedrībā, kā arī pamattiesību 
ievērošana praksē;

1. norāda uz Turcijas 2013. gada progresa 
ziņojumu un piekrīt Komisijas paustajam 
slēdzienam, ka Turcija ir stratēģisks 
Eiropas Savienības partneris un ka 
pagājušajos divpadsmit mēnešos ir panākts 
nozīmīgs progress reformu jomā; uzsver, 
cik svarīgas un steidzami nepieciešamas ir 
turpmākas reformas un dialoga 
veicināšana visā politiskajā spektrā un 
plašākā sabiedrībā, kā arī pamattiesību 
ievērošana praksē;

Or. fr

Grozījums Nr. 45
Renate Sommer

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atzinīgi vērtē Turcijas 2013. gada 
progresa ziņojumu un piekrīt Komisijas
paustajam slēdzienam, ka Turcija ir 
stratēģisks Eiropas Savienības partneris un 
ka pagājušajos divpadsmit mēnešos ir 
panākts nozīmīgs progress reformu jomā; 
uzsver, cik svarīgas un steidzami 
nepieciešamas ir tālākas reformas un 
dialoga veicināšana visā politiskajā spektrā 
un plašākā sabiedrībā, kā arī pamattiesību 
ievērošana praksē;

1. atzinīgi vērtē Turcijas 2013. gada 
progresa ziņojumu un piekrīt Komisijas 
paustajam slēdzienam, ka Turcija ir 
stratēģisks Eiropas Savienības partneris; 
uzsver, cik svarīgas un steidzami 
nepieciešamas ir turpmākas reformas un 
dialoga veicināšana visā politiskajā spektrā 
un plašākā sabiedrībā, kā arī pamattiesību 
ievērošana praksē;

Or. de
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Grozījums Nr. 46
Raimon Obiols

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atzinīgi vērtē Turcijas 2013. gada 
progresa ziņojumu un piekrīt Komisijas 
paustajam slēdzienam, ka Turcija ir 
stratēģisks Eiropas Savienības partneris un 
ka pagājušajos divpadsmit mēnešos ir 
panākts nozīmīgs progress reformu jomā; 
uzsver, cik svarīgas un steidzami 
nepieciešamas ir tālākas reformas un 
dialoga veicināšana visā politiskajā spektrā 
un plašākā sabiedrībā, kā arī pamattiesību 
ievērošana praksē;

1. atzinīgi vērtē Turcijas 2013. gada 
progresa ziņojumu un piekrīt Komisijas 
paustajam slēdzienam, ka Turcija ir 
stratēģisks Eiropas Savienības partneris un 
ka pagājušajos divpadsmit mēnešos ir 
panākts nozīmīgs progress reformu jomā; 
uzsver, cik svarīgas un steidzami 
nepieciešamas ir turpmākas reformas 
lielākas pārskatatbildības un
administrācijas pārredzamības 
nodrošināšanai, dialoga veicināšana visā 
politiskajā spektrā un plašākā sabiedrībā,
respektējot un stiprinot pilsonisko 
sabiedrību, kā arī pamattiesību ievērošana 
praksē;

Or. en

Grozījums Nr. 47
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atzinīgi vērtē Turcijas 2013. gada 
progresa ziņojumu un piekrīt Komisijas 
paustajam slēdzienam, ka Turcija ir 
stratēģisks Eiropas Savienības partneris un 
ka pagājušajos divpadsmit mēnešos ir 
panākts nozīmīgs progress reformu jomā; 
uzsver, cik svarīgas un steidzami 
nepieciešamas ir tālākas reformas un 
dialoga veicināšana visā politiskajā spektrā 
un plašākā sabiedrībā, kā arī pamattiesību 
ievērošana praksē;

1. atzinīgi vērtē Turcijas 2013. gada 
progresa ziņojumu un piekrīt Komisijas 
paustajam slēdzienam, ka Turcija ir 
stratēģisks Eiropas Savienības partneris un 
ka pagājušajos divpadsmit mēnešos ir 
panākts nozīmīgs progress reformu jomā; 
uzsver, cik svarīgas un steidzami 
nepieciešamas ir turpmākas reformas un 
dialoga veicināšana visā politiskajā spektrā 
un plašākā sabiedrībā, kā arī pamattiesību 
ievērošana praksē; tomēr pauž nožēlu, ka 
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notikumi saistībā ar Gezi parku un 
drošības spēku pārmērīgi nežēlīgā 
reakcija, kā arī premjerministra 
R. T. Erdoğan aizvien reakcionārākie un 
skarbākie publiskie paziņojumi, rada 
nopietnas šaubas par valdības 
apņemšanos ievērot demokrātiskās 
pamatvērtības un izrādīt iecietību pret 
dažādiem uzskatiem un dzīvesveidiem;

Or. en

Grozījums Nr. 48
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atzinīgi vērtē Turcijas 2013. gada 
progresa ziņojumu un piekrīt Komisijas 
paustajam slēdzienam, ka Turcija ir 
stratēģisks Eiropas Savienības partneris un 
ka pagājušajos divpadsmit mēnešos ir 
panākts nozīmīgs progress reformu jomā; 
uzsver, cik svarīgas un steidzami 
nepieciešamas ir tālākas reformas un 
dialoga veicināšana visā politiskajā spektrā 
un plašākā sabiedrībā, kā arī pamattiesību 
ievērošana praksē;

1. atzinīgi vērtē Turcijas 2013. gada 
progresa ziņojumu un piekrīt Komisijas 
paustajam slēdzienam, ka Turcija ir 
stratēģisks Eiropas Savienības partneris un 
ka pagājušajos divpadsmit mēnešos ir 
panākts progress reformu jomā; uzsver, cik 
svarīgas un steidzami nepieciešamas ir
turpmākas reformas un dialoga 
veicināšana visā politiskajā spektrā un 
plašākā sabiedrībā, kā arī pamattiesību 
ievērošana praksē; aicina Turciju veikt 
turpmākus pasākumus nolūkā stiprināt 
un palielināt tiesu varas neatkarību un 
atjaunot tās uzticamību, kas smagi cietusi 
pašreizējās ar korupciju saistītās sociālās 
un politiskās krīzes dēļ;

Or. en

Grozījums Nr. 49
Alojz Peterle

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atzinīgi vērtē Turcijas 2013. gada 
progresa ziņojumu un piekrīt Komisijas 
paustajam slēdzienam, ka Turcija ir 
stratēģisks Eiropas Savienības partneris un 
ka pagājušajos divpadsmit mēnešos ir 
panākts nozīmīgs progress reformu jomā; 
uzsver, cik svarīgas un steidzami 
nepieciešamas ir tālākas reformas un 
dialoga veicināšana visā politiskajā spektrā 
un plašākā sabiedrībā, kā arī pamattiesību 
ievērošana praksē;

1. atzinīgi vērtē Turcijas 2013. gada 
progresa ziņojumu un piekrīt Komisijas 
paustajam slēdzienam, ka Turcija ir 
stratēģisks Eiropas Savienības partneris un 
ka pagājušajos divpadsmit mēnešos ir 
panākts nozīmīgs progress reformu jomā; 
uzsver, cik svarīgas un steidzami 
nepieciešamas ir turpmākas reformas un 
dialoga veicināšana visā politiskajā spektrā 
un plašākā sabiedrībā, pieņemot, 
respektējot un stiprinot pilsonisko 
sabiedrību nolūkā nostiprināt demokrātiju 
un nodrošināt pamattiesību ievērošanu 
praksē;

Or. en

Grozījums Nr. 50
Graham Watson

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atzinīgi vērtē Turcijas 2013. gada 
progresa ziņojumu un piekrīt Komisijas 
paustajam slēdzienam, ka Turcija ir 
stratēģisks Eiropas Savienības partneris un 
ka pagājušajos divpadsmit mēnešos ir 
panākts nozīmīgs progress reformu jomā; 
uzsver, cik svarīgas un steidzami 
nepieciešamas ir tālākas reformas un 
dialoga veicināšana visā politiskajā spektrā 
un plašākā sabiedrībā, kā arī pamattiesību 
ievērošana praksē;

1. atzinīgi vērtē Turcijas 2013. gada 
progresa ziņojumu un piekrīt Komisijas 
paustajam slēdzienam, ka Turcija ir 
stratēģisks Eiropas Savienības partneris un 
ka pagājušajos divpadsmit mēnešos ir 
panākts nozīmīgs progress reformu jomā; 
uzsver, cik svarīgas un steidzami 
nepieciešamas ir turpmākas reformas un 
dialoga veicināšana visā politiskajā spektrā 
un plašākā sabiedrībā, pieņemot, 
respektējot un stiprinot pilsonisko 
sabiedrību nolūkā nostiprināt demokrātiju 
un nodrošināt pamattiesību ievērošanu 
praksē;

Or. en
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Grozījums Nr. 51
Raimon Obiols

Rezolūcijas priekšlikums
1.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1.a uzsvērti atgādina, ka varas dalīšana, 
pilnīga tiesiskuma un pamattiesību 
ievērošana un tiesu objektivitāte un 
neatkarība ir „sine qua non” nosacījums 
labi funkcionējošas demokrātijas izveidei;

Or. en

Grozījums Nr. 52
Metin Kazak, Ismail Ertug, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin

Rezolūcijas priekšlikums
1.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1.a uzskata, ka ir nepieciešama jauna 
savstarpēja iesaistīšanās sarunu procesā, 
lai uzturētu konstruktīvas attiecības; 
uzsver, ka ir būtiski radīt nosacījumus 
konstruktīvam dialogam un pamatus 
kopējai izpratnei;

Or. en

Grozījums Nr. 53
Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. norāda uz Savienības un Turcijas 
sarunu transformācijas iespējām, kas 
Turcijai sniedza skaidru norādi attiecībā 

svītrots
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uz tās reformu procesu; tādēļ uzsver, kar 
ir svarīgas ticamas sarunas, kas balstās uz 
savstarpēju Turcijas un Savienības 
apņemšanos padarīt efektīvākas reformas, 
turpinot Turcijas sabiedrības 
demokrātiskos pamatprincipus, veicinot 
pamatvērtību ievērošanu un radot 
pozitīvas izmaiņas iestādēs, tiesību aktos 
un sabiedrības domāšanas veidā; tādēļ 
atzinīgi vērtē 22. sadaļas atvēršanu;

Or. fr

Grozījums Nr. 54
Laurence J.A.J. Stassen

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. norāda uz Savienības un Turcijas 
sarunu transformācijas iespējām, kas 
Turcijai sniedza skaidru norādi attiecībā 
uz tās reformu procesu; tādēļ uzsver, kar 
ir svarīgas ticamas sarunas, kas balstās uz 
savstarpēju Turcijas un Savienības 
apņemšanos padarīt efektīvākas reformas, 
turpinot Turcijas sabiedrības 
demokrātiskos pamatprincipus, veicinot 
pamatvērtību ievērošanu un radot 
pozitīvas izmaiņas iestādēs, tiesību aktos 
un sabiedrības domāšanas veidā; tādēļ 
atzinīgi vērtē 22. sadaļas atvēršanu;

2. norāda, ka pievienošanās sarunu 
uzsākšana starp ES un Turciju bija 
milzīga kļūda, ko vēl vairāk apliecina 
notikumi pēdējā gada laikā, piemēram, 
1) pārmērīgā vardarbība no policijas 
puses Turcijas valdības uzdevumā, kuras 
rezultātā laikā no 2013. gada maija visā 
valstī tika brutāli apspiestas galvenokārt 
miermīlīgas demonstrācijas, un tai 
sekojošie daudzie demonstrantu un 
žurnālistu aresti, un 2) korupcijas 
skandāls Turcijas valdībā, kura rezultātā 
desmit ministri, tostarp ES lietu ministrs 
un pievienošanās sarunu vadītājs Egemen 
Bağış, bija spiesti atstāt savus amatus, kā 
arī premjerministra R. T. Erdoğan 
centieni noklusēt šo skandālu, no vienas 
puses, atlaižot policijas priekšniekus, kuri 
izmeklēja korupcijas gadījumus, un 
aizstājot tos ar sev vēlamiem „draugiem”, 
un, no otras puses, cenšoties ieviest 
tiesību aktu, kas paredz, ka korupcijas 
gadījumus var izmeklēt tikai policijas 
priekšnieki, nevis to padotie, tādējādi 
šādas izmeklēšanas atstājot tikai 
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„draugu” pārziņā; mudina pilnībā izbeigt 
pievienošanās sarunas starp ES un 
Turciju;

Or. nl

Grozījums Nr. 55
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. norāda uz Savienības un Turcijas 
sarunu transformācijas iespējām, kas
Turcijai sniedza skaidru norādi attiecībā uz 
tās reformu procesu; tādēļ uzsver, kar ir 
svarīgas ticamas sarunas, kas balstās uz 
savstarpēju Turcijas un Savienības 
apņemšanos padarīt efektīvākas reformas, 
turpinot Turcijas sabiedrības 
demokrātiskos pamatprincipus, veicinot 
pamatvērtību ievērošanu un radot pozitīvas 
izmaiņas iestādēs, tiesību aktos un 
sabiedrības domāšanas veidā; tādēļ atzinīgi 
vērtē 22. sadaļas atvēršanu;

2. uzsver, ka godprātīgi vadītas 
pievienošanās sarunas Turcijai varētu 
sniegt skaidru norādi attiecībā uz tās 
reformu procesu; tādēļ uzsver, ka ir 
svarīgas ticamas sarunas, kas balstās uz 
savstarpēju Turcijas un Savienības 
apņemšanos padarīt efektīvākas reformas, 
turpinot Turcijas sabiedrības 
demokrātiskos pamatprincipus, veicinot 
pamatvērtību ievērošanu un radot pozitīvas 
izmaiņas iestādēs, tiesību aktos un 
sabiedrības domāšanas veidā; tādēļ atzinīgi 
vērtē 22. sadaļas atvēršanu;

Or. en

Grozījums Nr. 56
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. norāda uz Savienības un Turcijas sarunu 
transformācijas iespējām, kas Turcijai 
sniedza skaidru norādi attiecībā uz tās 
reformu procesu; tādēļ uzsver, kar ir 
svarīgas ticamas sarunas, kas balstās uz 
savstarpēju Turcijas un Savienības 

2. norāda uz Savienības un Turcijas sarunu 
transformācijas iespējām, kas Turcijai 
sniedza skaidru norādi attiecībā uz tās 
reformu procesu noteiktās jomās;
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apņemšanos padarīt efektīvākas reformas, 
turpinot Turcijas sabiedrības 
demokrātiskos pamatprincipus, veicinot 
pamatvērtību ievērošanu un radot 
pozitīvas izmaiņas iestādēs, tiesību aktos 
un sabiedrības domāšanas veidā; tādēļ 
atzinīgi vērtē 22. sadaļas atvēršanu;

Or. de

Grozījums Nr. 57
Renate Sommer

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. norāda uz Savienības un Turcijas sarunu 
transformācijas iespējām, kas Turcijai 
sniedza skaidru norādi attiecībā uz tās 
reformu procesu; tādēļ uzsver, kar ir 
svarīgas ticamas sarunas, kas balstās uz 
savstarpēju Turcijas un Savienības
apņemšanos padarīt efektīvākas reformas, 
turpinot Turcijas sabiedrības 
demokrātiskos pamatprincipus, veicinot 
pamatvērtību ievērošanu un radot pozitīvas 
izmaiņas iestādēs, tiesību aktos un 
sabiedrības domāšanas veidā; tādēļ atzinīgi 
vērtē 22. sadaļas atvēršanu;

2. norāda uz Savienības un Turcijas sarunu 
transformācijas iespējām, kas Turcijai 
sniedza skaidru norādi attiecībā uz tās 
reformu procesu; tādēļ uzsver, ka ir 
svarīgas ticamas sarunas, kas balstās uz 
Turcijas apņemšanos padarīt efektīvākas 
reformas, turpinot Turcijas sabiedrības 
demokrātiskos pamatprincipus, veicinot 
pamatvērtību ievērošanu un radot pozitīvas 
izmaiņas iestādēs, tiesību aktos un 
sabiedrības domāšanas veidā;

Or. en

Grozījums Nr. 58
Andrew Duff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. norāda uz Savienības un Turcijas sarunu 
transformācijas iespējām, kas Turcijai 

2. norāda uz Savienības un Turcijas sarunu 
potenciālajām transformācijas iespējām, 
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sniedza skaidru norādi attiecībā uz tās 
reformu procesu; tādēļ uzsver, kar ir 
svarīgas ticamas sarunas, kas balstās uz 
savstarpēju Turcijas un Savienības 
apņemšanos padarīt efektīvākas reformas, 
turpinot Turcijas sabiedrības 
demokrātiskos pamatprincipus, veicinot 
pamatvērtību ievērošanu un radot pozitīvas 
izmaiņas iestādēs, tiesību aktos un 
sabiedrības domāšanas veidā; tādēļ atzinīgi 
vērtē 22. sadaļas atvēršanu;

kas Turcijai varētu sniegt skaidru norādi 
attiecībā uz tās reformu procesu; uzsver, ka
ir svarīgi atjaunot ticamību sarunām, kas 
balstās uz savstarpēju Turcijas un 
Savienības apņemšanos padarīt efektīvākas 
reformas, turpinot Turcijas sabiedrības 
demokrātiskos pamatprincipus, veicinot 
pamatvērtību ievērošanu un radot pozitīvas 
izmaiņas iestādēs, tiesību aktos un 
sabiedrības domāšanas veidā; tādēļ atzinīgi 
vērtē 22. sadaļas atvēršanu;

Or. en

Grozījums Nr. 59
Salvador Sedó i Alabart

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. norāda uz Savienības un Turcijas sarunu 
transformācijas iespējām, kas Turcijai 
sniedza skaidru norādi attiecībā uz tās 
reformu procesu; tādēļ uzsver, kar ir 
svarīgas ticamas sarunas, kas balstās uz 
savstarpēju Turcijas un Savienības 
apņemšanos padarīt efektīvākas reformas, 
turpinot Turcijas sabiedrības 
demokrātiskos pamatprincipus, veicinot 
pamatvērtību ievērošanu un radot pozitīvas 
izmaiņas iestādēs, tiesību aktos un 
sabiedrības domāšanas veidā; tādēļ atzinīgi 
vērtē 22. sadaļas atvēršanu;

2. norāda uz Savienības un Turcijas 
pievienošanās sarunu transformācijas 
iespējām, kas Turcijai sniedza skaidru 
norādi attiecībā uz tās reformu procesu; 
tādēļ uzsver, ka ir svarīgas ticamas 
sarunas, kas balstās uz savstarpēju Turcijas 
un Savienības apņemšanos padarīt 
efektīvākas reformas, turpinot Turcijas 
sabiedrības demokrātiskos pamatprincipus, 
veicinot pamatvērtību ievērošanu un radot 
pozitīvas izmaiņas iestādēs, tiesību aktos 
un sabiedrības domāšanas veidā; tādēļ 
atzinīgi vērtē 22. sadaļas atvēršanu;

Or. en

Grozījums Nr. 60
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. norāda uz Savienības un Turcijas sarunu 
transformācijas iespējām, kas Turcijai 
sniedza skaidru norādi attiecībā uz tās 
reformu procesu; tādēļ uzsver, kar ir 
svarīgas ticamas sarunas, kas balstās uz 
savstarpēju Turcijas un Savienības 
apņemšanos padarīt efektīvākas reformas, 
turpinot Turcijas sabiedrības 
demokrātiskos pamatprincipus, veicinot 
pamatvērtību ievērošanu un radot pozitīvas 
izmaiņas iestādēs, tiesību aktos un 
sabiedrības domāšanas veidā; tādēļ atzinīgi 
vērtē 22. sadaļas atvēršanu;

2. norāda uz Savienības un Turcijas 
pievienošanās sarunu transformācijas 
iespējām, kas Turcijai sniedza skaidru 
norādi attiecībā uz tās reformu procesu; 
tādēļ uzsver, ka ir svarīgas ticamas 
sarunas, kas balstās uz savstarpēju Turcijas 
un Savienības apņemšanos padarīt 
efektīvākas reformas, turpinot Turcijas 
sabiedrības demokrātiskos pamatprincipus, 
veicinot pamatvērtību ievērošanu un radot 
pozitīvas izmaiņas iestādēs, tiesību aktos 
un sabiedrības domāšanas veidā; tādēļ 
atzinīgi vērtē 22. sadaļas atvēršanu;

Or. en

Grozījums Nr. 61
Hélène Flautre, Franziska Keller

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. norāda uz Savienības un Turcijas sarunu 
transformācijas iespējām, kas Turcijai 
sniedza skaidru norādi attiecībā uz tās 
reformu procesu; tādēļ uzsver, kar ir 
svarīgas ticamas sarunas, kas balstās uz 
savstarpēju Turcijas un Savienības 
apņemšanos padarīt efektīvākas reformas, 
turpinot Turcijas sabiedrības 
demokrātiskos pamatprincipus, veicinot 
pamatvērtību ievērošanu un radot pozitīvas 
izmaiņas iestādēs, tiesību aktos un 
sabiedrības domāšanas veidā; tādēļ atzinīgi 
vērtē 22. sadaļas atvēršanu;

2. norāda uz Savienības un Turcijas sarunu 
transformācijas iespējām, kas Turcijai 
sniedza skaidru norādi attiecībā uz tās 
reformu procesu; tādēļ uzsver, ka ir 
svarīgas ticamas pievienošanās sarunas, 
kas balstās uz savstarpēju Turcijas un 
Savienības apņemšanos padarīt efektīvākas 
reformas, turpinot Turcijas sabiedrības 
demokrātiskos pamatprincipus, veicinot 
pamatvērtību ievērošanu un radot pozitīvas 
izmaiņas iestādēs, tiesību aktos un 
sabiedrības domāšanas veidā; tādēļ atzinīgi 
vērtē 22. sadaļas atvēršanu;

Or. fr



PE526.229v01-00 32/119 AM\1014601LV.doc

LV

Grozījums Nr. 62
Raimon Obiols

Rezolūcijas priekšlikums
2.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2.a uzskata, ka jaunu sadaļu atvēršana 
atjaunotu savstarpējo apņemšanos sarunu 
procesa kontekstā saglabāt konstruktīvas 
attiecības;

Or. en

Grozījums Nr. 63
Salvador Sedó i Alabart

Rezolūcijas priekšlikums
2.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2.a uzskata, ka ES un Turcijas attiecību 
potenciālu var pilnībā un vislabāk īstenot 
aktīva un uzticama pievienošanās procesa 
ietvaros;

Or. en

Grozījums Nr. 64
Takis Hadjigeorgiou

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzsver, ka ir svarīgi panākt Turcijas un 
ES savstarpēju sapratni par to, ka gan ES, 
gan Turcijai ir nozīmīgs 
atpakaļuzņemšanas līgums un ceļvedis, 
kas ved pie vīzu režīma atvieglošanas; 
atgādina, ka Turcija ir viena no 

3. aicina Turcijas un Eiropas varas 
iestādes, apspriežot integrēto migrācijas 
plūsmu politiku, nodrošināt migrantu 
cilvēktiesību ievērošanu un patvēruma 
meklētāju un bēgļu efektīvu starptautisko 
aizsardzību; aicina ES šajā saistībā sniegt 
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galvenajām tranzītvalstīm saistībā ar 
nenoregulētu migrāciju uz ES, un tādēļ 
aicina Turciju nekavējoties parakstīt un 
īstenot atpakaļuzņemšanas nolīgumu; 
vienlaikus aicina Komisiju veikt 
pasākumus ceļā uz vīzu režīma 
atvieglošanu un uzsver skaidras 
priekšrocības, ko dos uzņēmēju, 
akadēmisko aprindu, studentu un visu 
pilsoniskās sabiedrības pārstāvju 
piekļuves ES atvieglošana;

Turcijai visu vajadzīgo tehnisko un 
finansiālo atbalstu un aicina Turciju
pilnībā īstenot 1951. gada Ženēvas 
konvenciju un tās 1967. gada protokolu;

Or. en

Grozījums Nr. 65
Antigoni Papadopoulou

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzsver, ka ir svarīgi panākt Turcijas un 
ES savstarpēju sapratni par to, ka gan ES, 
gan Turcijai ir nozīmīgs
atpakaļuzņemšanas līgums un ceļvedis, kas 
ved pie vīzu režīma atvieglošanas; 
atgādina, ka Turcija ir viena no galvenajām 
tranzītvalstīm saistībā ar nenoregulētu 
migrāciju uz ES, un tādēļ aicina Turciju 
nekavējoties parakstīt un īstenot 
atpakaļuzņemšanas nolīgumu; vienlaikus 
aicina Komisiju veikt pasākumus ceļā uz 
vīzu režīma atvieglošanu un uzsver 
skaidras priekšrocības, ko dos uzņēmēju, 
akadēmisko aprindu, studentu un visu 
pilsoniskās sabiedrības pārstāvju 
piekļuves ES atvieglošana;

3. atzinīgi vērtē atpakaļuzņemšanas 
nolīguma parakstīšanu, kā arī dialoga 
uzsākšanu par vīzu režīma atvieglošanu 
starp Eiropas Komisiju un Turcijas varas 
iestādēm, sagaidot atpakaļuzņemšanas 
nolīguma ātru ratifikāciju un tā pilnīgu 
un efektīvu īstenošanu attiecībā uz visām 
dalībvalstīm; dialoga par vīzu režīma 
liberalizāciju panākumu pamatā būs uz 
rezultātiem balstīta pieeja un nosacījums, 
ka Turcija efektīvi un konsekventi īsteno 
vīzu ceļvedī iekļautās prasības attiecībā uz 
ES un visām tās dalībvalstīm; atgādina, ka 
Turcija ir viena no galvenajām 
tranzītvalstīm saistībā ar nenoregulētu 
migrāciju uz ES, un tādēļ aicina Turciju 
nekavējoties pilnībā un efektīvi īstenot 
esošos divpusējos atpakaļuzņemšanas 
nolīgumus un atpakaļuzņemšanas 
nosacījumus, kas iekļauti līdzīgos 
nolīgumos attiecībā uz visām dalībvalstīm, 
turpināt pastiprināt tās sadarbību ar ES 
migrācijas politikas jautājumos un 
cīnīties pret cilvēku tirdzniecību un veikt 
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robežkontroles pasākumus;

Or. en

Grozījums Nr. 66
Marietta Giannakou

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzsver, ka ir svarīgi panākt Turcijas un 
ES savstarpēju sapratni par to, ka gan ES, 
gan Turcijai ir nozīmīgs
atpakaļuzņemšanas līgums un ceļvedis, kas 
ved pie vīzu režīma atvieglošanas; 
atgādina, ka Turcija ir viena no galvenajām 
tranzītvalstīm saistībā ar nenoregulētu
migrāciju uz ES, un tādēļ aicina Turciju 
nekavējoties parakstīt un īstenot 
atpakaļuzņemšanas nolīgumu; vienlaikus 
aicina Komisiju veikt pasākumus ceļā uz 
vīzu režīma atvieglošanu un uzsver
skaidras priekšrocības, ko dos uzņēmēju, 
akadēmisko aprindu, studentu un visu 
pilsoniskās sabiedrības pārstāvju 
piekļuves ES atvieglošana;

3. atzinīgi vērtē atpakaļuzņemšanas 
nolīguma parakstīšanu, kā arī dialoga par 
vīzu režīma atvieglošanu uzsākšanu; 
aicina Turciju pilnībā, konsekventi un 
efektīvi īstenot atpakaļuzņemšanas 
nolīgumu, kā arī prasības, kas ietvertas 
ceļvedī, kas ved pie vīzu režīma 
atvieglošanas, attiecībā uz visām 
dalībvalstīm; atgādina, ka Turcija joprojām 
ir viena no galvenajām tranzītvalstīm 
saistībā ar nelegālu migrāciju uz ES, un 
tādēļ efektīva esošo divpusējo 
atpakaļuzņemšanas nolīgumu īstenošana 
joprojām ir prioritāte; uzsver, cik svarīgi 
ir labāk pārvaldīt jauktās migrācijas 
plūsmas uz visām Turcijas robežām, jo 
īpaši uz tās robežām ar ES, un aicina 
Turciju pielāgoties ES acquis vīzu 
politikas jomā un attiecībā uz tām trešām 
valstīm, kuru valstspiederīgie ir būtisks 
jaukto migrācijas plūsmu uz ES avots;

Or. en

Grozījums Nr. 67
Metin Kazak, Ismail Ertug, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzsver, ka ir svarīgi panākt Turcijas un 
ES savstarpēju sapratni par to, ka gan ES, 
gan Turcijai ir nozīmīgs
atpakaļuzņemšanas līgums un ceļvedis, kas 
ved pie vīzu režīma atvieglošanas; 
atgādina, ka Turcija ir viena no galvenajām 
tranzītvalstīm saistībā ar nenoregulētu 
migrāciju uz ES, un tādēļ aicina Turciju 
nekavējoties parakstīt un īstenot 
atpakaļuzņemšanas nolīgumu; vienlaikus 
aicina Komisiju veikt pasākumus ceļā uz 
vīzu režīma atvieglošanu un uzsver 
skaidras priekšrocības, ko dos uzņēmēju, 
akadēmisko aprindu, studentu un visu 
pilsoniskās sabiedrības pārstāvju piekļuves 
ES atvieglošana;

3. atzinīgi vērtē to, ka Turcija 2013. gada 
16. decembrī parakstīja
atpakaļuzņemšanas nolīgumu, kas ļauj 
sākt īstenot ceļvedi, kas ved pie vīzu 
režīma atvieglošanas; atzinīgi vērtē 
Migrācijas pārvaldības ģenerāldirektorāta 
izveidi ar ieviesto Likuma par 
ārvalstniekiem un starptautisko 
aizsardzību; atgādina, ka Turcija ir viena 
no galvenajām tranzītvalstīm saistībā ar 
nenoregulētu migrāciju uz ES, un uzsver 
skaidras priekšrocības, ko dos uzņēmēju, 
akadēmisko aprindu, studentu un visu 
pilsoniskās sabiedrības pārstāvju piekļuves 
ES atvieglošana;

Or. en

Grozījums Nr. 68
Andrew Duff, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Ivo 
Vajgl, Evgeni Kirilov

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzsver, ka ir svarīgi panākt Turcijas un 
ES savstarpēju sapratni par to, ka gan ES, 
gan Turcijai ir nozīmīgs
atpakaļuzņemšanas līgums un ceļvedis, kas 
ved pie vīzu režīma atvieglošanas; 
atgādina, ka Turcija ir viena no galvenajām 
tranzītvalstīm saistībā ar nenoregulētu 
migrāciju uz ES, un tādēļ aicina Turciju 
nekavējoties parakstīt un īstenot 
atpakaļuzņemšanas nolīgumu; vienlaikus 
aicina Komisiju veikt pasākumus ceļā uz 
vīzu režīma atvieglošanu un uzsver 
skaidras priekšrocības, ko dos uzņēmēju, 
akadēmisko aprindu, studentu un visu 
pilsoniskās sabiedrības pārstāvju piekļuves 

3. atzinīgi vērtē to, ka Turcija 2013. gada 
16. decembrī parakstīja
atpakaļuzņemšanas nolīgumu, kas ļauj 
sākt īstenot ceļvedi, kas ved pie vīzu 
režīma atvieglošanas; atgādina, ka Turcija 
ir viena no galvenajām tranzītvalstīm 
saistībā ar nenoregulētu migrāciju uz ES, 
un uzsver skaidras priekšrocības, ko dos 
uzņēmēju, akadēmisko aprindu, studentu 
un visu pilsoniskās sabiedrības pārstāvju 
piekļuves ES atvieglošana;
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ES atvieglošana;

Or. en

Grozījums Nr. 69
Anna Maria Corazza Bildt

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzsver, ka ir svarīgi panākt Turcijas un 
ES savstarpēju sapratni par to, ka gan ES, 
gan Turcijai ir nozīmīgs 
atpakaļuzņemšanas līgums un ceļvedis, kas 
ved pie vīzu režīma atvieglošanas; 
atgādina, ka Turcija ir viena no galvenajām 
tranzītvalstīm saistībā ar nenoregulētu 
migrāciju uz ES, un tādēļ aicina Turciju 
nekavējoties parakstīt un īstenot 
atpakaļuzņemšanas nolīgumu; vienlaikus 
aicina Komisiju veikt pasākumus ceļā uz 
vīzu režīma atvieglošanu un uzsver 
skaidras priekšrocības, ko dos uzņēmēju, 
akadēmisko aprindu, studentu un visu 
pilsoniskās sabiedrības pārstāvju piekļuves 
ES atvieglošana;

3. atzinīgi vērtē to, ka Turcija 2013. gada 
16. decembrī parakstīja 
atpakaļuzņemšanas nolīgumu; aicina 
Turciju un Komisiju turpināt dialogu 
nolūkā ātri panākt ievērojamu progresu 
saistībā ar ceļvedi, kas ved pie vīzu režīma 
atvieglošanas; atgādina, ka Turcija ir viena 
no galvenajām tranzītvalstīm saistībā ar 
nenoregulētu migrāciju uz ES, un uzsver 
skaidras priekšrocības, ko dos uzņēmēju, 
akadēmisko aprindu, studentu un visu 
pilsoniskās sabiedrības pārstāvju piekļuves 
ES atvieglošana;

Or. en

Grozījums Nr. 70
Eduard Kukan

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzsver, ka ir svarīgi panākt Turcijas un 
ES savstarpēju sapratni par to, ka gan ES, 
gan Turcijai ir nozīmīgs
atpakaļuzņemšanas līgums un ceļvedis, kas 
ved pie vīzu režīma atvieglošanas; 

3. atzinīgi vērtē ES un Turcijas 
atpakaļuzņemšanas nolīguma 
parakstīšanu un ceļveža, kas ved pie vīzu 
režīma atvieglošanas, īstenošanas 
uzsākšanu; atgādina, ka Turcija ir viena no 
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atgādina, ka Turcija ir viena no galvenajām 
tranzītvalstīm saistībā ar nenoregulētu 
migrāciju uz ES, un tādēļ aicina Turciju 
nekavējoties parakstīt un īstenot 
atpakaļuzņemšanas nolīgumu; vienlaikus 
aicina Komisiju veikt pasākumus ceļā uz 
vīzu režīma atvieglošanu un uzsver 
skaidras priekšrocības, ko dos uzņēmēju, 
akadēmisko aprindu, studentu un visu 
pilsoniskās sabiedrības pārstāvju piekļuves 
ES atvieglošana;

galvenajām tranzītvalstīm saistībā ar 
nenoregulētu migrāciju uz ES, un tādēļ 
aicina Turciju nekavējoties īstenot 
atpakaļuzņemšanas nolīgumu; vienlaikus 
aicina Komisiju veikt turpmākus 
pasākumus ceļā uz vīzu režīma 
atvieglošanu un uzsver skaidras 
priekšrocības, ko dos uzņēmēju, 
akadēmisko aprindu, studentu un visu 
pilsoniskās sabiedrības pārstāvju piekļuves 
ES atvieglošana;

Or. en

Grozījums Nr. 71
Hélène Flautre, Franziska Keller

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzsver, ka ir svarīgi panākt Turcijas un 
ES savstarpēju sapratni par to, ka gan ES, 
gan Turcijai ir nozīmīgs
atpakaļuzņemšanas līgums un ceļvedis, kas 
ved pie vīzu režīma atvieglošanas;
atgādina, ka Turcija ir viena no galvenajām 
tranzītvalstīm saistībā ar nenoregulētu 
migrāciju uz ES, un tādēļ aicina Turciju 
nekavējoties parakstīt un īstenot 
atpakaļuzņemšanas nolīgumu; vienlaikus 
aicina Komisiju veikt pasākumus ceļā uz 
vīzu režīma atvieglošanu un uzsver 
skaidras priekšrocības, ko dos uzņēmēju, 
akadēmisko aprindu, studentu un visu 
pilsoniskās sabiedrības pārstāvju piekļuves 
ES atvieglošana;

3. norāda uz atpakaļuzņemšanas nolīguma
un ceļveža, kas ved pie vīzu režīma 
atvieglošanas, vienlaicīgo parakstīšanu; 
atgādina, ka Turcija ir viena no galvenajām 
tranzītvalstīm saistībā ar nenoregulētu 
migrāciju uz ES, un tādēļ aicina Turciju 
nekavējoties parakstīt un īstenot 
atpakaļuzņemšanas nolīgumu; vienlaikus 
aicina Komisiju veikt pasākumus ceļā uz 
vīzu režīma atvieglošanu un uzsver 
skaidras priekšrocības, ko dos uzņēmēju, 
akadēmisko aprindu, studentu un visu 
pilsoniskās sabiedrības pārstāvju piekļuves 
ES atvieglošana; aicina demokrātiskā 
veidā uzraudzīt šī atpakaļuzņemšanas 
nolīguma īstenošanu nolūkā garantēt, ka 
pilnībā tiek ievērotas attiecīgo personu 
tiesības; aicina Turciju un Eiropas 
Savienību pilnībā ievērot savas saistības 
cilvēktiesību jomā starptautiskā un 
Eiropas līmenī, jo īpaši attiecībā uz 
neizraidīšanas principu un piekļuvi 
patvēruma piešķiršanas procedūrai; 
aicina Turciju ieviest efektīvu patvēruma 
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piešķiršanas sistēmu, kas atbilst 
starptautiskajiem standartiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 72
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzsver, ka ir svarīgi panākt Turcijas un 
ES savstarpēju sapratni par to, ka gan ES, 
gan Turcijai ir nozīmīgs 
atpakaļuzņemšanas līgums un ceļvedis, 
kas ved pie vīzu režīma atvieglošanas;
atgādina, ka Turcija ir viena no galvenajām 
tranzītvalstīm saistībā ar nenoregulētu 
migrāciju uz ES, un tādēļ aicina Turciju 
nekavējoties parakstīt un īstenot 
atpakaļuzņemšanas nolīgumu; vienlaikus 
aicina Komisiju veikt pasākumus ceļā uz 
vīzu režīma atvieglošanu un uzsver 
skaidras priekšrocības, ko dos uzņēmēju, 
akadēmisko aprindu, studentu un visu 
pilsoniskās sabiedrības pārstāvju 
piekļuves ES atvieglošana;

3. atgādina, ka Turcija ir viena no 
galvenajām tranzītvalstīm saistībā ar 
nenoregulētu migrāciju uz ES, un tādēļ 
aicina Turciju nekavējoties parakstīt un 
īstenot atpakaļuzņemšanas nolīgumu;

Or. de

Grozījums Nr. 73
Salvador Sedó i Alabart

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzsver, ka ir svarīgi panākt Turcijas un 
ES savstarpēju sapratni par to, ka gan ES, 
gan Turcijai ir nozīmīgs 
atpakaļuzņemšanas līgums un ceļvedis, 

3. atzinīgi vērtē 2013. gada decembrī 
Ankarā panākto vienošanos parakstīt un 
īstenot atpakaļuzņemšanas nolīgumu un
vienlaikus aicina Komisiju veikt 
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kas ved pie vīzu režīma atvieglošanas; 
atgādina, ka Turcija ir viena no 
galvenajām tranzītvalstīm saistībā ar 
nenoregulētu migrāciju uz ES, un tādēļ 
aicina Turciju nekavējoties parakstīt un 
īstenot atpakaļuzņemšanas nolīgumu;
vienlaikus aicina Komisiju veikt 
pasākumus ceļā uz vīzu režīma 
atvieglošanu un uzsver skaidras 
priekšrocības, ko dos uzņēmēju, 
akadēmisko aprindu, studentu un visu 
pilsoniskās sabiedrības pārstāvju piekļuves 
ES atvieglošana;

pasākumus ceļā uz vīzu režīma 
atvieglošanu nolūkā atvieglot Turcijas 
uzņēmēju, akadēmisko aprindu, studentu 
un visu pilsoniskās sabiedrības pārstāvju 
piekļuvi ES;

Or. en

Grozījums Nr. 74
Laurence J.A.J. Stassen

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzsver, ka ir svarīgi panākt Turcijas un 
ES savstarpēju sapratni par to, ka gan ES, 
gan Turcijai ir nozīmīgs 
atpakaļuzņemšanas līgums un ceļvedis, 
kas ved pie vīzu režīma atvieglošanas;
atgādina, ka Turcija ir viena no galvenajām 
tranzītvalstīm saistībā ar nenoregulētu 
migrāciju uz ES, un tādēļ aicina Turciju 
nekavējoties parakstīt un īstenot 
atpakaļuzņemšanas nolīgumu; vienlaikus 
aicina Komisiju veikt pasākumus ceļā uz 
vīzu režīma atvieglošanu un uzsver 
skaidras priekšrocības, ko dos uzņēmēju, 
akadēmisko aprindu, studentu un visu 
pilsoniskās sabiedrības pārstāvju 
piekļuves ES atvieglošana;

3. atgādina, ka Turcija ir viena no 
galvenajām tranzītvalstīm saistībā ar 
nenoregulētu migrāciju uz ES; uzsver, ka 
sarunu par atpakaļuzņemšanas nolīgumu
apvienošana ar sarunām par vīzu režīma 
atvieglošanu bija liela kļūda; aicina 
Komisiju vairs neveikt nekādus
pasākumus ceļā uz Turcijai solīto vīzu 
režīma atvieglošanu;

Or. nl

Grozījums Nr. 75
Fiorello Provera, Lorenzo Fontana
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Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzsver, ka ir svarīgi panākt Turcijas un 
ES savstarpēju sapratni par to, ka gan ES, 
gan Turcijai ir nozīmīgs 
atpakaļuzņemšanas līgums un ceļvedis, kas 
ved pie vīzu režīma atvieglošanas; 
atgādina, ka Turcija ir viena no galvenajām 
tranzītvalstīm saistībā ar nenoregulētu 
migrāciju uz ES, un tādēļ aicina Turciju 
nekavējoties parakstīt un īstenot 
atpakaļuzņemšanas nolīgumu; vienlaikus 
aicina Komisiju veikt pasākumus ceļā uz 
vīzu režīma atvieglošanu un uzsver 
skaidras priekšrocības, ko dos uzņēmēju, 
akadēmisko aprindu, studentu un visu 
pilsoniskās sabiedrības pārstāvju 
piekļuves ES atvieglošana;

3. uzsver, ka ir svarīgi panākt Turcijas un 
ES savstarpēju sapratni par to, ka gan ES, 
gan Turcijai ir nozīmīgs 
atpakaļuzņemšanas nolīgums un ceļvedis, 
kas ved pie vīzu režīma atvieglošanas; 
atgādina, ka Turcija ir viena no galvenajām 
tranzītvalstīm saistībā ar nenoregulētu 
migrāciju uz ES, un tādēļ aicina Turciju 
nekavējoties parakstīt un īstenot 
atpakaļuzņemšanas nolīgumu;

Or. it

Grozījums Nr. 76
Ria Oomen-Ruijten

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzsver, ka ir svarīgi panākt Turcijas un 
ES savstarpēju sapratni par to, ka gan ES, 
gan Turcijai ir nozīmīgs 
atpakaļuzņemšanas līgums un ceļvedis, kas 
ved pie vīzu režīma atvieglošanas; 
atgādina, ka Turcija ir viena no galvenajām 
tranzītvalstīm saistībā ar nenoregulētu 
migrāciju uz ES, un tādēļ aicina Turciju 
nekavējoties parakstīt un īstenot
atpakaļuzņemšanas nolīgumu; vienlaikus 
aicina Komisiju veikt pasākumus ceļā uz 
vīzu režīma atvieglošanu un uzsver 
skaidras priekšrocības, ko dos uzņēmēju, 

3. uzsver, cik svarīga ir Turcijas un ES 
savstarpēja sapratne par to, ka gan ES, gan 
Turcijai ir nozīmīgs atpakaļuzņemšanas 
līgums un ceļvedis, kas ved pie vīzu režīma 
atvieglošanas; atgādina, ka Turcija ir viena 
no galvenajām tranzītvalstīm saistībā ar 
nenoregulētu migrāciju uz ES, un tādēļ 
atzinīgi vērtē atpakaļuzņemšanas nolīguma 
parakstīšanu un dialoga par ES un 
Turcijas vīzu režīma atvieglošanu
uzsākšanu 2013. gada 16. decembrī;
uzsver skaidras priekšrocības, ko dos 
uzņēmēju, akadēmisko aprindu, studentu 
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akadēmisko aprindu, studentu un visu 
pilsoniskās sabiedrības pārstāvju piekļuves 
ES atvieglošana;

un visu pilsoniskās sabiedrības pārstāvju 
piekļuves ES atvieglošana;

Or. en

Grozījums Nr. 77
Renate Sommer

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzsver, ka ir svarīgi panākt Turcijas un 
ES savstarpēju sapratni par to, ka gan ES, 
gan Turcijai ir nozīmīgs 
atpakaļuzņemšanas līgums un ceļvedis, kas 
ved pie vīzu režīma atvieglošanas; 
atgādina, ka Turcija ir viena no galvenajām 
tranzītvalstīm saistībā ar nenoregulētu 
migrāciju uz ES, un tādēļ aicina Turciju 
nekavējoties parakstīt un īstenot 
atpakaļuzņemšanas nolīgumu; vienlaikus 
aicina Komisiju veikt pasākumus ceļā uz 
vīzu režīma atvieglošanu un uzsver 
skaidras priekšrocības, ko dos uzņēmēju, 
akadēmisko aprindu, studentu un visu 
pilsoniskās sabiedrības pārstāvju
piekļuves ES atvieglošana;

3. uzsver, ka ir svarīgi panākt Turcijas un 
ES savstarpēju sapratni par to, ka gan ES, 
gan Turcijai ir nozīmīgs 
atpakaļuzņemšanas nolīgums un dialoga 
par vīzu režīma atvieglošanu uzsākšana; 
atgādina, ka Turcija ir viena no galvenajām 
tranzītvalstīm saistībā ar nenoregulētu 
migrāciju uz ES, un tādēļ aicina Turciju 
nekavējoties īstenot atpakaļuzņemšanas 
nolīgumu; vienlaikus aicina Komisiju veikt 
pasākumus ceļā uz vīzu režīma 
atvieglošanu un uzsver skaidras 
priekšrocības, ko dos uzņēmēju, 
akadēmisko aprindu un studentu piekļuves 
ES atvieglošana;

Or. de

Grozījums Nr. 78
Krzysztof Lisek

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzsver, ka ir svarīgi panākt Turcijas un 
ES savstarpēju sapratni par to, ka gan ES, 
gan Turcijai ir nozīmīgs 

3. uzsver, ka ir svarīgi panākt Turcijas un 
ES savstarpēju sapratni par to, ka gan ES, 
gan Turcijai ir nozīmīgs 
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atpakaļuzņemšanas līgums un ceļvedis, kas 
ved pie vīzu režīma atvieglošanas;
atgādina, ka Turcija ir viena no galvenajām 
tranzītvalstīm saistībā ar nenoregulētu 
migrāciju uz ES, un tādēļ aicina Turciju 
nekavējoties parakstīt un īstenot
atpakaļuzņemšanas nolīgumu; vienlaikus 
aicina Komisiju veikt pasākumus ceļā uz 
vīzu režīma atvieglošanu un uzsver 
skaidras priekšrocības, ko dos uzņēmēju, 
akadēmisko aprindu, studentu un visu 
pilsoniskās sabiedrības pārstāvju piekļuves 
ES atvieglošana;

atpakaļuzņemšanas nolīgums un ceļvedis, 
kas ved pie vīzu režīma atvieglošanas;
atgādina, ka Turcija ir viena no galvenajām 
tranzītvalstīm saistībā ar nenoregulētu 
migrāciju uz ES, un tādēļ atzinīgi vērtē 
2013. gada 16. decembrī notikušo 
atpakaļuzņemšanas nolīguma 
parakstīšanu starp Komisiju un Turciju 
un pauž cerību, ka tas tiks nekavējoties 
īstenots; vienlaikus aicina Komisiju veikt 
pasākumus ceļā uz vīzu režīma 
atvieglošanu un uzsver skaidras 
priekšrocības, ko dos uzņēmēju, 
akadēmisko aprindu, studentu un visu 
pilsoniskās sabiedrības pārstāvju piekļuves 
ES atvieglošana;

Or. pl

Grozījums Nr. 79
Eleni Theocharous

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzsver, ka ir svarīgi panākt Turcijas un 
ES savstarpēju sapratni par to, ka gan ES, 
gan Turcijai ir nozīmīgs 
atpakaļuzņemšanas līgums un ceļvedis, kas 
ved pie vīzu režīma atvieglošanas; 
atgādina, ka Turcija ir viena no galvenajām 
tranzītvalstīm saistībā ar nenoregulētu 
migrāciju uz ES, un tādēļ aicina Turciju 
nekavējoties parakstīt un īstenot 
atpakaļuzņemšanas nolīgumu; vienlaikus 
aicina Komisiju veikt pasākumus ceļā uz 
vīzu režīma atvieglošanu un uzsver 
skaidras priekšrocības, ko dos uzņēmēju, 
akadēmisko aprindu, studentu un visu 
pilsoniskās sabiedrības pārstāvju piekļuves 
ES atvieglošana;

3. uzsver, ka ir svarīgi panākt Turcijas un 
ES savstarpēju sapratni par to, ka gan ES, 
gan Turcijai ir nozīmīgs 
atpakaļuzņemšanas nolīgums un ceļvedis, 
kas ved pie vīzu režīma atvieglošanas; 
atgādina, ka Turcija ir viena no galvenajām 
tranzītvalstīm saistībā ar nenoregulētu 
migrāciju uz ES, un tādēļ aicina Turciju 
nekavējoties īstenot atpakaļuzņemšanas 
nolīgumu; pauž bažas un nožēlu par 
Turcijas valdības paziņojumiem, ka tā 
neplāno īstenot atpakaļuzņemšanas 
nolīgumu ar Kipras Republiku, un uzsver, 
ka šāda politiskā nostāja ir pretrunā ES 
tiesiskajai sistēmai, un tādēļ aicina 
Turcijas valdību respektēt un ievērot
tiesisko sistēmu un saistības, kas izriet no 
atpakaļuzņemšanas nolīguma, jo pretējā 
gadījumā būtu jāveic pasākumi nolūkā 
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aizsargāt ES tiesisko sistēmu un tās 
dalībvalstu juridiskās un politiskās 
tiesības; aicina Komisiju nodrošināt, lai 
līdz brīdim, kad šis nolīgums stāsies spēkā 
un tiks pilnībā un efektīvi īstenots 
attiecībā uz visām dalībvalstīm, tiktu 
pilnībā īstenoti pašreizējie divpusējie 
nolīgumi; vienlaikus aicina Komisiju veikt 
pasākumus ceļā uz vīzu režīma 
atvieglošanu un uzsver skaidras 
priekšrocības, ko dos uzņēmēju, 
akadēmisko aprindu, studentu un visu 
pilsoniskās sabiedrības pārstāvju piekļuves 
ES atvieglošana;

Or. en

Grozījums Nr. 80
Geoffrey Van Orden

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzsver, ka ir svarīgi panākt Turcijas un 
ES savstarpēju sapratni par to, ka gan ES, 
gan Turcijai ir nozīmīgs 
atpakaļuzņemšanas līgums un ceļvedis, kas 
ved pie vīzu režīma atvieglošanas; 
atgādina, ka Turcija ir viena no galvenajām 
tranzītvalstīm saistībā ar nenoregulētu 
migrāciju uz ES, un tādēļ aicina Turciju 
nekavējoties parakstīt un īstenot 
atpakaļuzņemšanas nolīgumu; vienlaikus 
aicina Komisiju veikt pasākumus ceļā uz 
vīzu režīma atvieglošanu un uzsver 
skaidras priekšrocības, ko dos uzņēmēju, 
akadēmisko aprindu, studentu un visu 
pilsoniskās sabiedrības pārstāvju piekļuves 
ES atvieglošana;

3. uzsver, ka ir svarīgi panākt Turcijas un 
ES savstarpēju sapratni par to, ka gan ES, 
gan Turcijai ir nozīmīgs 
atpakaļuzņemšanas nolīgums un ceļvedis, 
kas ved pie vīzu režīma atvieglošanas; 
atgādina, ka Turcija ir viena no galvenajām 
tranzītvalstīm saistībā ar nenoregulētu 
migrāciju uz ES, un tādēļ aicina Turciju 
nekavējoties parakstīt un īstenot 
atpakaļuzņemšanas nolīgumu; vienlaikus 
aicina Komisiju veikt pasākumus ceļā uz 
vīzu režīma atvieglošanu un uzsver 
skaidras priekšrocības, ko dos uzņēmēju, 
akadēmisko aprindu, studentu un visu 
pilsoniskās sabiedrības pārstāvju piekļuves 
ES atvieglošana; atzīst, ka dalībvalstu 
valdību uzdevums ir, izmantojot
pievienošanās līguma pārejas 
nosacījumus un attiecīgā gadījumā arī ES 
līgumu pārskatīšanu, pieņemt lēmumus 
par migrācijas jautājumiem, piemēram, 
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par pārvietošanās brīvības 
ierobežojumiem, vienlaikus atzīstot, ka šis 
jautājums daudzās dalībvalstīs raisa 
nopietnas bažas;

Or. en

Grozījums Nr. 81
Raimon Obiols

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzsver, ka ir svarīgi panākt Turcijas un 
ES savstarpēju sapratni par to, ka gan ES, 
gan Turcijai ir nozīmīgs 
atpakaļuzņemšanas līgums un ceļvedis, kas 
ved pie vīzu režīma atvieglošanas; 
atgādina, ka Turcija ir viena no galvenajām 
tranzītvalstīm saistībā ar nenoregulētu 
migrāciju uz ES, un tādēļ aicina Turciju 
nekavējoties parakstīt un īstenot 
atpakaļuzņemšanas nolīgumu; vienlaikus 
aicina Komisiju veikt pasākumus ceļā uz 
vīzu režīma atvieglošanu un uzsver 
skaidras priekšrocības, ko dos uzņēmēju, 
akadēmisko aprindu, studentu un visu 
pilsoniskās sabiedrības pārstāvju piekļuves 
ES atvieglošana;

3. atzinīgi vērtē 2013. gada 16. decembrī 
parakstīto nolīgumu starp Eiropas 
Savienību un Turcijas Republiku par tādu 
personu atpakaļuzņemšanu, kuras 
uzturas neatļauti; uzsver, ka ir svarīgi 
panākt Turcijas un ES savstarpēju sapratni 
par to, ka gan ES, gan Turcijai ir nozīmīgs 
atpakaļuzņemšanas nolīgums un ceļvedis, 
kas ved pie vīzu režīma atvieglošanas; 
atgādina, ka Turcija ir viena no galvenajām 
tranzītvalstīm saistībā ar nenoregulētu 
migrāciju uz ES, un tādēļ aicina Turciju 
nekavējoties parakstīt un īstenot 
atpakaļuzņemšanas nolīgumu; vienlaikus 
aicina Komisiju veikt pasākumus ceļā uz 
vīzu režīma atvieglošanu un uzsver 
skaidras priekšrocības, ko dos uzņēmēju, 
akadēmisko aprindu, studentu un visu 
pilsoniskās sabiedrības pārstāvju piekļuves 
ES atvieglošana;

Or. en

Grozījums Nr. 82
Emine Bozkurt

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzsver, ka ir svarīgi panākt Turcijas un 
ES savstarpēju sapratni par to, ka gan ES, 
gan Turcijai ir nozīmīgs 
atpakaļuzņemšanas līgums un ceļvedis, kas 
ved pie vīzu režīma atvieglošanas; 
atgādina, ka Turcija ir viena no galvenajām 
tranzītvalstīm saistībā ar nenoregulētu 
migrāciju uz ES, un tādēļ aicina Turciju 
nekavējoties parakstīt un īstenot 
atpakaļuzņemšanas nolīgumu; vienlaikus 
aicina Komisiju veikt pasākumus ceļā uz 
vīzu režīma atvieglošanu un uzsver 
skaidras priekšrocības, ko dos uzņēmēju, 
akadēmisko aprindu, studentu un visu 
pilsoniskās sabiedrības pārstāvju piekļuves 
ES atvieglošana;

3. uzsver, ka ir svarīgi panākt Turcijas un 
ES savstarpēju sapratni par to, ka gan ES, 
gan Turcijai ir nozīmīgs 
atpakaļuzņemšanas nolīgums un ceļvedis, 
kas ved pie vīzu režīma atvieglošanas; 
atgādina, ka Turcija ir viena no galvenajām 
tranzītvalstīm saistībā ar nenoregulētu 
migrāciju uz ES, un tādēļ aicina Turciju 
nekavējoties parakstīt un īstenot 
atpakaļuzņemšanas nolīgumu; aicina 
Komisiju veikt visus nepieciešamos 
pasākumus, lai aizsargātu to Turcijas 
pilsoņu tiesības, kuri legāli uzturas ES 
dalībvalstīs; vienlaikus aicina Komisiju 
veikt pasākumus ceļā uz vīzu režīma 
atvieglošanu un uzsver skaidras 
priekšrocības, ko dos uzņēmēju, 
akadēmisko aprindu, studentu un visu 
pilsoniskās sabiedrības pārstāvju piekļuves 
ES atvieglošana;

Or. en

Grozījums Nr. 83
Ria Oomen-Ruijten

Rezolūcijas priekšlikums
3.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.a pauž nopietnas bažas par nesenajiem 
notikumiem Turcijā saistībā ar 
apgalvojumiem par augsta līmeņa 
korupciju un aicina Turcijas valdību 
atturēties no iejaukšanās tiesas procesos 
un pārliecināties, ka noteikumi atbilst 
tiesu varas neatkarības un varas dalīšanas 
principiem, kā arī attiecīgajiem 
konstitūcijas pantiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 84
Tunne Kelam

Rezolūcijas priekšlikums
3.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.a ar nopietnām bažām norāda uz neseno 
korupcijas skandālu; pauž nožēlu par 
Turcijas varas iestāžu paziņojumiem par 
iespējamo mazo valsts apvērsumu, kura 
pamatā ir apgalvojumi par sazvērestību 
un kura rezultātā ir notikuši masveidīgi 
aresti un daļējas izmeklēšanas, pēc kurām 
atlaisti apmēram 350 policijas izmeklētāji 
un bloķēta attiecīgā korupcijas gadījuma 
izmeklēšanas otrā kārta; uzsver, cik ļoti 
svarīga ir tiesu sistēmas objektivitāte un 
varas dalīšana kā tāda demokrātiska 
procesa pamatvērtības, kura pamatā ir 
tiesiskums;

Or. en

Grozījums Nr. 85
Ria Oomen-Ruijten

Rezolūcijas priekšlikums
3.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.b atgādina Turcijas valdībai par tās 
apņemšanos izskaust korupciju, jo īpaši 
īstenojot lielāko daļu ieteikumu, kas 
minēti Pretkorupcijas starpvalstu grupas 
(GRECO) Padomes 2005. gadā 
sagatavotajos novērtējuma ziņojumos;

Or. en
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Grozījums Nr. 86
Laurence J.A.J. Stassen

Rezolūcijas priekšlikums
2. apakšvirsraksts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Kopenhāgenas kritēriju izpilde Turcijas otrā neveiksme — Kopenhāgenas 
kritēriju izpilde

Or. nl

Grozījums Nr. 87
Andrew Duff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ivo Vajgl

Rezolūcijas priekšlikums
-4. punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

-4. pauž nopietnas bažas par nesenajiem 
notikumiem, kas noveda pie Turcijas 
valsts krīzes; pauž nožēlu par valdības 
paziņojumiem, kas norāda uz varas 
dalīšanas principa izpratnes trūkumu; 
pauž nožēlu par smago uzticības laušanu 
starp valdību, tiesu sistēmu, policiju un 
plašsaziņas līdzekļiem; mudina valdību 
atturēties no darbībām, kas kavē 
izmeklēšanas veikšanu un apsūdzību 
izvirzīšanu korupcijas un organizētās 
noziedzības gadījumos, kuros iesaistītas 
augsta līmeņa amatpersonas; vēlreiz 
aicina visas iestādes, uzņēmējdarbības 
pārstāvjus un politiskos spēkus pilnībā 
ievērot tiesiskuma principu un nodrošināt 
tiesu sistēmas objektivitāti un neatkarību; 
turklāt aicina Gülen kustību uzlabot tās 
pārredzamību un pārskatatbildību un 
sagaida, ka visi pret šo kustību vērstie 
apgalvojumi tiks objektīvi izmeklēti;

Or. en
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Grozījums Nr. 88
Anna Maria Corazza Bildt

Rezolūcijas priekšlikums
-4.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

-4.a pauž bažas par nesenajiem 
notikumiem Turcijā, kas saistīti ar 
apjomīgas korupcijas izmeklēšanu; 
atkārtoti uzsver nepieciešamību garantēt 
tiesas procesa neatkarību un objektivitāti 
un to, ka visas iesaistītās puses pilnībā 
ievēro tiesiskuma un varas dalīšanas 
principu;

Or. en

Grozījums Nr. 89
Geoffrey Van Orden

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. norāda uz izšķirošo lomu, kāda ir 
pārbaužu un līdzsvara sistēmai attiecība uz 
ikvienu moderno demokrātisko valsti, un 
uz fundamentālo lomu, kāda jāieņem 
Turcijas Lielajai nacionālajai asamblejai 
Turcijas politiskās sistēmas centrā, 
nodrošinot sistēmu dialogam un 
vienprātības veidošanai visā politiskajā 
spektrā; pauž bažas par politikas 
polarizēšanos un to, ka valdība un 
opozīcija nav gatavas strādāt, lai panāktu 
vienprātību par svarīgākajām reformām;
mudina visus politikas dalībniekus, valdību 
un opozīciju kopīgi strādāt, lai padziļinātu 
politiskā plurālisma redzējumu valsts 
institūcijās un veicinātu valsts un 
sabiedrības modernizāciju un 
demokratizāciju; aicina politisko 
vairākumu aktīvi iesaistīt mazākumu 

4. norāda uz izšķirošo lomu, kāda ir 
pārbaužu un līdzsvara sistēmai attiecībā uz 
ikvienu moderno demokrātisko valsti, un 
uz fundamentālo lomu, kāda jāieņem 
Turcijas Lielajai nacionālajai asamblejai 
Turcijas politiskās sistēmas centrā, 
nodrošinot sistēmu dialogam un 
vienprātības veidošanai visā politiskajā 
spektrā; mudina visus politikas dalībniekus 
veicināt valsts un sabiedrības 
modernizāciju un demokratizāciju un ņemt 
vērā visu sabiedrības pārstāvju, tostarp 
minoritāšu, intereses un uzskatus;
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apspriešanas procesā par attiecīgajām 
reformām un pēc iespējas ņemt vērā tā 
intereses un uzskatus integrējošā veidā;

Or. en

Grozījums Nr. 90
Tonino Picula

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. norāda uz izšķirošo lomu, kāda ir 
pārbaužu un līdzsvara sistēmai attiecība uz 
ikvienu moderno demokrātisko valsti, un 
uz fundamentālo lomu, kāda jāieņem 
Turcijas Lielajai nacionālajai asamblejai 
Turcijas politiskās sistēmas centrā, 
nodrošinot sistēmu dialogam un 
vienprātības veidošanai visā politiskajā 
spektrā; pauž bažas par politikas 
polarizēšanos un to, ka valdība un 
opozīcija nav gatavas strādāt, lai panāktu 
vienprātību par svarīgākajām reformām; 
mudina visus politikas dalībniekus, valdību 
un opozīciju kopīgi strādāt, lai padziļinātu 
politiskā plurālisma redzējumu valsts 
institūcijās un veicinātu valsts un 
sabiedrības modernizāciju un 
demokratizāciju; aicina politisko 
vairākumu aktīvi iesaistīt mazākumu 
apspriešanas procesā par attiecīgajām 
reformām un pēc iespējas ņemt vērā tā 
intereses un uzskatus integrējošā veidā;

4. norāda uz izšķirošo lomu, kāda ir 
pārbaužu un līdzsvara sistēmai attiecībā uz 
ikvienu moderno demokrātisko valsti, un 
uz fundamentālo lomu, kāda jāieņem 
Turcijas Lielajai nacionālajai asamblejai 
politiskās sistēmas centrā, nodrošinot 
sistēmu dialogam un vienprātības 
veidošanai visā politiskajā spektrā; pauž 
bažas par politikas polarizēšanos un to, ka 
valdība un opozīcija nav gatavas strādāt, lai 
panāktu vienprātību par svarīgākajām 
reformām; mudina visus politikas 
dalībniekus, valdību un opozīciju kopīgi 
strādāt, lai padziļinātu politiskā plurālisma 
redzējumu valsts institūcijās un veicinātu 
valsts un sabiedrības modernizāciju un 
demokratizāciju; uzsver pilsoniskās 
sabiedrības organizāciju būtisko nozīmi 
un nepieciešamību pēc adekvāta dialoga 
ar sabiedrību nolūkā īstenot vajadzīgās 
reformas; aicina politisko vairākumu 
aktīvi iesaistīt mazākumu un pilsoniskās 
sabiedrības organizācijas apspriešanas 
procesā par attiecīgajām reformām un pēc 
iespējas ņemt vērā tā intereses un uzskatus
integrējošā veidā;

Or. en
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Grozījums Nr. 91
Andrew Duff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ivo Vajgl

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. norāda uz izšķirošo lomu, kāda ir 
pārbaužu un līdzsvara sistēmai attiecība uz 
ikvienu moderno demokrātisko valsti, un 
uz fundamentālo lomu, kāda jāieņem 
Turcijas Lielajai nacionālajai asamblejai 
Turcijas politiskās sistēmas centrā, 
nodrošinot sistēmu dialogam un 
vienprātības veidošanai visā politiskajā 
spektrā; pauž bažas par politikas 
polarizēšanos un to, ka valdība un 
opozīcija nav gatavas strādāt, lai panāktu 
vienprātību par svarīgākajām reformām; 
mudina visus politikas dalībniekus, valdību 
un opozīciju kopīgi strādāt, lai padziļinātu 
politiskā plurālisma redzējumu valsts 
institūcijās un veicinātu valsts un 
sabiedrības modernizāciju un 
demokratizāciju; aicina politisko 
vairākumu aktīvi iesaistīt mazākumu 
apspriešanas procesā par attiecīgajām 
reformām un pēc iespējas ņemt vērā tā 
intereses un uzskatus integrējošā veidā;

4. norāda uz izšķirošo lomu, kāda ir 
pārbaužu un līdzsvara sistēmai attiecībā uz 
ikvienu moderno demokrātisko valsti, un 
uz fundamentālo lomu, kāda jāieņem 
Turcijas Lielajai nacionālajai asamblejai 
Turcijas politiskās sistēmas centrā, 
nodrošinot sistēmu dialogam un 
vienprātības veidošanai visā politiskajā 
spektrā; pauž bažas par politikas 
polarizēšanos un to, ka valdība un
opozīcija nav gatavas strādāt, lai panāktu 
vienprātību par svarīgākajām reformām; 
mudina visus politikas dalībniekus, valdību 
un opozīciju kopīgi strādāt, lai padziļinātu 
politiskā plurālisma redzējumu valsts 
institūcijās un veicinātu valsts un 
sabiedrības modernizāciju un 
demokratizāciju; aicina politisko 
vairākumu aktīvi iesaistīt mazākumu 
apspriešanas procesā par attiecīgajām 
reformām un pēc iespējas ņemt vērā tā 
intereses un uzskatus integrējošā veidā; 
uzsver, ka konstitucionālajai reformai arī 
turpmāk jābūt galvenajai prioritātei, 
modernizējot Turcijas Republiku, kur 
demokrātiski ievēlētās personas arī valdīs 
demokrātiski;

Or. en

Grozījums Nr. 92
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. norāda uz izšķirošo lomu, kāda ir 
pārbaužu un līdzsvara sistēmai attiecība uz 
ikvienu moderno demokrātisko valsti, un 
uz fundamentālo lomu, kāda jāieņem 
Turcijas Lielajai nacionālajai asamblejai 
Turcijas politiskās sistēmas centrā, 
nodrošinot sistēmu dialogam un 
vienprātības veidošanai visā politiskajā 
spektrā; pauž bažas par politikas 
polarizēšanos un to, ka valdība un 
opozīcija nav gatavas strādāt, lai panāktu 
vienprātību par svarīgākajām reformām; 
mudina visus politikas dalībniekus, valdību 
un opozīciju kopīgi strādāt, lai padziļinātu 
politiskā plurālisma redzējumu valsts 
institūcijās un veicinātu valsts un 
sabiedrības modernizāciju un 
demokratizāciju; aicina politisko 
vairākumu aktīvi iesaistīt mazākumu 
apspriešanas procesā par attiecīgajām 
reformām un pēc iespējas ņemt vērā tā 
intereses un uzskatus integrējošā veidā;

4. norāda uz izšķirošo lomu, kāda ir 
pārbaužu un līdzsvara sistēmai attiecībā uz 
ikvienu moderno demokrātisko valsti, un 
uz fundamentālo lomu, kāda jāieņem 
Turcijas Lielajai nacionālajai asamblejai 
Turcijas politiskās sistēmas centrā, 
nodrošinot sistēmu dialogam un 
vienprātības veidošanai visā politiskajā 
spektrā; pauž bažas par politikas 
polarizēšanos un to, ka valdība un 
opozīcija nav gatavas strādāt, lai panāktu 
vienprātību par svarīgākajām reformām; 
mudina visus politikas dalībniekus, valdību 
un opozīciju kopīgi strādāt, lai padziļinātu 
politiskā plurālisma redzējumu valsts 
institūcijās un veicinātu valsts un 
sabiedrības modernizāciju un 
demokratizāciju; aicina politisko 
vairākumu aktīvi iesaistīt mazākumu 
apspriešanas procesā par attiecīgajām 
reformām un pēc iespējas ņemt vērā tā 
intereses un uzskatus integrējošā veidā; 
uzsver, ka demokrātija ir kas vairāk nekā 
tikai vēlēšanas, un sagaida, ka 
demokrātiski ievēlētās personas arī valdīs 
demokrātiski;

Or. en

Grozījums Nr. 93
Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. norāda uz izšķirošo lomu, kāda ir 
pārbaužu un līdzsvara sistēmai attiecība uz 
ikvienu moderno demokrātisko valsti, un 
uz fundamentālo lomu, kāda jāieņem 
Turcijas Lielajai nacionālajai asamblejai 
Turcijas politiskās sistēmas centrā, 

4. norāda uz izšķirošo lomu, kāda ir 
pārbaužu un līdzsvara sistēmai attiecībā uz 
ikvienu moderno demokrātisko valsti, un 
uz fundamentālo lomu, kāda jāieņem 
Turcijas Lielajai nacionālajai asamblejai 
Turcijas politiskās sistēmas centrā, 
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nodrošinot sistēmu dialogam un 
vienprātības veidošanai visā politiskajā 
spektrā; pauž bažas par politikas 
polarizēšanos un to, ka valdība un 
opozīcija nav gatavas strādāt, lai panāktu 
vienprātību par svarīgākajām reformām;
mudina visus politikas dalībniekus, valdību 
un opozīciju kopīgi strādāt, lai padziļinātu 
politiskā plurālisma redzējumu valsts 
institūcijās un veicinātu valsts un 
sabiedrības modernizāciju un 
demokratizāciju; aicina politisko 
vairākumu aktīvi iesaistīt mazākumu 
apspriešanas procesā par attiecīgajām 
reformām un pēc iespējas ņemt vērā tā 
intereses un uzskatus integrējošā veidā;

nodrošinot sistēmu dialogam un 
vienprātības veidošanai visā politiskajā 
spektrā; pauž bažas par politikas 
polarizēšanos un to, ka valdība un 
opozīcija nav gatavas strādāt, lai panāktu 
vienprātību par svarīgākajām reformām;
mudina visus politikas dalībniekus, valdību 
un opozīciju kopīgi strādāt, lai padziļinātu 
politiskā plurālisma redzējumu valsts 
institūcijās un veicinātu valsts un 
sabiedrības modernizāciju un 
demokratizāciju; aicina politisko 
vairākumu aktīvi iesaistīt mazākumu 
apspriešanas procesā par attiecīgajām 
reformām un ņemt vērā tā intereses un 
uzskatus integrējošā veidā;

Or. fr

Grozījums Nr. 94
Hélène Flautre, Franziska Keller

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. norāda uz izšķirošo lomu, kāda ir 
pārbaužu un līdzsvara sistēmai attiecība uz 
ikvienu moderno demokrātisko valsti, un 
uz fundamentālo lomu, kāda jāieņem 
Turcijas Lielajai nacionālajai asamblejai 
Turcijas politiskās sistēmas centrā, 
nodrošinot sistēmu dialogam un 
vienprātības veidošanai visā politiskajā 
spektrā; pauž bažas par politikas 
polarizēšanos un to, ka valdība un 
opozīcija nav gatavas strādāt, lai panāktu 
vienprātību par svarīgākajām reformām;
mudina visus politikas dalībniekus, valdību 
un opozīciju kopīgi strādāt, lai padziļinātu 
politiskā plurālisma redzējumu valsts 
institūcijās un veicinātu valsts un
sabiedrības modernizāciju un 
demokratizāciju; aicina politisko 
vairākumu aktīvi iesaistīt mazākumu 

4. norāda uz izšķirošo lomu, kāda ir 
pārbaužu un līdzsvara sistēmai attiecībā uz 
ikvienu moderno demokrātisko valsti, un 
uz fundamentālo lomu, kāda jāieņem 
Turcijas Lielajai nacionālajai asamblejai 
Turcijas politiskās sistēmas centrā, 
nodrošinot sistēmu dialogam un 
vienprātības veidošanai visā politiskajā 
spektrā; pauž bažas par politikas 
polarizēšanos un to, ka valdība un 
opozīcija nav gatavas strādāt, lai panāktu 
vienprātību par svarīgākajām reformām;
mudina visus politikas dalībniekus, valdību 
un opozīciju kopīgi strādāt, lai padziļinātu 
politiskā plurālisma redzējumu valsts 
institūcijās un veicinātu valsts un 
sabiedrības modernizāciju un 
demokratizāciju; aicina politisko 
vairākumu aktīvi iesaistīt dažādus 
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apspriešanas procesā par attiecīgajām 
reformām un pēc iespējas ņemt vērā tā 
intereses un uzskatus integrējošā veidā;

politiskos spēkus un pilsonisko sabiedrību 
apspriešanas procesā par attiecīgajām 
reformām un pēc iespējas ņemt vērā tā 
intereses un uzskatus integrējošā veidā;

Or. fr

Grozījums Nr. 95
Raimon Obiols

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. norāda uz izšķirošo lomu, kāda ir 
pārbaužu un līdzsvara sistēmai attiecība uz 
ikvienu moderno demokrātisko valsti, un 
uz fundamentālo lomu, kāda jāieņem 
Turcijas Lielajai nacionālajai asamblejai 
Turcijas politiskās sistēmas centrā, 
nodrošinot sistēmu dialogam un 
vienprātības veidošanai visā politiskajā 
spektrā; pauž bažas par politikas 
polarizēšanos un to, ka valdība un 
opozīcija nav gatavas strādāt, lai panāktu 
vienprātību par svarīgākajām reformām; 
mudina visus politikas dalībniekus, valdību 
un opozīciju kopīgi strādāt, lai padziļinātu 
politiskā plurālisma redzējumu valsts 
institūcijās un veicinātu valsts un 
sabiedrības modernizāciju un 
demokratizāciju; aicina politisko 
vairākumu aktīvi iesaistīt mazākumu 
apspriešanas procesā par attiecīgajām 
reformām un pēc iespējas ņemt vērā tā 
intereses un uzskatus integrējošā veidā;

4. norāda uz izšķirošo lomu, kāda ir 
pārbaužu un līdzsvara sistēmai attiecībā uz 
ikvienu moderno demokrātisko valsti, un 
uz fundamentālo lomu, kāda jāieņem 
Turcijas Lielajai nacionālajai asamblejai 
Turcijas politiskās sistēmas centrā, 
nodrošinot sistēmu dialogam un 
vienprātības veidošanai visā politiskajā 
spektrā; pauž bažas par politikas 
polarizēšanos un to, ka valdība un 
opozīcija nav gatavas strādāt, lai panāktu 
vienprātību par jaunas konstitūcijas 
sagatavošanu un svarīgākajām reformām; 
mudina visus politikas dalībniekus, valdību 
un opozīciju kopīgi strādāt, lai padziļinātu 
politiskā plurālisma redzējumu valsts
institūcijās un veicinātu valsts un 
sabiedrības modernizāciju un 
demokratizāciju; aicina politisko 
vairākumu aktīvi iesaistīt mazākumu 
apspriešanas procesā par attiecīgajām 
reformām un pēc iespējas ņemt vērā tā 
intereses un uzskatus integrējošā veidā;

Or. en

Grozījums Nr. 96
Adam Bielan
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Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. norāda uz izšķirošo lomu, kāda ir 
pārbaužu un līdzsvara sistēmai attiecība uz 
ikvienu moderno demokrātisko valsti, un 
uz fundamentālo lomu, kāda jāieņem 
Turcijas Lielajai nacionālajai asamblejai 
Turcijas politiskās sistēmas centrā, 
nodrošinot sistēmu dialogam un 
vienprātības veidošanai visā politiskajā 
spektrā; pauž bažas par politikas 
polarizēšanos un to, ka valdība un 
opozīcija nav gatavas strādāt, lai panāktu 
vienprātību par svarīgākajām reformām;
mudina visus politikas dalībniekus, valdību 
un opozīciju kopīgi strādāt, lai padziļinātu 
politiskā plurālisma redzējumu valsts 
institūcijās un veicinātu valsts un 
sabiedrības modernizāciju un 
demokratizāciju; aicina politisko 
vairākumu aktīvi iesaistīt mazākumu 
apspriešanas procesā par attiecīgajām 
reformām un pēc iespējas ņemt vērā tā 
intereses un uzskatus integrējošā veidā;

4. norāda uz izšķirošo lomu, kāda ir 
pārbaužu un līdzsvara sistēmai attiecībā uz 
ikvienu moderno demokrātisko valsti, un 
uz fundamentālo lomu, kāda jāieņem 
Turcijas Lielajai nacionālajai asamblejai 
Turcijas politiskās sistēmas centrā, 
nodrošinot sistēmu dialogam un 
vienprātības veidošanai visā politiskajā 
spektrā; pauž bažas par politikas 
polarizēšanos un to, ka valdība un 
opozīcija nav gatavas strādāt, lai panāktu 
vienprātību par svarīgākajām reformām;
mudina visus politikas dalībniekus, valdību 
un opozīciju kopīgi strādāt, lai padziļinātu 
politiskā plurālisma redzējumu valsts 
institūcijās un veicinātu valsts un 
sabiedrības modernizāciju un 
demokratizāciju; aicina politisko 
vairākumu aktīvi iesaistīt pilsonisko 
sabiedrību un mazākumu apspriešanas 
procesā par attiecīgajām reformām un pēc 
iespējas ņemt vērā tā intereses un uzskatus 
integrējošā veidā;

Or. pl

Grozījums Nr. 97
Emine Bozkurt

Rezolūcijas priekšlikums
4.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4.a uzsver, cik svarīgi ir, lai visas 
ministrijas sadarbotos ar Revīzijas palātu 
revīzijas ziņojumu sagatavošanas procesā, 
nosūtot attiecīgos datus, un lai 
sagatavotos revīzijas ziņojumus iesniegtu 
Turcijas Lielajai nacionālajai asamblejai 
vēl pirms budžeta apstiprināšanas;
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Or. en

Grozījums Nr. 98
Hélène Flautre, Franziska Keller

Rezolūcijas priekšlikums
4.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4.a aicina valdību nodrošināt Revīzijas 
palātas darbību saskaņā ar 
starptautiskajiem standartiem; aicina 
valdību sniegt attiecīgajām iestādēm, 
tostarp Turcijas Lielajai nacionālajai 
asamblejai, un sabiedrībai brīvu piekļuvi 
Revīzijas palātas ziņojumiem, tostarp 
ziņojumiem par drošības spēkiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 99
Alojz Peterle

Rezolūcijas priekšlikums
4.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4.a pauž bažas par to, kā Turcijas valdība 
pēc 2013. gada 17. decembra reaģēja uz 
tām darbībām attiecībā uz vairākiem 
ministriem un uzņēmējiem, kas saistītas 
ar korupciju un ko vadīja Stambulas 
prokurors; nosoda to policijas priekšnieku 
atlaišanu, kas atbildīgi par darbībām 
attiecībā uz korupcijas gadījumiem; šajā 
saistībā aicina ievērot tiesiskuma principu 
un tiesu sistēmas objektivitātes un 
neatkarības principu kā līdzekļus, ar kuru 
palīdzību nodrošināt varas dalīšanu, kas
ir viens no demokrātijas pamatpīlāriem;

Or. en
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Grozījums Nr. 100
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Rezolūcijas priekšlikums
4.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4.a pauž bažas par Turcijā esošo aizvien 
dziļāko sabiedrības dalīšanos kultūras 
jautājumos saistībā ar tā sauktajiem 
„dzīvesveida jautājumiem”, kas saistīti ar 
risku, ka varas iestādes sāk iejaukties 
iedzīvotāju privātajā dzīvē, kā to apliecina 
nesenie paziņojumi par bērnu skaitu, 
kurus sievietēm būtu jālaiž pasaulē, par 
studentu kopmītnēm, kurās abu dzimumu 
studenti dzīvo kopā, un par alkohola 
pārdošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 101
Ismail Ertug, Salvador Sedó i Alabart, Jo Leinen

Rezolūcijas priekšlikums
4.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4.a pauž bažas par varas dalīšanas 
apdraudēšanu pēc atklātajiem iespējamās 
korupcijas gadījumiem un nosoda to 
policistu atlaišanu, kuri izmeklē 
korupcijas gadījumus; aicina valdību 
ievērot tiesiskuma principu un tiesu varas 
neatkarību un aktīvi atbalstīt korupcijas 
gadījumu izmeklēšanu; pauž nopietnas 
bažas par pašreizējo apmelošanas 
kampaņu, kas vērsta pret Turcijas tiesu 
sistēmu;

Or. en
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Grozījums Nr. 102
Graham Watson

Rezolūcijas priekšlikums
4.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4.a pauž bažas par varas dalīšanas 
principa neievērošanu; pauž nopietnas 
bažas par to, kā valdība reaģēja uz tām 
pašreizējām darbībām attiecībā uz 
vairākiem ministriem un uzņēmējiem, kas 
saistītas ar korupciju un ko vadīja 
Stambulas prokurors; nosoda to, ka 
iekšlietu ministrs, par kuru izteikti 
apgalvojumi saistībā ar korupciju, atlaida 
tos policijas priekšniekus, kuri ir atbildīgi 
par darbībām attiecībā uz korupcijas 
gadījumiem; norāda uz satraucošo faktu, 
ka lielākajās pilsētās ir atlaisti visi 
policijas priekšnieki, kas atbildīgi par 
korupcijas un organizētās noziedzības 
novēršanu;

Or. en

Grozījums Nr. 103
Graham Watson

Rezolūcijas priekšlikums
4.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4.b pauž bažas par iespējamo sistemātisko 
informācijas vākšanu no valdības puses 
par valsts ierēdņiem, žurnālistiem, 
akadēmisko aprindu pārstāvjiem un 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām, 
pamatojoties uz to reliģisko, etnisko un 
politisko piederību; nosoda valdības 
izdarīto spiedienu uz tiesām un publisko 
prokurora un policijas priekšnieku 
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nosodīšanu no premjerministra puses; 
aicina ikvienu indivīdu un iestādi pilnībā 
ievērot tiesiskuma principu un nodrošināt 
tiesu sistēmas objektivitāti un neatkarību;

Or. en

Grozījums Nr. 104
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. uzsver, ka steidzami nepieciešams 
progress, īstenojot 2010. gada konstitūcijas 
labojumus, jo īpaši pieņemot tiesību aktus 
par personas datu aizsardzību un 
militārajām tiesām un par pozitīvas rīcības 
pasākumiem, lai veicinātu dzimumu 
līdztiesību;

5. uzsver, ka steidzami nepieciešams 
progress, īstenojot 2010. gada konstitūcijas 
labojumus, jo īpaši pieņemot tiesību aktus 
par personas datu aizsardzību un 
militārajām tiesām;

Or. de

Grozījums Nr. 105
Geoffrey Van Orden

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. uzsver, ka steidzami nepieciešams 
progress, īstenojot 2010. gada konstitūcijas 
labojumus, jo īpaši pieņemot tiesību aktus 
par personas datu aizsardzību un 
militārajām tiesām un par pozitīvas 
rīcības pasākumiem, lai veicinātu 
dzimumu līdztiesību;

5. uzsver, ka steidzami nepieciešams 
progress, īstenojot 2010. gada konstitūcijas 
labojumus;

Or. en
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Grozījums Nr. 106
Emine Bozkurt

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. uzsver, ka steidzami nepieciešams 
progress, īstenojot 2010. gada konstitūcijas 
labojumus, jo īpaši pieņemot tiesību aktus 
par personas datu aizsardzību un 
militārajām tiesām un par pozitīvas rīcības 
pasākumiem, lai veicinātu dzimumu 
līdztiesību;

5. uzsver, ka steidzami nepieciešams 
progress, īstenojot 2010. gada konstitūcijas 
labojumus, jo īpaši pieņemot tiesību aktus 
par personas datu aizsardzību un 
militārajām tiesām un par pozitīvas rīcības 
pasākumiem, lai veicinātu dzimumu 
līdztiesību; uzsver, cik svarīgi ir stingri 
īstenot šīs izmaiņas tiesību aktos pēc to 
pieņemšanas;

Or. en

Grozījums Nr. 107
Laurence J.A.J. Stassen

Rezolūcijas priekšlikums
5.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5.a norāda, ka ES varētu aicināt un 
mudināt Turcijas varas iestādes veikt 
daudzas reformas, taču Turcija vienkārši 
nevēlas to darīt, nevar to izdarīt un arī 
nedarīs; mudina pilnībā izbeigt 
pievienošanās sarunas starp ES un 
Turciju;

Or. nl

Grozījums Nr. 108
Hélène Flautre, Franziska Keller

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. uzteic Konstitucionālo samierināšanas 
komiteju par vienprātības panākšanu par 
60 konstitucionālajiem labojumiem un 
aicina tās locekļus turpināt darbu pie 
jaunas Turcijas konstitūcijas, jo tas ir 
būtiski svarīgi reformu procesam Turcijā;
uzsver, ka ir svarīgi panākt vienprātību 
konstitucionālo reformu procesa ietvaros 
attiecība uz efektīvu sistēmu varas 
dalīšanai un pilsonības integrējošai 
definēšanai; uzsver, ka Turcija kā Eiropas 
Padomes dalībvalsts varētu gūt labumu no 
aktīva dialoga ar Venēcijas komisiju par 
konstitucionālo reformu procesu; uzsver, 
ka noteikumiem, kas reglamentē Tiesnešu 
un prokuroru augstās padomes ievēlēšanu 
un sastāvu, vajadzētu pilnībā atbilst 
Venēcijas komisijas kritērijiem;

6. uzteic Konstitucionālo samierināšanas 
komiteju par vienprātības panākšanu par 
60 konstitucionālajiem labojumiem, taču 
pauž nožēlu, ka tā ir pārtraukusi darbu pie 
jaunas Turcijas konstitūcijas, jo tas ir 
būtiski svarīgi reformu procesam Turcijā;
uzsver, ka ir svarīgi panākt vienprātību 
konstitucionālo reformu procesa ietvaros 
attiecībā uz efektīvu sistēmu varas 
dalīšanai un pilsonības integrējošai 
definēšanai; uzsver, ka Turcija kā Eiropas 
Padomes dalībvalsts varētu gūt labumu no 
aktīva dialoga ar Venēcijas komisiju par 
konstitucionālo reformu procesu; uzsver, 
ka noteikumiem, kas reglamentē Tiesnešu 
un prokuroru augstās padomes ievēlēšanu 
un sastāvu, vajadzētu pilnībā atbilst 
Venēcijas komisijas kritērijiem; norāda, ka 
šie noteikumi ir konstitucionāls jautājums 
un ka visas to reformas jāpieņem mierīgā 
atmosfērā un visplašākajā iespējamajā 
vienprātībā;

Or. fr

Grozījums Nr. 109
Ria Oomen-Ruijten

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. uzteic Konstitucionālo samierināšanas 
komiteju par vienprātības panākšanu par 
60 konstitucionālajiem labojumiem un 
aicina tās locekļus turpināt darbu pie 
jaunas Turcijas konstitūcijas, jo tas ir 
būtiski svarīgi reformu procesam Turcijā; 
uzsver, ka ir svarīgi panākt vienprātību 
konstitucionālo reformu procesa ietvaros 
attiecība uz efektīvu sistēmu varas 
dalīšanai un pilsonības integrējošai 

6. uzteic Konstitucionālo samierināšanas 
komiteju par vienprātības panākšanu par 
60 konstitucionālajiem labojumiem un 
pauž bažas par pašreizējo progresa 
trūkumu; pauž stingru pārliecību, ka ir 
jāturpina darbs pie jaunas Turcijas 
konstitūcijas, jo tas ir būtiski svarīgi 
reformu procesam Turcijā; uzsver, ka ir 
svarīgi panākt vienprātību konstitucionālo 
reformu procesa ietvaros attiecībā uz 
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definēšanai; uzsver, ka Turcija kā Eiropas 
Padomes dalībvalsts varētu gūt labumu no 
aktīva dialoga ar Venēcijas komisiju par 
konstitucionālo reformu procesu; uzsver, 
ka noteikumiem, kas reglamentē Tiesnešu 
un prokuroru augstās padomes ievēlēšanu 
un sastāvu, vajadzētu pilnībā atbilst 
Venēcijas komisijas kritērijiem;

efektīvu sistēmu varas dalīšanai un 
pilsonības integrējošai definēšanai; uzsver, 
ka Turcija kā Eiropas Padomes dalībvalsts 
varētu gūt labumu no aktīva dialoga ar 
Venēcijas komisiju par konstitucionālo 
reformu procesu; uzsver, ka noteikumiem, 
kas reglamentē Tiesnešu un prokuroru 
augstās padomes ievēlēšanu un sastāvu, 
vajadzētu pilnībā atbilst Venēcijas 
komisijas kritērijiem;

Or. en

Grozījums Nr. 110
Andrew Duff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ivo Vajgl

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. uzteic Konstitucionālo samierināšanas 
komiteju par vienprātības panākšanu par 
60 konstitucionālajiem labojumiem un 
aicina tās locekļus turpināt darbu pie 
jaunas Turcijas konstitūcijas, jo tas ir 
būtiski svarīgi reformu procesam Turcijā; 
uzsver, ka ir svarīgi panākt vienprātību 
konstitucionālo reformu procesa ietvaros 
attiecība uz efektīvu sistēmu varas 
dalīšanai un pilsonības integrējošai 
definēšanai; uzsver, ka Turcija kā Eiropas 
Padomes dalībvalsts varētu gūt labumu no 
aktīva dialoga ar Venēcijas komisiju par 
konstitucionālo reformu procesu; uzsver, 
ka noteikumiem, kas reglamentē Tiesnešu 
un prokuroru augstās padomes ievēlēšanu 
un sastāvu, vajadzētu pilnībā atbilst 
Venēcijas komisijas kritērijiem;

6. norāda, ka Konstitucionālā
samierināšanas komiteja ir spējusi panākt 
vienprātību tikai par 
60 konstitucionālajiem labojumiem un 
aicina tās locekļus divkārt palielināt darbu 
nolūkā izstrādāt patiesi jaunu Turcijas
konstitūciju, jo tas ir būtiski svarīgi 
reformu procesam Turcijā; uzsver, ka ir 
svarīgi panākt vienprātību konstitucionālo 
reformu procesa ietvaros attiecībā uz 
efektīvu sistēmu varas dalīšanai un 
pilsonības integrējošai definēšanai; uzsver, 
ka Turcijai kā Eiropas Padomes 
dalībvalstij būtu jācenšas gūt labumu no 
aktīva dialoga ar Venēcijas komisiju par 
konstitucionālo reformu procesu; uzsver, 
ka noteikumiem, kas reglamentē Tiesnešu 
un prokuroru augstās padomes ievēlēšanu 
un sastāvu, vajadzētu pilnībā atbilst 
Venēcijas komisijas kritērijiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 111
Ismail Ertug, Salvador Sedó i Alabart

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. uzteic Konstitucionālo samierināšanas 
komiteju par vienprātības panākšanu par 
60 konstitucionālajiem labojumiem un 
aicina tās locekļus turpināt darbu pie 
jaunas Turcijas konstitūcijas, jo tas ir 
būtiski svarīgi reformu procesam Turcijā; 
uzsver, ka ir svarīgi panākt vienprātību 
konstitucionālo reformu procesa ietvaros 
attiecība uz efektīvu sistēmu varas 
dalīšanai un pilsonības integrējošai 
definēšanai; uzsver, ka Turcija kā Eiropas 
Padomes dalībvalsts varētu gūt labumu no 
aktīva dialoga ar Venēcijas komisiju par 
konstitucionālo reformu procesu; uzsver, 
ka noteikumiem, kas reglamentē Tiesnešu 
un prokuroru augstās padomes ievēlēšanu 
un sastāvu, vajadzētu pilnībā atbilst 
Venēcijas komisijas kritērijiem;

6. pauž nožēlu par Konstitucionālās
samierināšanas komitejas likvidēšanu pēc 
valdības partijas trešā nepamatotas 
neierašanās gadījuma un aicina visas 
partijas turpināt darbu pie jaunas Turcijas 
konstitūcijas, jo tas ir būtiski svarīgi 
reformu procesam Turcijā; uzsver, ka ir 
svarīgi panākt vienprātību konstitucionālo 
reformu procesa ietvaros attiecībā uz 
efektīvu sistēmu varas dalīšanai un 
pilsonības integrējošai definēšanai; uzsver, 
ka Turcija kā Eiropas Padomes dalībvalsts 
varētu gūt labumu no aktīva dialoga ar 
Venēcijas komisiju par konstitucionālo 
reformu procesu; uzsver, ka noteikumiem, 
kas reglamentē Tiesnešu un prokuroru 
augstās padomes ievēlēšanu un sastāvu, 
vajadzētu pilnībā atbilst Venēcijas 
komisijas kritērijiem;

Or. en

Grozījums Nr. 112
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. uzteic Konstitucionālo samierināšanas 
komiteju par vienprātības panākšanu par 
60 konstitucionālajiem labojumiem un 
aicina tās locekļus turpināt darbu pie 
jaunas Turcijas konstitūcijas, jo tas ir 
būtiski svarīgi reformu procesam Turcijā; 
uzsver, ka ir svarīgi panākt vienprātību 

6. uzteic Konstitucionālo samierināšanas 
komiteju par vienprātības panākšanu par 
60 konstitucionālajiem labojumiem un 
aicina tās locekļus turpināt darbu pie 
jaunas Turcijas konstitūcijas, jo tas ir 
būtiski svarīgi reformu procesam Turcijā; 
uzsver, ka ir svarīgi panākt vienprātību 
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konstitucionālo reformu procesa ietvaros 
attiecība uz efektīvu sistēmu varas 
dalīšanai un pilsonības integrējošai 
definēšanai; uzsver, ka Turcija kā Eiropas 
Padomes dalībvalsts varētu gūt labumu no 
aktīva dialoga ar Venēcijas komisiju par 
konstitucionālo reformu procesu; uzsver, 
ka noteikumiem, kas reglamentē Tiesnešu 
un prokuroru augstās padomes ievēlēšanu 
un sastāvu, vajadzētu pilnībā atbilst 
Venēcijas komisijas kritērijiem;

konstitucionālo reformu procesa ietvaros 
attiecībā uz efektīvu sistēmu varas 
dalīšanai un pilsonības integrējošai 
definēšanai; uzsver, ka Turcija kā Eiropas 
Padomes dalībvalsts varētu gūt labumu no 
aktīva dialoga ar Venēcijas komisiju par 
konstitucionālo reformu procesu; uzsver, 
ka konstitucionālās izmaiņas būtu jāveic 
pārredzamā un iekļaujošā veidā, visos 
posmos pilnībā iesaistot pilsonisko 
sabiedrību; uzsver, ka noteikumiem, kas 
reglamentē Tiesnešu un prokuroru augstās 
padomes ievēlēšanu un sastāvu, vajadzētu 
pilnībā atbilst Venēcijas komisijas 
kritērijiem;

Or. en

Grozījums Nr. 113
Anna Maria Corazza Bildt

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. uzteic Konstitucionālo samierināšanas 
komiteju par vienprātības panākšanu par 
60 konstitucionālajiem labojumiem un 
aicina tās locekļus turpināt darbu pie 
jaunas Turcijas konstitūcijas, jo tas ir 
būtiski svarīgi reformu procesam Turcijā; 
uzsver, ka ir svarīgi panākt vienprātību 
konstitucionālo reformu procesa ietvaros 
attiecība uz efektīvu sistēmu varas 
dalīšanai un pilsonības integrējošai 
definēšanai; uzsver, ka Turcija kā Eiropas 
Padomes dalībvalsts varētu gūt labumu no 
aktīva dialoga ar Venēcijas komisiju par 
konstitucionālo reformu procesu; uzsver, 
ka noteikumiem, kas reglamentē Tiesnešu 
un prokuroru augstās padomes ievēlēšanu 
un sastāvu, vajadzētu pilnībā atbilst 
Venēcijas komisijas kritērijiem;

6. uzteic Konstitucionālo samierināšanas
komiteju par vienprātības panākšanu par 
60 konstitucionālajiem labojumiem un 
aicina tās locekļus strauji turpināt darbu 
pie jaunas Turcijas konstitūcijas, jo tas ir 
būtiski svarīgi reformu procesam Turcijā; 
uzsver, ka ir svarīgi panākt vienprātību 
konstitucionālo reformu procesa ietvaros 
attiecībā uz efektīvu sistēmu varas 
dalīšanai un pilsonības integrējošai 
definēšanai, lai panāktu tādas pilnīgi 
demokrātiskas konstitūcijas izstrādi, kas 
garantē vienlīdzīgas tiesības visiem 
Turcijas iedzīvotājiem; uzsver, ka Turcija 
kā Eiropas Padomes dalībvalsts varētu gūt 
labumu no aktīva dialoga ar Venēcijas 
komisiju par konstitucionālo reformu 
procesu; uzsver, ka noteikumiem, kas 
reglamentē Tiesnešu un prokuroru augstās 
padomes ievēlēšanu un sastāvu, vajadzētu 
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pilnībā atbilst Venēcijas komisijas 
kritērijiem;

Or. en

Grozījums Nr. 114
Hélène Flautre, Franziska Keller

Rezolūcijas priekšlikums
6.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6.a pauž bažas par valdības reakciju uz 
korupcijas skandāliem 2013. gada 
decembrī un uzsver, ka varas iestādēm 
visos apstākļos ir jānodrošina tiesu 
sistēmas neatkarība atbilstoši Eiropas 
standartiem; uzsver nepieciešamību 
izveidot tiesu policiju, kas strādātu 
tiesneša vadībā;

Or. fr

Grozījums Nr. 115
Takis Hadjigeorgiou

Rezolūcijas priekšlikums
6.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6.a uzsver, ka nepieciešams lielāks 
progress darba un arodbiedrību tiesību 
jomā; aicina Turciju sākt darbu pie 
jauniem tiesību aktiem šajā jomā, lai 
nodrošinātu atbilstību ES acquis un SDO 
konvencijām, jo īpaši attiecībā uz tiesībām 
streikot un tiesībām slēgt koplīgumus;

Or. en
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Grozījums Nr. 116
Göran Färm, Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Jens 
Nilsson, Tanja Fajon, Richard Howitt

Rezolūcijas priekšlikums
6.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6.a pauž bažas par to, ka nav panākts 
nekāds progress diskriminācijas 
novēršanas tiesību aktu jomā un ka 
pašreizējie diskriminācijas novēršanas 
tiesību akti nav pietiekami un neatbilst ES 
acquis; uzsver, ka steidzami ir 
nepieciešami visaptveroši pret 
diskrimināciju vērsti tiesību akti un 
diskriminācijas novēršanas un līdztiesības 
padomes izveidošana, lai aizsargātu 
personas pret diskrimināciju, kas balstās 
uz tautību, reliģiju, dzimumu, vecumu, 
invaliditāti, dzimumorientāciju vai 
dzimumidentitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 117
Laurence J.A.J. Stassen

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. atzinīgi vērtē demokratizācijas paketi, ar 
ko valdība iepazīstināja 2013. gada 
30. septembrī, un aicina valdību pienācīgi 
apspriesties ar opozīciju un attiecīgajām 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām, 
sagatavojot īstenošanas tiesību aktus, un 
turpināt savus centienus saistībā ar 
reformām attiecībā uz to, lai pārskatītu 
vēlēšanu sistēmu, tostarp pazeminot 10 % 
slieksni, un pienācīgi ietvertu visas 
Turcijas sabiedrības daļas; aicina valdību 
nodrošināt, ka tiesību akti par naida 

7. norāda, ka demokratizācijas pakete, ar 
ko valdība iepazīstināja 2013. gada 
30. septembrī, ir milzīgs farss, ņemot vērā 
cita starpā arī nesenos notikumus; aicina 
valdību nodrošināt, ka tiesību akti par 
naida noziegumiem paredz aizsardzību 
visiem pilsoņiem, tostarp minoritātēm, 
piemēram, kristiešiem, ebrejiem un 
LGBTI;
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noziegumiem paredz aizsardzību visiem 
pilsoņiem, tostarp minoritātēm un LGBTI;

Or. nl

Grozījums Nr. 118
Graham Watson

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. atzinīgi vērtē demokratizācijas paketi, ar 
ko valdība iepazīstināja 2013. gada 
30. septembrī, un aicina valdību pienācīgi 
apspriesties ar opozīciju un attiecīgajām 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām, 
sagatavojot īstenošanas tiesību aktus, un 
turpināt savus centienus saistībā ar 
reformām attiecībā uz to, lai pārskatītu 
vēlēšanu sistēmu, tostarp pazeminot 10 % 
slieksni, un pienācīgi ietvertu visas 
Turcijas sabiedrības daļas; aicina valdību 
nodrošināt, ka tiesību akti par naida 
noziegumiem paredz aizsardzību visiem 
pilsoņiem, tostarp minoritātēm un LGBTI;

7. atzinīgi vērtē un mudina īstenot 
demokratizācijas paketi, ar ko valdība 
iepazīstināja 2013. gada 30. septembrī, un 
aicina valdību pienācīgi apspriesties ar 
opozīciju un attiecīgajām pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām, sagatavojot 
īstenošanas tiesību aktus, un turpināt savus 
centienus saistībā ar reformām attiecībā uz 
to, lai pārskatītu vēlēšanu sistēmu, tostarp 
pazeminot 10 % slieksni, un pienācīgi 
ietvertu visas Turcijas sabiedrības daļas; 
aicina valdību nodrošināt, ka tiesību akti 
par naida noziegumiem paredz aizsardzību 
visiem pilsoņiem, tostarp minoritātēm un 
LGBT personām; aicina valdību 
nekavējoties nākt klajā ar reformu paketi, 
kurā tiktu risinātas dažas svarīgas 
problēmas, piemēram, alevītu jautājums, 
kuras nav iekļautas 30. septembra 
demokratizācijas paketē;

Or. en

Grozījums Nr. 119
Alojz Peterle

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. atzinīgi vērtē demokratizācijas paketi, ar 
ko valdība iepazīstināja 2013. gada 
30. septembrī, un aicina valdību pienācīgi 
apspriesties ar opozīciju un attiecīgajām 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām, 
sagatavojot īstenošanas tiesību aktus, un 
turpināt savus centienus saistībā ar 
reformām attiecībā uz to, lai pārskatītu 
vēlēšanu sistēmu, tostarp pazeminot 10 % 
slieksni, un pienācīgi ietvertu visas 
Turcijas sabiedrības daļas; aicina valdību 
nodrošināt, ka tiesību akti par naida 
noziegumiem paredz aizsardzību visiem 
pilsoņiem, tostarp minoritātēm un LGBTI;

7. atzinīgi vērtē un mudina īstenot 
demokratizācijas paketi, ar ko valdība 
iepazīstināja 2013. gada 30. septembrī, un 
aicina valdību pienācīgi apspriesties ar 
opozīciju un attiecīgajām pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām, sagatavojot 
īstenošanas tiesību aktus, un turpināt savus 
centienus saistībā ar reformām attiecībā uz 
to, lai pārskatītu vēlēšanu sistēmu, tostarp 
pazeminot 10 % slieksni, un pienācīgi 
ietvertu visas Turcijas sabiedrības daļas; 
aicina valdību nodrošināt, ka tiesību akti 
par naida noziegumiem paredz aizsardzību 
visiem pilsoņiem, tostarp minoritātēm un 
LGBTI; aicina valdību nekavējoties nākt 
klajā ar reformu paketi, kurā tiktu 
risinātas dažas svarīgas problēmas, 
piemēram, alevītu jautājums, kuras nav 
iekļautas 30. septembra demokratizācijas 
paketē;

Or. en

Grozījums Nr. 120
Raimon Obiols

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. atzinīgi vērtē demokratizācijas paketi, ar 
ko valdība iepazīstināja 2013. gada 
30. septembrī, un aicina valdību pienācīgi 
apspriesties ar opozīciju un attiecīgajām 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām, 
sagatavojot īstenošanas tiesību aktus, un 
turpināt savus centienus saistībā ar 
reformām attiecībā uz to, lai pārskatītu 
vēlēšanu sistēmu, tostarp pazeminot 10 % 
slieksni, un pienācīgi ietvertu visas 
Turcijas sabiedrības daļas; aicina valdību 
nodrošināt, ka tiesību akti par naida 

7. atzinīgi vērtē un aicina īstenot 
demokratizācijas paketi, ar ko valdība 
iepazīstināja 2013. gada 30. septembrī, un 
aicina valdību pienācīgi apspriesties ar 
opozīciju un attiecīgajām pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām, sagatavojot 
īstenošanas tiesību aktus, un turpināt savus 
centienus saistībā ar reformām attiecībā uz 
to, lai pārskatītu vēlēšanu sistēmu, tostarp 
pazeminot 10 % slieksni, un pienācīgi 
ietvertu visas Turcijas sabiedrības daļas
nolūkā stiprināt demokrātiju un labāk 
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noziegumiem paredz aizsardzību visiem 
pilsoņiem, tostarp minoritātēm un LGBTI;

atspoguļot valstī pastāvošo plurālismu; 
aicina valdību nodrošināt, ka tiesību akti 
par naida noziegumiem paredz aizsardzību 
visiem pilsoņiem, tostarp visām kopienām, 
minoritātēm un LGBTI;

Or. en

Grozījums Nr. 121
Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. atzinīgi vērtē demokratizācijas paketi, ar 
ko valdība iepazīstināja 2013. gada 
30. septembrī, un aicina valdību pienācīgi 
apspriesties ar opozīciju un attiecīgajām 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām, 
sagatavojot īstenošanas tiesību aktus, un 
turpināt savus centienus saistībā ar 
reformām attiecībā uz to, lai pārskatītu 
vēlēšanu sistēmu, tostarp pazeminot 10 % 
slieksni, un pienācīgi ietvertu visas 
Turcijas sabiedrības daļas; aicina valdību 
nodrošināt, ka tiesību akti par naida 
noziegumiem paredz aizsardzību visiem 
pilsoņiem, tostarp minoritātēm un LGBTI;

7. atzinīgi vērtē demokratizācijas paketi, ar 
ko valdība iepazīstināja 2013. gada 
30. septembrī, un aicina valdību strauji 
īstenot minētos pasākumus, apspriežoties
ar opozīciju un attiecīgajām pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām, sagatavojot 
īstenošanas tiesību aktus, un turpināt savus 
centienus saistībā ar reformām attiecībā uz 
to, lai pārskatītu vēlēšanu sistēmu, tostarp 
pazeminot 10 % slieksni, un pienācīgi 
ietvertu visas Turcijas sabiedrības daļas;
aicina valdību nodrošināt, ka tiesību akti 
par naida noziegumiem paredz aizsardzību 
visiem pilsoņiem, tostarp minoritātēm un 
LGBTI;

Or. fr

Grozījums Nr. 122
Maria Eleni Koppa

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. atzinīgi vērtē demokratizācijas paketi, ar 
ko valdība iepazīstināja 2013. gada 

7. aicina nekavējoties īstenot
demokratizācijas paketi, ar ko valdība 
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30. septembrī, un aicina valdību pienācīgi 
apspriesties ar opozīciju un attiecīgajām 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām, 
sagatavojot īstenošanas tiesību aktus, un 
turpināt savus centienus saistībā ar 
reformām attiecībā uz to, lai pārskatītu 
vēlēšanu sistēmu, tostarp pazeminot 10 % 
slieksni, un pienācīgi ietvertu visas 
Turcijas sabiedrības daļas; aicina valdību 
nodrošināt, ka tiesību akti par naida 
noziegumiem paredz aizsardzību visiem 
pilsoņiem, tostarp minoritātēm un LGBTI;

iepazīstināja 2013. gada 30. septembrī, un 
aicina valdību pienācīgi apspriesties ar 
opozīciju un attiecīgajām pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām, sagatavojot 
īstenošanas tiesību aktus, un turpināt savus 
centienus saistībā ar reformām attiecībā uz 
to, lai pārskatītu vēlēšanu sistēmu, tostarp 
pazeminot 10 % slieksni, un pienācīgi 
ietvertu visas Turcijas sabiedrības daļas; 
aicina valdību nodrošināt, ka tiesību akti 
par naida noziegumiem paredz aizsardzību 
visiem pilsoņiem, tostarp minoritātēm un
LGBTI;

Or. el

Grozījums Nr. 123
Fiorello Provera, Lorenzo Fontana

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. atzinīgi vērtē demokratizācijas paketi, ar 
ko valdība iepazīstināja 2013. gada 
30. septembrī, un aicina valdību pienācīgi 
apspriesties ar opozīciju un attiecīgajām 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām, 
sagatavojot īstenošanas tiesību aktus, un 
turpināt savus centienus saistībā ar 
reformām attiecībā uz to, lai pārskatītu 
vēlēšanu sistēmu, tostarp pazeminot 10 % 
slieksni, un pienācīgi ietvertu visas 
Turcijas sabiedrības daļas; aicina valdību 
nodrošināt, ka tiesību akti par naida 
noziegumiem paredz aizsardzību visiem 
pilsoņiem, tostarp minoritātēm un LGBTI;

7. atzinīgi vērtē demokratizācijas paketi, ar 
ko valdība iepazīstināja 2013. gada 
30. septembrī, un aicina valdību pienācīgi 
apspriesties ar opozīciju un attiecīgajām 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām, 
sagatavojot īstenošanas tiesību aktus, un 
turpināt savus centienus saistībā ar 
reformām attiecībā uz to, lai pārskatītu 
vēlēšanu sistēmu, tostarp pazeminot 10 % 
slieksni, un pienācīgi ietvertu visas 
Turcijas sabiedrības daļas; aicina valdību 
nodrošināt, ka tiesību akti par naida 
noziegumiem paredz aizsardzību visiem 
pilsoņiem;

Or. it

Grozījums Nr. 124
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff
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Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. atzinīgi vērtē demokratizācijas paketi, ar 
ko valdība iepazīstināja 2013. gada 
30. septembrī, un aicina valdību pienācīgi 
apspriesties ar opozīciju un attiecīgajām 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām, 
sagatavojot īstenošanas tiesību aktus, un 
turpināt savus centienus saistībā ar 
reformām attiecībā uz to, lai pārskatītu 
vēlēšanu sistēmu, tostarp pazeminot 10 % 
slieksni, un pienācīgi ietvertu visas 
Turcijas sabiedrības daļas; aicina valdību 
nodrošināt, ka tiesību akti par naida 
noziegumiem paredz aizsardzību visiem 
pilsoņiem, tostarp minoritātēm un LGBTI;

7. atzinīgi vērtē demokratizācijas paketi, ar 
ko valdība iepazīstināja 2013. gada 
30. septembrī, un aicina valdību pienācīgi 
apspriesties ar opozīciju un attiecīgajām 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām, 
sagatavojot īstenošanas tiesību aktus, un 
turpināt savus centienus saistībā ar 
reformām attiecībā uz to, lai pārskatītu 
vēlēšanu sistēmu, tostarp pazeminot 10 % 
slieksni, un pienācīgi ietvertu visas 
Turcijas sabiedrības daļas; aicina valdību 
nodrošināt, ka tiesību akti par naida 
noziegumiem paredz aizsardzību visiem 
pilsoņiem, tostarp minoritātēm un LGBTI
personām; mudina valdību veikt 
pasākumus nolūkā uzlabot alevītu 
kopienas tiesības;

Or. en

Grozījums Nr. 125
Ismail Ertug, Jo Leinen

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. atzinīgi vērtē demokratizācijas paketi, ar 
ko valdība iepazīstināja 2013. gada 
30. septembrī, un aicina valdību pienācīgi 
apspriesties ar opozīciju un attiecīgajām 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām, 
sagatavojot īstenošanas tiesību aktus, un 
turpināt savus centienus saistībā ar 
reformām attiecībā uz to, lai pārskatītu 
vēlēšanu sistēmu, tostarp pazeminot 10 % 
slieksni, un pienācīgi ietvertu visas 
Turcijas sabiedrības daļas; aicina valdību 
nodrošināt, ka tiesību akti par naida 

7. atzinīgi vērtē demokratizācijas paketi, ar 
ko valdība iepazīstināja 2013. gada 
30. septembrī, un aicina valdību pienācīgi 
apspriesties ar opozīciju un attiecīgajām 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām, 
sagatavojot īstenošanas tiesību aktus, un 
turpināt savus centienus saistībā ar 
reformām attiecībā uz to, lai pārskatītu 
vēlēšanu sistēmu, tostarp pazeminot 10 % 
slieksni, un pienācīgi ietvertu visas 
Turcijas sabiedrības daļas; aicina valdību 
nodrošināt, ka tiesību akti par naida 
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noziegumiem paredz aizsardzību visiem 
pilsoņiem, tostarp minoritātēm un LGBTI;

noziegumiem paredz aizsardzību visiem 
pilsoņiem, tostarp minoritātēm un LGBTI; 
pauž nožēlu par vitāli svarīgu jautājumu, 
piemēram, alevītu kopienas tiesību, 
neiekļaušanu reformu paketē un aicina 
valdību šajā saistībā nekavējoties risināt 
attiecīgos jautājumus;

Or. en

Grozījums Nr. 126
Elena Băsescu

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. atzinīgi vērtē demokratizācijas paketi, ar 
ko valdība iepazīstināja 2013. gada 
30. septembrī, un aicina valdību pienācīgi 
apspriesties ar opozīciju un attiecīgajām 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām, 
sagatavojot īstenošanas tiesību aktus, un 
turpināt savus centienus saistībā ar 
reformām attiecībā uz to, lai pārskatītu 
vēlēšanu sistēmu, tostarp pazeminot 10 % 
slieksni, un pienācīgi ietvertu visas 
Turcijas sabiedrības daļas; aicina valdību 
nodrošināt, ka tiesību akti par naida 
noziegumiem paredz aizsardzību visiem 
pilsoņiem, tostarp minoritātēm un LGBTI;

7. atzinīgi vērtē demokratizācijas paketi, ar 
ko valdība iepazīstināja 2013. gada 
30. septembrī, un aicina valdību pienācīgi 
apspriesties ar opozīciju un attiecīgajām 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām, 
sagatavojot īstenošanas tiesību aktus, un 
turpināt savus centienus saistībā ar 
reformām attiecībā uz to, lai pārskatītu 
vēlēšanu sistēmu, tostarp pazeminot 10 % 
slieksni, un pienācīgi ietvertu visas 
Turcijas sabiedrības daļas; aicina valdību 
nodrošināt, ka tiesību akti par naida 
noziegumiem paredz aizsardzību visiem 
pilsoņiem, tostarp minoritātēm un LGBTI; 
aicina veikt turpmākus pasākumus romu 
minoritātes diskriminācijas problēmas 
risināšanai, kā arī palielināt romu 
nodarbinātību un samazināt mācības 
skolā pāragri pārtraukušo romu skaitu;

Or. en

Grozījums Nr. 127
Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ivo 
Vajgl, Anna Maria Corazza Bildt



PE526.229v01-00 72/119 AM\1014601LV.doc

LV

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. atzinīgi vērtē demokratizācijas paketi, ar 
ko valdība iepazīstināja 2013. gada 
30. septembrī, un aicina valdību pienācīgi 
apspriesties ar opozīciju un attiecīgajām 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām, 
sagatavojot īstenošanas tiesību aktus, un 
turpināt savus centienus saistībā ar 
reformām attiecībā uz to, lai pārskatītu 
vēlēšanu sistēmu, tostarp pazeminot 10 % 
slieksni, un pienācīgi ietvertu visas 
Turcijas sabiedrības daļas; aicina valdību 
nodrošināt, ka tiesību akti par naida 
noziegumiem paredz aizsardzību visiem 
pilsoņiem, tostarp minoritātēm un LGBTI;

7. mudina pilnībā īstenot demokratizācijas 
paketi, ar ko valdība iepazīstināja 
2013. gada 30. septembrī, un aicina valdību 
pienācīgi apspriesties ar opozīciju un 
attiecīgajām pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām, sagatavojot īstenošanas 
tiesību aktus, un turpināt savus centienus 
saistībā ar reformām attiecībā uz to, lai 
pārskatītu vēlēšanu sistēmu, tostarp 
pazeminot 10 % slieksni, un pienācīgi 
ietvertu visas Turcijas sabiedrības daļas; 
aicina valdību nodrošināt, ka tiesību akti 
par naida noziegumiem paredz aizsardzību 
visiem pilsoņiem, tostarp minoritātēm un 
LGBTI;

Or. en

Grozījums Nr. 128
Krzysztof Lisek

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. atzinīgi vērtē demokratizācijas paketi, ar 
ko valdība iepazīstināja 2013. gada 
30. septembrī, un aicina valdību pienācīgi 
apspriesties ar opozīciju un attiecīgajām 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām, 
sagatavojot īstenošanas tiesību aktus, un 
turpināt savus centienus saistībā ar 
reformām attiecībā uz to, lai pārskatītu 
vēlēšanu sistēmu, tostarp pazeminot 10 % 
slieksni, un pienācīgi ietvertu visas 
Turcijas sabiedrības daļas; aicina valdību 
nodrošināt, ka tiesību akti par naida 
noziegumiem paredz aizsardzību visiem 
pilsoņiem, tostarp minoritātēm un LGBTI;

7. atzinīgi vērtē demokratizācijas paketi, ar 
ko valdība iepazīstināja 2013. gada 
30. septembrī, un aicina valdību pienācīgi 
apspriesties ar opozīciju un attiecīgajām 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām, 
sagatavojot īstenošanas tiesību aktus, un 
turpināt savus centienus saistībā ar 
reformām attiecībā uz to, lai pārskatītu 
vēlēšanu sistēmu, tostarp pazeminot 
vēlēšanu 10 % slieksni, un pienācīgi 
ietvertu visas Turcijas sabiedrības daļas;
aicina valdību nodrošināt, ka tiesību akti 
par naida noziegumiem paredz aizsardzību 
visiem pilsoņiem, tostarp minoritātēm un 
LGBTI;
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Or. pl

Grozījums Nr. 129
Raimon Obiols

Rezolūcijas priekšlikums
7.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.a aicina valdību nākt klajā ar jaunu 
reformu paketi, lai risinātu neatrisinātās 
un svarīgās problēmas, piemēram, alevītu 
jautājumu, kuras nebija iekļautas 
2013. gada 30. septembra 
demokratizācijas paketē;

Or. en

Grozījums Nr. 130
Tunne Kelam

Rezolūcijas priekšlikums
7.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.a norāda, ka ir mēģināts intensificēt 
dialogu ar nemusulmaņu reliģiskajām 
kopienām, taču, neskatoties uz to, 
diskriminācijas jautājums un pašreizējie 
strīdi par īpašumtiesībām praksē joprojām 
nav atrisināti; aicina Turciju nekavējoties 
izveidot ECHR noteikumiem atbilstošu 
tiesisko sistēmu attiecībā uz reliģisko 
pārliecību un tiesībām atteikties 
pārliecības dēļ;

Or. en

Grozījums Nr. 131
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin
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Rezolūcijas priekšlikums
7.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.a atzinīgi vērtē jaunu iestāžu izveidi —
Ombuda biroja un Turcijas Valsts 
cilvēktiesību iestādes —, kuras darbu 
uzsāka 2013. gadā, tādējādi radot papildu 
mehānismus, kurus iedzīvotāji var 
izmantot, lai pieteiktos pamattiesību un 
pamatbrīvību aizsardzībai;

Or. en

Grozījums Nr. 132
Hélène Flautre, Franziska Keller, Salvador Sedó i Alabart

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. uzskata, ka protesti Gezi parkā liecina 
gan par to, ka Turcijā pastāv aktīva 
pilsoniskā sabiedrība, gan arī par 
nepieciešamību pēc tālākām vitāli 
svarīgām reformām attiecībā uz 
pamatvērtību veicināšanu; uzsver, ka ir 
svarīgi strukturālāk iekļaut pilsonisko 
sabiedrību lēmumu pieņemšanas procesā;
pauž dziļu nožēlu par cilvēku bojāeju 
protestētāju rindās un policistu vidū, par 
to, ka policija lietoja pārmērīgu spēku, un 
par vardarbību no daudzu protestētāju 
puses; atzinīgi vērtē notiekošās 
administratīvās izmeklēšanas, ko sāka 
Iekšlietu ministrija, un izmeklēšanas, ko 
veic ombuds par sūdzībām saistībā ar 
notikumiem Gezi parkā, un sagaida, ka 
nekavējoties tiks sākta šo problēmu 
risināšana; aicina Turciju pieņemt 
pienācīgas iekšējā pārskata procedūras 
un izveidot neatkarīgu uzraudzības 
struktūru attiecībā uz policijas 
pārkāpumiem; uzskata, ka Gezi parka 

8. uzskata, ka protesti Gezi parkā liecina 
gan par to, ka Turcijā pastāv aktīva 
pilsoniskā sabiedrība, gan arī par 
nepieciešamību pēc tālākām vitāli 
svarīgām reformām attiecībā uz 
pamatvērtību veicināšanu; uzsver, ka ir 
svarīgi strukturālāk iekļaut pilsonisko 
sabiedrību lēmumu pieņemšanas procesā;
pauž nožēlu par to, ka pēc notikumiem 
Gezi parkā darbs pie citiem lieliem 
projektiem ir turpinājies bez jebkādas 
apspriešanās un neskatoties uz lielas 
attiecīgās sabiedrības daļas iebildumiem, 
piemēram, ceļa būvniecība Tuvo 
Austrumu Tehniskās universitātes 
studentu pilsētiņas teritorijā Ankarā un 
trešā tilta būvniecība pār Bosforu;
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notikumi izceļ nepieciešamību pēc 
tālejošām reformām, lai nodrošinātu 
pulcēšanās brīvības ievērošanu;

Or. fr

Grozījums Nr. 133
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. uzskata, ka protesti Gezi parkā liecina 
gan par to, ka Turcijā pastāv aktīva 
pilsoniskā sabiedrība, gan arī par 
nepieciešamību pēc tālākām vitāli 
svarīgām reformām attiecībā uz 
pamatvērtību veicināšanu; uzsver, ka ir 
svarīgi strukturālāk iekļaut pilsonisko 
sabiedrību lēmumu pieņemšanas procesā; 
pauž dziļu nožēlu par cilvēku bojāeju 
protestētāju rindās un policistu vidū, par 
to, ka policija lietoja pārmērīgu spēku, un 
par vardarbību no daudzu protestētāju 
puses; atzinīgi vērtē notiekošās 
administratīvās izmeklēšanas, ko sāka 
Iekšlietu ministrija, un izmeklēšanas, ko 
veic ombuds par sūdzībām saistībā ar 
notikumiem Gezi parkā, un sagaida, ka 
nekavējoties tiks sākta šo problēmu 
risināšana; aicina Turciju pieņemt 
pienācīgas iekšējā pārskata procedūras un 
izveidot neatkarīgu uzraudzības struktūru 
attiecībā uz policijas pārkāpumiem; 
uzskata, ka Gezi parka notikumi izceļ
nepieciešamību pēc tālejošām reformām, 
lai nodrošinātu pulcēšanās brīvības 
ievērošanu;

8. pauž dziļu nožēlu par cilvēku bojāeju 
protestētāju rindās Gezi parkā un 
policistu vidū, par to, ka policija lietoja 
pārmērīgu spēku, un par vardarbību no 
daudzu protestētāju puses; uzskata, ka 
protesti Gezi parkā liecina gan par to, ka 
Turcijā pastāv aktīva pilsoniskā sabiedrība, 
gan arī par nepieciešamību pēc tālākām 
vitāli svarīgām reformām attiecībā uz 
pamatvērtību veicināšanu; uzsver, ka ir 
svarīgi strukturālāk iekļaut pilsonisko 
sabiedrību lēmumu pieņemšanas procesā; 
atzinīgi vērtē notiekošās administratīvās 
izmeklēšanas, ko sāka Iekšlietu ministrija, 
un izmeklēšanas, ko veic ombuds par 
sūdzībām saistībā ar notikumiem Gezi 
parkā, un sagaida, ka nekavējoties tiks 
sākta šo problēmu risināšana; aicina 
Turciju pieņemt pienācīgas iekšējā 
pārskata procedūras un izveidot neatkarīgu 
uzraudzības struktūru attiecībā uz policijas 
pārkāpumiem; uzskata, ka Gezi parka 
notikumi izceļ nepieciešamību pēc 
tālejošām reformām, lai nodrošinātu 
pulcēšanās brīvības ievērošanu; mudina 
Iekšlietu ministriju un Turcijas policiju 
izstrādāt mazāk konfrontējošas darba 
metodes, ko izmantot publisku protestu 
laikā, un jo īpaši neveikt advokātu un 
medicīnas darbinieku, kuri veic savus 
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pienākumus, arestus un nekavēt to darbu;

Or. en

Grozījums Nr. 134
Laurence J.A.J. Stassen

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. uzskata, ka protesti Gezi parkā liecina 
gan par to, ka Turcijā pastāv aktīva 
pilsoniskā sabiedrība, gan arī par 
nepieciešamību pēc tālākām vitāli 
svarīgām reformām attiecībā uz 
pamatvērtību veicināšanu; uzsver, ka ir 
svarīgi strukturālāk iekļaut pilsonisko 
sabiedrību lēmumu pieņemšanas procesā; 
pauž dziļu nožēlu par cilvēku bojāeju 
protestētāju rindās un policistu vidū, par to, 
ka policija lietoja pārmērīgu spēku, un par 
vardarbību no daudzu protestētāju puses; 
atzinīgi vērtē notiekošās administratīvās 
izmeklēšanas, ko sāka Iekšlietu ministrija, 
un izmeklēšanas, ko veic ombuds par 
sūdzībām saistībā ar notikumiem Gezi 
parkā, un sagaida, ka nekavējoties tiks 
sākta šo problēmu risināšana; aicina 
Turciju pieņemt pienācīgas iekšējā 
pārskata procedūras un izveidot neatkarīgu 
uzraudzības struktūru attiecībā uz policijas 
pārkāpumiem; uzskata, ka Gezi parka 
notikumi izceļ nepieciešamību pēc 
tālejošām reformām, lai nodrošinātu 
pulcēšanās brīvības ievērošanu;

8. uzskata, ka protesti Gezi parkā un citur 
valstī liecina gan par to, ka Turcijā pastāv 
aktīva pilsoniskā sabiedrība, gan arī par 
nepieciešamību pēc tālākām vitāli 
svarīgām reformām attiecībā uz 
pamatvērtību veicināšanu; uzsver, ka ir 
svarīgi strukturālāk iekļaut pilsonisko 
sabiedrību lēmumu pieņemšanas procesā; 
pauž dziļu nožēlu par cilvēku bojāeju 
protestētāju rindās un policistu vidū, par to, 
ka policija lietoja pārmērīgu spēku, un par 
vardarbību no daudzu protestētāju puses; 
atzinīgi vērtē notiekošās administratīvās 
izmeklēšanas, ko sāka Iekšlietu ministrija, 
un izmeklēšanas, ko veic ombuds par 
sūdzībām saistībā ar notikumiem Gezi 
parkā un citur valstī; aicina Turciju 
pieņemt pienācīgas iekšējā pārskata 
procedūras un izveidot neatkarīgu 
uzraudzības struktūru attiecībā uz policijas 
pārkāpumiem; uzskata, ka Gezi parka 
notikumi un notikumi citur valstī izceļ 
nepieciešamību pēc tālejošām reformām, 
lai nodrošinātu vārda, preses un
pulcēšanās brīvības ievērošanu;

Or. nl

Grozījums Nr. 135
Willy Meyer
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Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. uzskata, ka protesti Gezi parkā liecina 
gan par to, ka Turcijā pastāv aktīva 
pilsoniskā sabiedrība, gan arī par 
nepieciešamību pēc tālākām vitāli 
svarīgām reformām attiecībā uz 
pamatvērtību veicināšanu; uzsver, ka ir 
svarīgi strukturālāk iekļaut pilsonisko 
sabiedrību lēmumu pieņemšanas procesā; 
pauž dziļu nožēlu par cilvēku bojāeju 
protestētāju rindās un policistu vidū, par to, 
ka policija lietoja pārmērīgu spēku, un par 
vardarbību no daudzu protestētāju puses; 
atzinīgi vērtē notiekošās administratīvās 
izmeklēšanas, ko sāka Iekšlietu ministrija, 
un izmeklēšanas, ko veic ombuds par 
sūdzībām saistībā ar notikumiem Gezi 
parkā, un sagaida, ka nekavējoties tiks 
sākta šo problēmu risināšana; aicina 
Turciju pieņemt pienācīgas iekšējā 
pārskata procedūras un izveidot neatkarīgu 
uzraudzības struktūru attiecībā uz policijas 
pārkāpumiem; uzskata, ka Gezi parka 
notikumi izceļ nepieciešamību pēc 
tālejošām reformām, lai nodrošinātu 
pulcēšanās brīvības ievērošanu;

8. uzskata, ka protesti Gezi parkā liecina 
gan par to, ka Turcijā pastāv aktīva 
pilsoniskā sabiedrība, gan arī par 
nepieciešamību pēc tālākām vitāli 
svarīgām reformām attiecībā uz 
pamatvērtību veicināšanu; uzsver, ka ir 
svarīgi strukturālāk iekļaut pilsonisko 
sabiedrību lēmumu pieņemšanas procesā; 
pauž dziļu nožēlu par cilvēku bojāeju 
protestētāju rindās un policistu vidū, par to, 
ka policija lietoja pārmērīgu spēku, un par 
Turcijas valdības atbalstīto vardarbību no
valsts puses; atzinīgi vērtē notiekošās 
administratīvās izmeklēšanas, ko sāka 
Iekšlietu ministrija, un izmeklēšanas, ko 
veic ombuds par sūdzībām saistībā ar 
notikumiem Gezi parkā, un sagaida, ka 
nekavējoties tiks sākta šo problēmu 
risināšana; aicina Turciju pieņemt 
pienācīgas iekšējā pārskata procedūras un 
izveidot neatkarīgu uzraudzības struktūru 
attiecībā uz policijas pārkāpumiem; 
uzskata, ka Gezi parka notikumi izceļ 
nepieciešamību pēc tālejošām reformām, 
lai nodrošinātu pulcēšanās brīvības 
ievērošanu; aicina Turcijas valdību no 
jauna pārskatīt tās sociālo, politisko, 
kultūras un ekonomikas politiku, kas bija 
galvenais Gezi parkā notikušās tautas 
sacelšanās iemesls;

Or. en

Grozījums Nr. 136
Renate Sommer, Eleni Theocharous

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. uzskata, ka protesti Gezi parkā liecina 
gan par to, ka Turcijā pastāv aktīva 
pilsoniskā sabiedrība, gan arī par 
nepieciešamību pēc tālākām vitāli 
svarīgām reformām attiecībā uz 
pamatvērtību veicināšanu; uzsver, ka ir 
svarīgi strukturālāk iekļaut pilsonisko 
sabiedrību lēmumu pieņemšanas procesā; 
pauž dziļu nožēlu par cilvēku bojāeju 
protestētāju rindās un policistu vidū, par to, 
ka policija lietoja pārmērīgu spēku, un par 
vardarbību no daudzu protestētāju puses; 
atzinīgi vērtē notiekošās administratīvās 
izmeklēšanas, ko sāka Iekšlietu ministrija, 
un izmeklēšanas, ko veic ombuds par 
sūdzībām saistībā ar notikumiem Gezi 
parkā, un sagaida, ka nekavējoties tiks 
sākta šo problēmu risināšana; aicina 
Turciju pieņemt pienācīgas iekšējā 
pārskata procedūras un izveidot neatkarīgu 
uzraudzības struktūru attiecībā uz policijas 
pārkāpumiem; uzskata, ka Gezi parka 
notikumi izceļ nepieciešamību pēc 
tālejošām reformām, lai nodrošinātu 
pulcēšanās brīvības ievērošanu;

8. uzskata, ka protesti Gezi parkā liecina 
gan par to, ka Turcijā pastāv aktīva 
pilsoniskā sabiedrība, gan arī par 
nepieciešamību pēc tālākām vitāli 
svarīgām reformām attiecībā uz 
pamatvērtību veicināšanu; uzsver, ka ir 
svarīgi strukturālāk iekļaut pilsonisko 
sabiedrību lēmumu pieņemšanas procesā; 
pauž dziļu nožēlu par cilvēku bojāeju 
protestētāju rindās un policistu vidū, par to, 
ka policija lietoja pārmērīgu spēku, un par 
vardarbību no daudzu protestētāju puses; 
atzinīgi vērtē notiekošās administratīvās 
izmeklēšanas, ko sāka Iekšlietu ministrija, 
un izmeklēšanas, ko veic ombuds par 
sūdzībām saistībā ar notikumiem Gezi 
parkā, un sagaida, ka nekavējoties tiks 
sākta šo problēmu risināšana; aicina 
Turciju pieņemt pienācīgas iekšējā 
pārskata procedūras un izveidot neatkarīgu 
uzraudzības struktūru attiecībā uz policijas 
pārkāpumiem; pauž nopietnas bažas par 
tādu jaunu noteikumu pieņemšanu, kas 
policijai ļauj aizturēt potenciālos 
protestētājus uz 12–24 stundām bez 
prokurora vai tiesneša pieprasījuma; 
uzskata, ka Gezi parka notikumi izceļ 
nepieciešamību pēc tālejošām reformām, 
lai nodrošinātu pulcēšanās brīvības 
ievērošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 137
Emine Bozkurt

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. uzskata, ka protesti Gezi parkā liecina 
gan par to, ka Turcijā pastāv aktīva 

8. uzskata, ka protesti Gezi parkā liecina 
gan par to, ka Turcijā pastāv aktīva 
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pilsoniskā sabiedrība, gan arī par 
nepieciešamību pēc tālākām vitāli 
svarīgām reformām attiecībā uz 
pamatvērtību veicināšanu; uzsver, ka ir 
svarīgi strukturālāk iekļaut pilsonisko 
sabiedrību lēmumu pieņemšanas procesā; 
pauž dziļu nožēlu par cilvēku bojāeju 
protestētāju rindās un policistu vidū, par to, 
ka policija lietoja pārmērīgu spēku, un par 
vardarbību no daudzu protestētāju puses; 
atzinīgi vērtē notiekošās administratīvās 
izmeklēšanas, ko sāka Iekšlietu ministrija, 
un izmeklēšanas, ko veic ombuds par 
sūdzībām saistībā ar notikumiem Gezi 
parkā, un sagaida, ka nekavējoties tiks 
sākta šo problēmu risināšana; aicina 
Turciju pieņemt pienācīgas iekšējā 
pārskata procedūras un izveidot neatkarīgu 
uzraudzības struktūru attiecībā uz policijas 
pārkāpumiem; uzskata, ka Gezi parka 
notikumi izceļ nepieciešamību pēc 
tālejošām reformām, lai nodrošinātu 
pulcēšanās brīvības ievērošanu;

pilsoniskā sabiedrība, gan arī par 
nepieciešamību pēc tālākām vitāli 
svarīgām reformām attiecībā uz 
pamatvērtību veicināšanu; uzsver, ka ir 
svarīgi strukturālāk iekļaut pilsonisko 
sabiedrību lēmumu pieņemšanas procesā; 
pauž dziļu nožēlu par cilvēku bojāeju 
protestētāju rindās un policistu vidū, par to, 
ka policija lietoja pārmērīgu spēku, un par 
vardarbību no daudzu protestētāju puses; 
atzinīgi vērtē notiekošās administratīvās 
izmeklēšanas, ko sāka Iekšlietu ministrija, 
kā arī tiesu veiktās izmeklēšanas un 
izmeklēšanas, ko veic ombuds par 
sūdzībām saistībā ar notikumiem Gezi 
parkā, un sagaida, ka nekavējoties tiks 
sākta šo problēmu risināšana; uzsver, ka 
policisti, kas atbildīgi par nopietniem 
ievainojumiem, kas protestētājiem 
nodarīti, izmantojot nesamērīgu un 
pārmērīgi lielu spēku, lielākoties nav 
saukti pie atbildības; uzsver, ka ir 
vajadzīga cieša politiskā apņemšanās, lai 
nodotu tiesai personas, kas atbildīgas par 
smagu ievainojumu nodarīšanu, un 
apkarotu nesodāmības kultūru, jo 
saskaņā ar Likumu Nr. 4483 policijas 
priekšnieku izsniegta atļauja ir 
priekšnoteikums izmeklēšanas uzsākšanai 
pret policistiem; aicina Turciju pieņemt 
pienācīgas iekšējā pārskata procedūras un 
izveidot neatkarīgu uzraudzības struktūru 
attiecībā uz policijas pārkāpumiem; 
uzskata, ka Gezi parka notikumi izceļ 
nepieciešamību pēc tālejošām reformām, 
lai nodrošinātu pulcēšanās brīvības 
ievērošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 138
Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ivo Vajgl

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. uzskata, ka protesti Gezi parkā liecina 
gan par to, ka Turcijā pastāv aktīva 
pilsoniskā sabiedrība, gan arī par 
nepieciešamību pēc tālākām vitāli 
svarīgām reformām attiecībā uz 
pamatvērtību veicināšanu; uzsver, ka ir 
svarīgi strukturālāk iekļaut pilsonisko 
sabiedrību lēmumu pieņemšanas procesā; 
pauž dziļu nožēlu par cilvēku bojāeju 
protestētāju rindās un policistu vidū, par to, 
ka policija lietoja pārmērīgu spēku, un par 
vardarbību no daudzu protestētāju puses; 
atzinīgi vērtē notiekošās administratīvās 
izmeklēšanas, ko sāka Iekšlietu ministrija, 
un izmeklēšanas, ko veic ombuds par 
sūdzībām saistībā ar notikumiem Gezi 
parkā, un sagaida, ka nekavējoties tiks 
sākta šo problēmu risināšana; aicina 
Turciju pieņemt pienācīgas iekšējā 
pārskata procedūras un izveidot neatkarīgu 
uzraudzības struktūru attiecībā uz policijas 
pārkāpumiem; uzskata, ka Gezi parka 
notikumi izceļ nepieciešamību pēc 
tālejošām reformām, lai nodrošinātu 
pulcēšanās brīvības ievērošanu;

8. uzskata, ka protesti Gezi parkā liecina 
gan par to, ka Turcijā pastāv aktīva 
pilsoniskā sabiedrība, gan arī par 
nepieciešamību pēc tālākām vitāli 
svarīgām reformām attiecībā uz 
pamatvērtību veicināšanu; uzsver, ka ir 
svarīgi strukturālāk iekļaut pilsonisko 
sabiedrību lēmumu pieņemšanas procesā; 
pauž dziļu nožēlu par cilvēku bojāeju 
protestētāju rindās un policistu vidū, par to, 
ka policija lietoja pārmērīgu spēku, un par 
vardarbību no daudzu protestētāju puses; 
atzinīgi vērtē notiekošās administratīvās 
izmeklēšanas, ko sāka Iekšlietu ministrija, 
un izmeklēšanas, ko veic ombuds par 
sūdzībām saistībā ar notikumiem Gezi 
parkā, un sagaida, ka nekavējoties tiks 
sākta šo problēmu risināšana; aicina 
Turciju pieņemt pienācīgas iekšējā 
pārskata procedūras un izveidot neatkarīgu 
uzraudzības struktūru attiecībā uz policijas 
pārkāpumiem; uzskata, ka Gezi parka 
notikumi izceļ nepieciešamību pēc 
tālejošām reformām, lai nodrošinātu 
pulcēšanās brīvības ievērošanu; pauž 
nožēlu par tiesu acīmredzamo nespēju 
sodīt tos valsts ierēdņus, kas atbildīgi par 
vardarbību Gezi parka protestu laikā;

Or. en

Grozījums Nr. 139
Antigoni Papadopoulou

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. uzskata, ka protesti Gezi parkā liecina 
gan par to, ka Turcijā pastāv aktīva 
pilsoniskā sabiedrība, gan arī par 
nepieciešamību pēc tālākām vitāli 

8. uzskata, ka protesti Gezi parkā liecina 
gan par to, ka Turcijā pastāv aktīva 
pilsoniskā sabiedrība, gan arī par 
nepieciešamību pēc tālākām vitāli 
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svarīgām reformām attiecībā uz 
pamatvērtību veicināšanu; uzsver, ka ir 
svarīgi strukturālāk iekļaut pilsonisko 
sabiedrību lēmumu pieņemšanas procesā; 
pauž dziļu nožēlu par cilvēku bojāeju 
protestētāju rindās un policistu vidū, par to, 
ka policija lietoja pārmērīgu spēku, un par 
vardarbību no daudzu protestētāju puses; 
atzinīgi vērtē notiekošās administratīvās 
izmeklēšanas, ko sāka Iekšlietu ministrija, 
un izmeklēšanas, ko veic ombuds par 
sūdzībām saistībā ar notikumiem Gezi 
parkā, un sagaida, ka nekavējoties tiks 
sākta šo problēmu risināšana; aicina 
Turciju pieņemt pienācīgas iekšējā 
pārskata procedūras un izveidot neatkarīgu 
uzraudzības struktūru attiecībā uz policijas 
pārkāpumiem; uzskata, ka Gezi parka 
notikumi izceļ nepieciešamību pēc 
tālejošām reformām, lai nodrošinātu 
pulcēšanās brīvības ievērošanu;

svarīgām un tūlītējām reformām attiecībā 
uz pamatvērtību veicināšanu; uzsver, ka ir 
svarīgi strukturālāk iekļaut pilsonisko 
sabiedrību lēmumu pieņemšanas procesā; 
pauž dziļu nožēlu par cilvēku bojāeju 
protestētāju rindās un policistu vidū, par to, 
ka policija lietoja pārmērīgu spēku, un par 
vardarbību no daudzu protestētāju puses; 
atzinīgi vērtē notiekošās administratīvās 
izmeklēšanas, ko sāka Iekšlietu ministrija, 
un izmeklēšanas, ko veic ombuds par 
sūdzībām saistībā ar notikumiem Gezi 
parkā, un sagaida, ka nekavējoties tiks 
sākta šo problēmu risināšana; aicina 
Turciju pieņemt pienācīgas iekšējā 
pārskata procedūras un izveidot neatkarīgu 
uzraudzības struktūru attiecībā uz policijas 
pārkāpumiem; uzskata, ka Gezi parka 
notikumi izceļ nepieciešamību pēc 
tālejošām reformām, lai nodrošinātu 
pulcēšanās brīvības ievērošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 140
Marusya Lyubcheva

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. uzskata, ka protesti Gezi parkā liecina 
gan par to, ka Turcijā pastāv aktīva 
pilsoniskā sabiedrība, gan arī par 
nepieciešamību pēc tālākām vitāli 
svarīgām reformām attiecībā uz 
pamatvērtību veicināšanu; uzsver, ka ir 
svarīgi strukturālāk iekļaut pilsonisko 
sabiedrību lēmumu pieņemšanas procesā; 
pauž dziļu nožēlu par cilvēku bojāeju 
protestētāju rindās un policistu vidū, par to, 
ka policija lietoja pārmērīgu spēku, un par 
vardarbību no daudzu protestētāju puses; 
atzinīgi vērtē notiekošās administratīvās 
izmeklēšanas, ko sāka Iekšlietu ministrija, 

8. uzskata, ka protesti Gezi parkā liecina 
gan par to, ka Turcijā pastāv aktīva 
pilsoniskā sabiedrība, gan arī par 
nepieciešamību pēc tālākām vitāli 
svarīgām reformām attiecībā uz 
pamatvērtību veicināšanu; uzsver, ka ir 
svarīgi strukturālāk iekļaut pilsonisko 
sabiedrību lēmumu pieņemšanas procesā, 
un uzsver nepieciešamību pēc dialoga; 
pauž dziļu nožēlu par cilvēku bojāeju 
protestētāju rindās un policistu vidū, par to, 
ka policija lietoja pārmērīgu spēku, un par 
vardarbību no daudzu protestētāju puses; 
atzinīgi vērtē notiekošās administratīvās 
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un izmeklēšanas, ko veic ombuds par 
sūdzībām saistībā ar notikumiem Gezi 
parkā, un sagaida, ka nekavējoties tiks 
sākta šo problēmu risināšana; aicina 
Turciju pieņemt pienācīgas iekšējā 
pārskata procedūras un izveidot neatkarīgu 
uzraudzības struktūru attiecībā uz policijas 
pārkāpumiem; uzskata, ka Gezi parka 
notikumi izceļ nepieciešamību pēc 
tālejošām reformām, lai nodrošinātu 
pulcēšanās brīvības ievērošanu;

izmeklēšanas, ko sāka Iekšlietu ministrija, 
un izmeklēšanas, ko veic ombuds par 
sūdzībām saistībā ar notikumiem Gezi 
parkā, un sagaida, ka nekavējoties tiks 
sākta šo problēmu risināšana; aicina 
Turciju pieņemt pienācīgas iekšējā 
pārskata procedūras un izveidot neatkarīgu 
uzraudzības struktūru attiecībā uz policijas 
pārkāpumiem; uzskata, ka Gezi parka 
notikumi izceļ nepieciešamību pēc 
tālejošām reformām, lai nodrošinātu 
pulcēšanās brīvības ievērošanu;

Or. bg

Grozījums Nr. 141
Nikolaos Chountis

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. uzskata, ka protesti Gezi parkā liecina 
gan par to, ka Turcijā pastāv aktīva 
pilsoniskā sabiedrība, gan arī par 
nepieciešamību pēc tālākām vitāli 
svarīgām reformām attiecībā uz 
pamatvērtību veicināšanu; uzsver, ka ir 
svarīgi strukturālāk iekļaut pilsonisko 
sabiedrību lēmumu pieņemšanas procesā; 
pauž dziļu nožēlu par cilvēku bojāeju
protestētāju rindās un policistu vidū, par to, 
ka policija lietoja pārmērīgu spēku, un par 
vardarbību no daudzu protestētāju puses; 
atzinīgi vērtē notiekošās administratīvās 
izmeklēšanas, ko sāka Iekšlietu ministrija, 
un izmeklēšanas, ko veic ombuds par 
sūdzībām saistībā ar notikumiem Gezi 
parkā, un sagaida, ka nekavējoties tiks 
sākta šo problēmu risināšana; aicina 
Turciju pieņemt pienācīgas iekšējā 
pārskata procedūras un izveidot neatkarīgu 
uzraudzības struktūru attiecībā uz policijas 
pārkāpumiem; uzskata, ka Gezi parka 
notikumi izceļ nepieciešamību pēc 
tālejošām reformām, lai nodrošinātu 

8. uzskata, ka protesti Gezi parkā liecina 
gan par to, ka Turcijā pastāv aktīva 
pilsoniskā sabiedrība, gan arī par 
nepieciešamību pēc tālākām vitāli 
svarīgām reformām attiecībā uz 
pamatvērtību veicināšanu; uzsver, ka ir 
svarīgi strukturālāk iekļaut pilsonisko 
sabiedrību lēmumu pieņemšanas procesā; 
pauž dziļu nožēlu par cilvēku bojāeju 
protestētāju rindās un policistu vidū, par to, 
ka policija lietoja pārmērīgu spēku, un par 
vardarbību no daudzu protestētāju puses; 
atzinīgi vērtē notiekošās administratīvās 
izmeklēšanas, ko sāka Iekšlietu ministrija, 
un izmeklēšanas, ko veic ombuds par 
sūdzībām saistībā ar notikumiem Gezi 
parkā, un sagaida, ka nekavējoties tiks 
sākta šo problēmu risināšana; aicina 
Turciju pieņemt pienācīgas iekšējā 
pārskata procedūras un izveidot neatkarīgu 
uzraudzības struktūru attiecībā uz policijas 
pārkāpumiem; uzskata, ka Gezi parka 
notikumi izceļ nepieciešamību pēc 
tālejošām reformām, lai nodrošinātu 
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pulcēšanās brīvības ievērošanu; pulcēšanās brīvības ievērošanu; sagaida, 
ka Turcijas valdība ņems vērā sabiedrisku 
vietu un zaļo zonu nepieciešamību un 
atturēsies no iedzīvotāju dzīves kvalitātes 
ziedošanas negodīgas izaugsmes vārdā;

Or. el

Grozījums Nr. 142
Emine Bozkurt

Rezolūcijas priekšlikums
8.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8.a aicina Turcijas varas iestādes ātri 
pabeigt tiesas procesus, kas ierosināti pret 
personām, kuras atbildīgas par cilvēku 
bojāeju Gezi parka notikumu laikā, un 
pauž apņēmību uzraudzīt šo lietu 
izskatīšanas gaitu;

Or. en

Grozījums Nr. 143
Hélène Flautre, Franziska Keller

Rezolūcijas priekšlikums
8.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8.a pauž dziļu nožēlu par cilvēku bojāeju 
protestētāju rindās un policistu vidū, par 
to, ka policija lietoja pārmērīgu spēku, un 
par vardarbību no daudzu protestētāju 
puses; atzinīgi vērtē administratīvās 
izmeklēšanas, ko sāka Iekšlietu ministrija, 
un izmeklēšanas, ko veic ombuds par 
sūdzībām saistībā ar notikumiem Gezi 
parkā, un sagaida, ka nekavējoties tiks 
sākta šo problēmu pilnīga risināšana; 
atzinīgi vērtē ombuda ierosinātās 
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izmaiņas attiecībā uz spēka lietošanu no 
policijas puses; aicina Turciju pieņemt 
pienācīgas iekšējā pārskata procedūras 
un izveidot neatkarīgu uzraudzības 
struktūru attiecībā uz policijas 
pārkāpumiem; pauž nožēlu par to, ka 
tiesu sistēmas reakcija uz protestētāju 
bojāeju bija neapmierinoša vai nu tādēļ, 
ka pret iesaistītajiem policistiem netika 
ierosinātas lietas (lietā par Abdullah 
Cömert nāvi), vai arī tādēļ, ka tiesas 
procesā ir notikuši pārkāpumi (lietā par 
Ethem Sarısülük nāvi); pauž bažas par 
pasākumiem, tika vērsti pret veselības 
aprūpes speciālistiem, advokātiem, 
akadēmisko aprindu pārstāvjiem, 
studentiem un profesionālo asociāciju 
pārstāvjiem saistībā ar to 
nevardarbīgajām darbībām Gezi 
notikumu laikā; atzinīgi vērtē 
„demokratizācijas paketē” ierosināto 
reformu attiecībā uz tiesībām piedalīties 
demonstrācijās; tomēr uzskata, ka Gezi 
parka notikumi izceļ nepieciešamību pēc 
tālejošām reformām, lai nodrošinātu 
pulcēšanās brīvības ievērošanu;

Or. fr

Grozījums Nr. 144
Göran Färm, Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Jens 
Nilsson, Tanja Fajon, Jo Leinen, Richard Howitt

Rezolūcijas priekšlikums
8.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8.a vēlreiz atgādina, ka aktīvām un 
neatkarīgām pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām (PSO) demokrātijā ir liela 
nozīme; uzsver, ka liela nozīme ir 
dialogam ar PSO, un uzsver, ka tām ir 
būtiska nozīme labākas reģionālās 
sadarbības sociālo un politisko aspektu 
veidošanā; tādēļ pauž bažas par to, ka 
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PSO joprojām saskaras ar naudas sodiem, 
slēgšanas procedūrām un 
administratīviem šķēršļiem to darbībai un 
ka apspriešanās ar PSO joprojām ir 
izņēmums, nevis norma; atzinīgi vērtē 
Turcijas valdības sadarbības uzlabošanos 
ar NVO, bet prasa, lai tās plašāk 
apspriestos politikas veidošanas jomā, 
tostarp politikas un tiesību aktu 
formulēšanā un iestāžu darbības 
uzraudzībā;

Or. en

Grozījums Nr. 145
Raimon Obiols

Rezolūcijas priekšlikums
8.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8.a konstatē, ka protestu vilnis, kas 
izvērties tik plaši kā vēl nekad, arī liecina 
par daudzu Turcijas iedzīvotāju 
pamatotajām cerībām, ka tiks izveidota 
patiesa demokrātija; atkārtoti uzsver, ka 
demokrātiskā valsts iekārtā valdībai ir 
jāveicina iecietība un jānodrošina visiem 
iedzīvotājiem reliģijas un reliģiskās 
pārliecības brīvība; aicina valdību ņemt 
vērā Turcijas sabiedrības plurālismu un 
dažādību;

Or. en

Grozījums Nr. 146
Geoffrey Van Orden

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. pauž bažas par Gezi parka notikumu ļoti 
ierobežoto atspoguļojumu Turcijas 
plašsaziņas līdzekļos un žurnālistu, kuri 
kritizēja valdības reakciju uz šiem 
notikumiem, padzīšanu; atgādina, ka vārda 
brīvība un plašsaziņas līdzekļu plurālisms 
ir Eiropas vērtību centrā un ka neatkarīga 
prese ir izšķiroši svarīga demokrātiskai 
sabiedrībai; atkārtoti pauž bažas par to, ka 
lielākā daļa plašsaziņas līdzekļu pieder 
lieliem konglomerātiem ar plašām 
uzņēmējdarbības interesēm un ir tajos 
koncentrēti, un norāda uz to, ka 
satraucošā kārtā pieaug plašsaziņas 
līdzekļu un žurnālistu pašcenzūra; pauž 
bažas par to, ka pašlaik īpaši daudz 
žurnālistu atrodas pirmstiesas aizturēšanā, 
un aicina Turcijas tiesu iestādes pēc 
iespējas ātri veikt pārskatīšanu un 
pievērsties šīm lietām;

9. pauž bažas par Gezi parka notikumu ļoti 
ierobežoto atspoguļojumu Turcijas 
plašsaziņas līdzekļos un žurnālistu, kuri 
kritizēja valdības reakciju uz šiem 
notikumiem, padzīšanu; atgādina, ka vārda 
brīvība un plašsaziņas līdzekļu plurālisms 
ir Eiropas vērtību centrā un ka neatkarīga 
prese ir izšķiroši svarīga demokrātiskai 
sabiedrībai; pauž bažas par plaši izplatīto 
plašsaziņas līdzekļu un žurnālistu 
pašcenzūru; pauž bažas par to, ka pašlaik 
īpaši daudz žurnālistu atrodas pirmstiesas 
aizturēšanā, un aicina Turcijas tiesu 
iestādes pēc iespējas ātri veikt pārskatīšanu 
un pievērsties šīm lietām;

Or. en

Grozījums Nr. 147
Antigoni Papadopoulou

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. pauž bažas par Gezi parka notikumu ļoti 
ierobežoto atspoguļojumu Turcijas 
plašsaziņas līdzekļos un žurnālistu, kuri 
kritizēja valdības reakciju uz šiem 
notikumiem, padzīšanu; atgādina, ka vārda 
brīvība un plašsaziņas līdzekļu plurālisms 
ir Eiropas vērtību centrā un ka neatkarīga 
prese ir izšķiroši svarīga demokrātiskai 
sabiedrībai; atkārtoti pauž bažas par to, ka 
lielākā daļa plašsaziņas līdzekļu pieder 
lieliem konglomerātiem ar plašām 
uzņēmējdarbības interesēm un ir tajos 

9. pauž bažas par Gezi parka notikumu ļoti 
ierobežoto atspoguļojumu Turcijas 
plašsaziņas līdzekļos un žurnālistu, kuri 
kritizēja valdības reakciju uz šiem 
notikumiem, padzīšanu; kritizē to, ka 
saskaņā ar aplēsēm Turcijā patlaban ir 
bloķētas apmēram 15 000 tīmekļa vietnes, 
ka valdība atsakās atcelt regresīvos tiesību 
aktus, piemēram, Pretterorisma likuma 
8. pantu, un ka daudzi cilvēktiesību 
aktīvisti ir ieslodzīti cietumā saskaņā ar 
Krimināllikuma 301. pantu, tādējādi 
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koncentrēti, un norāda uz to, ka satraucošā 
kārtā pieaug plašsaziņas līdzekļu un 
žurnālistu pašcenzūra; pauž bažas par to, 
ka pašlaik īpaši daudz žurnālistu atrodas 
pirmstiesas aizturēšanā, un aicina Turcijas 
tiesu iestādes pēc iespējas ātri veikt 
pārskatīšanu un pievērsties šīm lietām;

„turciskuma nomelnošanu” padarot par 
noziegumu; atkārtoti pauž bažas par 
praksi uzsākt kriminālvajāšanu pret 
cilvēktiesību aizstāvjiem, aktīvistiem un 
žurnālistiem, kas ziņo par pierādījumiem 
saistībā ar cilvēktiesību pārkāpumiem vai 
citiem sabiedrībai svarīgiem jautājumiem; 
uzskata, ka viens no galvenajiem 
šķēršļiem pilnīgai cilvēktiesību 
aizsardzībai Turcijā ir uzskatu 
kriminalizēšana; turklāt kritizē 
autoritatīvo veidu, kādā drošības dienesti 
uzraudzīja sociālo plašsaziņas līdzekļu 
kontus nolūkā arestēt tūkstošiem 
iedzīvotāju; atgādina, ka vārda brīvība un 
plašsaziņas līdzekļu plurālisms ir Eiropas 
vērtību centrā un ka neatkarīga prese ir
izšķiroši svarīga demokrātiskai sabiedrībai; 
atkārtoti pauž bažas par to, ka lielākā daļa 
plašsaziņas līdzekļu pieder lieliem 
konglomerātiem ar plašām 
uzņēmējdarbības interesēm un ir tajos 
koncentrēti, un norāda uz to, ka satraucošā 
kārtā pieaug plašsaziņas līdzekļu un 
žurnālistu pašcenzūra; pauž bažas par to, 
ka pašlaik īpaši daudz žurnālistu un 
armijas amatpersonu atrodas pirmstiesas 
aizturēšanā, un aicina Turcijas tiesu 
iestādes pēc iespējas ātri veikt pārskatīšanu 
un pievērsties šīm lietām;

Or. en

Grozījums Nr. 148
Graham Watson

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. pauž bažas par Gezi parka notikumu ļoti 
ierobežoto atspoguļojumu Turcijas 
plašsaziņas līdzekļos un žurnālistu, kuri 
kritizēja valdības reakciju uz šiem 
notikumiem, padzīšanu; atgādina, ka vārda 

9. pauž bažas par Gezi parka notikumu ļoti 
ierobežoto atspoguļojumu Turcijas 
plašsaziņas līdzekļos un žurnālistu, kuri 
kritizēja valdības reakciju uz šiem 
notikumiem, padzīšanu; atgādina, ka vārda 
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brīvība un plašsaziņas līdzekļu plurālisms 
ir Eiropas vērtību centrā un ka neatkarīga 
prese ir izšķiroši svarīga demokrātiskai 
sabiedrībai; atkārtoti pauž bažas par to, ka 
lielākā daļa plašsaziņas līdzekļu pieder 
lieliem konglomerātiem ar plašām 
uzņēmējdarbības interesēm un ir tajos 
koncentrēti, un norāda uz to, ka satraucošā 
kārtā pieaug plašsaziņas līdzekļu un 
žurnālistu pašcenzūra; pauž bažas par to, 
ka pašlaik īpaši daudz žurnālistu atrodas 
pirmstiesas aizturēšanā, un aicina Turcijas 
tiesu iestādes pēc iespējas ātri veikt 
pārskatīšanu un pievērsties šīm lietām;

brīvība un plašsaziņas līdzekļu plurālisms 
ir Eiropas vērtību centrā un ka neatkarīga 
prese ir izšķiroši svarīga demokrātiskai 
sabiedrībai; atkārtoti pauž bažas par to, ka 
lielākā daļa plašsaziņas līdzekļu pieder 
lieliem konglomerātiem ar plašām 
uzņēmējdarbības interesēm un ir tajos 
koncentrēti, un norāda uz to, ka satraucošā 
kārtā pieaug plašsaziņas līdzekļu un 
žurnālistu pašcenzūra; pauž bažas par 
žurnālistu atlaišanu no amatiem 
plašsaziņas līdzekļos par valdības 
kritizēšanu; pauž nopietnas bažas par 
procedūrām, kas tiek izmantotas to 
plašsaziņas līdzekļu īpašnieku sodīšanai, 
kuri izsaka kritiku; pauž bažas par sekām, 
ko varētu radīt valsts iestāžu veikta 
akreditācija, kas paredzēta galvenokārt 
opozīcijas plašsaziņas līdzekļiem; pauž 
bažas par to, ka pašlaik īpaši daudz 
žurnālistu atrodas pirmstiesas aizturēšanā, 
un aicina Turcijas tiesu iestādes pēc 
iespējas ātri veikt pārskatīšanu un 
pievērsties šīm lietām;

Or. en

Grozījums Nr. 149
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. pauž bažas par Gezi parka notikumu ļoti 
ierobežoto atspoguļojumu Turcijas 
plašsaziņas līdzekļos un žurnālistu, kuri 
kritizēja valdības reakciju uz šiem 
notikumiem, padzīšanu; atgādina, ka vārda 
brīvība un plašsaziņas līdzekļu plurālisms 
ir Eiropas vērtību centrā un ka neatkarīga 
prese ir izšķiroši svarīga demokrātiskai 
sabiedrībai; atkārtoti pauž bažas par to, ka 
lielākā daļa plašsaziņas līdzekļu pieder 

9. pauž bažas par Gezi parka notikumu ļoti 
ierobežoto atspoguļojumu Turcijas 
plašsaziņas līdzekļos un žurnālistu, kuri 
kritizēja valdības reakciju uz šiem 
notikumiem, padzīšanu; atgādina, ka vārda 
brīvība un plašsaziņas līdzekļu plurālisms 
ir Eiropas vērtību centrā un ka neatkarīga 
prese ir izšķiroši svarīga demokrātiskai 
sabiedrībai; uzsver, ka vārda brīvība 
attiecas arī uz digitālajiem un sociālajiem 
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lieliem konglomerātiem ar plašām 
uzņēmējdarbības interesēm un ir tajos 
koncentrēti, un norāda uz to, ka satraucošā 
kārtā pieaug plašsaziņas līdzekļu un 
žurnālistu pašcenzūra; pauž bažas par to, 
ka pašlaik īpaši daudz žurnālistu atrodas 
pirmstiesas aizturēšanā, un aicina Turcijas 
tiesu iestādes pēc iespējas ātri veikt 
pārskatīšanu un pievērsties šīm lietām;

plašsaziņas līdzekļiem; atkārtoti pauž 
bažas par to, ka lielākā daļa plašsaziņas 
līdzekļu pieder lieliem konglomerātiem ar 
plašām uzņēmējdarbības interesēm un ir 
tajos koncentrēti, un norāda uz to, ka 
satraucošā kārtā pieaug plašsaziņas 
līdzekļu un žurnālistu pašcenzūra; nosoda 
to, ka pašlaik īpaši daudz žurnālistu atrodas 
pirmstiesas aizturēšanā, un aicina Turcijas 
tiesu iestādes pēc iespējas ātri veikt 
pārskatīšanu un pievērsties šīm lietām;

Or. en

Grozījums Nr. 150
Hélène Flautre, Franziska Keller

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. pauž bažas par Gezi parka notikumu ļoti 
ierobežoto atspoguļojumu Turcijas 
plašsaziņas līdzekļos un žurnālistu, kuri 
kritizēja valdības reakciju uz šiem 
notikumiem, padzīšanu; atgādina, ka vārda 
brīvība un plašsaziņas līdzekļu plurālisms 
ir Eiropas vērtību centrā un ka neatkarīga 
prese ir izšķiroši svarīga demokrātiskai 
sabiedrībai; atkārtoti pauž bažas par to, ka 
lielākā daļa plašsaziņas līdzekļu pieder 
lieliem konglomerātiem ar plašām 
uzņēmējdarbības interesēm un ir tajos 
koncentrēti, un norāda uz to, ka satraucošā 
kārtā pieaug plašsaziņas līdzekļu un 
žurnālistu pašcenzūra; pauž bažas par to, 
ka pašlaik īpaši daudz žurnālistu atrodas 
pirmstiesas aizturēšanā, un aicina Turcijas 
tiesu iestādes pēc iespējas ātri veikt 
pārskatīšanu un pievērsties šīm lietām;

9. pauž bažas par Gezi parka notikumu ļoti 
ierobežoto atspoguļojumu Turcijas 
plašsaziņas līdzekļos un žurnālistu, kuri 
kritizēja valdības reakciju uz šiem 
notikumiem, padzīšanu, jo īpaši Can 
Dündar, kurš pārstāv laikrakstu 
„Milliyet”, un Yavuz Baydar, kurš pārstāv 
laikrakstu „Sabah”, gadījumā; pauž bažas 
par to žurnālistu padzīšanu, kuri ir 
kritizējuši valdību citos gadījumos, jo 
īpaši saistībā ar Hasan Cemal, kurš 
pārstāv laikrakstu „Milliyet”, un Nazlı 
Ilıcak, kura pārstāv laikrakstu „Sabah”, 
padzīšanu; atgādina, ka vārda brīvība un 
plašsaziņas līdzekļu plurālisms ir Eiropas 
vērtību centrā un ka neatkarīga prese ir 
izšķiroši svarīga demokrātiskai sabiedrībai; 
atkārtoti pauž bažas par to, ka lielākā daļa 
plašsaziņas līdzekļu pieder lieliem 
konglomerātiem ar plašām 
uzņēmējdarbības interesēm un ir tajos 
koncentrēti, un norāda uz to, ka satraucošā 
kārtā pieaug plašsaziņas līdzekļu un 
žurnālistu pašcenzūra; pauž bažas par to, 
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ka pašlaik īpaši daudz žurnālistu atrodas 
pirmstiesas aizturēšanā, un aicina Turcijas 
tiesu iestādes pēc iespējas ātri veikt 
pārskatīšanu un pievērsties šīm lietām;

Or. fr

Grozījums Nr. 151
Laurence J.A.J. Stassen

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. pauž bažas par Gezi parka notikumu ļoti 
ierobežoto atspoguļojumu Turcijas 
plašsaziņas līdzekļos un žurnālistu, kuri 
kritizēja valdības reakciju uz šiem 
notikumiem, padzīšanu; atgādina, ka vārda 
brīvība un plašsaziņas līdzekļu plurālisms 
ir Eiropas vērtību centrā un ka neatkarīga 
prese ir izšķiroši svarīga demokrātiskai 
sabiedrībai; atkārtoti pauž bažas par to, ka 
lielākā daļa plašsaziņas līdzekļu pieder 
lieliem konglomerātiem ar plašām 
uzņēmējdarbības interesēm un ir tajos 
koncentrēti, un norāda uz to, ka satraucošā 
kārtā pieaug plašsaziņas līdzekļu un 
žurnālistu pašcenzūra; pauž bažas par to, 
ka pašlaik īpaši daudz žurnālistu atrodas 
pirmstiesas aizturēšanā, un aicina Turcijas 
tiesu iestādes pēc iespējas ātri veikt 
pārskatīšanu un pievērsties šīm lietām;

9. pauž bažas par Gezi parka notikumu un 
notikumu, kas norisinās citur valstī, ļoti 
ierobežoto atspoguļojumu Turcijas 
plašsaziņas līdzekļos, kas daļēji saistīts ar 
cenzūru, jo īpaši pašcenzūru, un 
žurnālistu, kuri kritizēja valdības reakciju 
uz šiem notikumiem, padzīšanu un/vai 
arestēšanu; uzsver, ka tas liecina par 
R. T. Erdoğan režīma represīvo būtību;
atgādina, ka vārda brīvība un plašsaziņas 
līdzekļu plurālisms ir Eiropas vērtību 
centrā un ka neatkarīga prese ir izšķiroši 
svarīga demokrātiskai sabiedrībai; atkārtoti 
pauž bažas par to, ka lielākā daļa 
plašsaziņas līdzekļu pieder lieliem 
konglomerātiem ar plašām 
uzņēmējdarbības interesēm un ir tajos 
koncentrēti, un norāda uz to, ka satraucošā 
kārtā pieaug plašsaziņas līdzekļu un 
žurnālistu pašcenzūra; pauž bažas par to, 
ka pašlaik īpaši daudz žurnālistu atrodas 
pirmstiesas aizturēšanā, un aicina Turcijas 
tiesu iestādes pēc iespējas ātri veikt 
pārskatīšanu un pievērsties šīm lietām;

Or. nl

Grozījums Nr. 152
Renate Sommer, Eleni Theocharous
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Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. pauž bažas par Gezi parka notikumu ļoti 
ierobežoto atspoguļojumu Turcijas 
plašsaziņas līdzekļos un žurnālistu, kuri 
kritizēja valdības reakciju uz šiem 
notikumiem, padzīšanu; atgādina, ka vārda 
brīvība un plašsaziņas līdzekļu plurālisms 
ir Eiropas vērtību centrā un ka neatkarīga 
prese ir izšķiroši svarīga demokrātiskai 
sabiedrībai; atkārtoti pauž bažas par to, ka 
lielākā daļa plašsaziņas līdzekļu pieder 
lieliem konglomerātiem ar plašām 
uzņēmējdarbības interesēm un ir tajos 
koncentrēti, un norāda uz to, ka satraucošā 
kārtā pieaug plašsaziņas līdzekļu un 
žurnālistu pašcenzūra; pauž bažas par to, 
ka pašlaik īpaši daudz žurnālistu atrodas 
pirmstiesas aizturēšanā, un aicina Turcijas 
tiesu iestādes pēc iespējas ātri veikt 
pārskatīšanu un pievērsties šīm lietām;

9. pauž bažas par Gezi parka notikumu ļoti 
ierobežoto atspoguļojumu Turcijas 
plašsaziņas līdzekļos un žurnālistu, kuri 
kritizēja valdības reakciju uz šiem 
notikumiem, padzīšanu; atgādina, ka vārda 
brīvība un plašsaziņas līdzekļu plurālisms 
ir Eiropas vērtību centrā un ka neatkarīga 
prese ir izšķiroši svarīga demokrātiskai 
sabiedrībai; atkārtoti pauž bažas par to, ka 
lielākā daļa plašsaziņas līdzekļu pieder 
lieliem konglomerātiem ar plašām 
uzņēmējdarbības interesēm un ir tajos 
koncentrēti, un norāda uz to, ka satraucošā 
kārtā pieaug plašsaziņas līdzekļu un 
žurnālistu pašcenzūra; asi kritizē to, ka 
pašlaik īpaši daudz žurnālistu atrodas 
pirmstiesas aizturēšanā, kā rezultātā tiek 
apdraudēta vārda un plašsaziņas līdzekļu 
brīvība, un aicina Turcijas tiesu iestādes 
pēc iespējas ātri veikt pārskatīšanu un 
pievērsties šīm lietām;

Or. en

Grozījums Nr. 153
Alojz Peterle

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. pauž bažas par Gezi parka notikumu ļoti 
ierobežoto atspoguļojumu Turcijas 
plašsaziņas līdzekļos un žurnālistu, kuri 
kritizēja valdības reakciju uz šiem 
notikumiem, padzīšanu; atgādina, ka vārda 
brīvība un plašsaziņas līdzekļu plurālisms 
ir Eiropas vērtību centrā un ka neatkarīga 
prese ir izšķiroši svarīga demokrātiskai 

9. pauž bažas par Gezi parka notikumu ļoti 
ierobežoto atspoguļojumu Turcijas 
plašsaziņas līdzekļos un žurnālistu, kuri 
kritizēja valdības reakciju uz šiem 
notikumiem, padzīšanu; atgādina, ka vārda 
brīvība un plašsaziņas līdzekļu plurālisms 
ir Eiropas vērtību centrā un ka neatkarīga 
prese ir izšķiroši svarīga demokrātiskai 
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sabiedrībai; atkārtoti pauž bažas par to, ka 
lielākā daļa plašsaziņas līdzekļu pieder 
lieliem konglomerātiem ar plašām 
uzņēmējdarbības interesēm un ir tajos 
koncentrēti, un norāda uz to, ka satraucošā 
kārtā pieaug plašsaziņas līdzekļu un 
žurnālistu pašcenzūra; pauž bažas par to, 
ka pašlaik īpaši daudz žurnālistu atrodas 
pirmstiesas aizturēšanā, un aicina Turcijas 
tiesu iestādes pēc iespējas ātri veikt 
pārskatīšanu un pievērsties šīm lietām;

sabiedrībai; atkārtoti pauž bažas par to, ka 
lielākā daļa plašsaziņas līdzekļu pieder 
lieliem konglomerātiem ar plašām 
uzņēmējdarbības interesēm un ir tajos 
koncentrēti, un norāda uz to, ka satraucošā 
kārtā pieaug plašsaziņas līdzekļu un 
žurnālistu pašcenzūra, īpašu spiedienu 
izdarot uz tiem žurnālistiem, kuri kritizē 
valdību; pauž bažas par to, ka pašlaik īpaši 
daudz žurnālistu atrodas pirmstiesas 
aizturēšanā, un aicina Turcijas tiesu 
iestādes pēc iespējas ātri veikt pārskatīšanu 
un pievērsties šīm lietām;

Or. en

Grozījums Nr. 154
Tonino Picula

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. pauž bažas par Gezi parka notikumu ļoti 
ierobežoto atspoguļojumu Turcijas 
plašsaziņas līdzekļos un žurnālistu, kuri 
kritizēja valdības reakciju uz šiem 
notikumiem, padzīšanu; atgādina, ka vārda 
brīvība un plašsaziņas līdzekļu plurālisms 
ir Eiropas vērtību centrā un ka neatkarīga 
prese ir izšķiroši svarīga demokrātiskai 
sabiedrībai; atkārtoti pauž bažas par to, ka 
lielākā daļa plašsaziņas līdzekļu pieder 
lieliem konglomerātiem ar plašām 
uzņēmējdarbības interesēm un ir tajos 
koncentrēti, un norāda uz to, ka satraucošā 
kārtā pieaug plašsaziņas līdzekļu un 
žurnālistu pašcenzūra; pauž bažas par to, 
ka pašlaik īpaši daudz žurnālistu atrodas 
pirmstiesas aizturēšanā, un aicina Turcijas 
tiesu iestādes pēc iespējas ātri veikt 
pārskatīšanu un pievērsties šīm lietām;

9. pauž bažas par Gezi parka notikumu ļoti 
ierobežoto atspoguļojumu Turcijas 
plašsaziņas līdzekļos un asi nosoda 
žurnālistu, kuri kritizēja valdības reakciju 
uz šiem notikumiem, padzīšanu; atgādina, 
ka vārda brīvība un plašsaziņas līdzekļu 
plurālisms ir Eiropas vērtību centrā un ka 
neatkarīga prese ir izšķiroši svarīga 
demokrātiskai sabiedrībai; atkārtoti pauž 
bažas par to, ka lielākā daļa plašsaziņas 
līdzekļu pieder lieliem konglomerātiem ar 
plašām uzņēmējdarbības interesēm un ir 
tajos koncentrēti, un norāda uz to, ka 
satraucošā kārtā pieaug plašsaziņas 
līdzekļu un žurnālistu pašcenzūra; pauž 
bažas par to, ka pašlaik īpaši daudz 
žurnālistu atrodas pirmstiesas aizturēšanā, 
un aicina Turcijas tiesu iestādes pēc 
iespējas ātri veikt pārskatīšanu un 
pievērsties šīm lietām;

Or. en
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Grozījums Nr. 155
Maria Eleni Koppa

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. pauž bažas par Gezi parka notikumu ļoti 
ierobežoto atspoguļojumu Turcijas 
plašsaziņas līdzekļos un žurnālistu, kuri 
kritizēja valdības reakciju uz šiem 
notikumiem, padzīšanu; atgādina, ka vārda 
brīvība un plašsaziņas līdzekļu plurālisms 
ir Eiropas vērtību centrā un ka neatkarīga 
prese ir izšķiroši svarīga demokrātiskai 
sabiedrībai; atkārtoti pauž bažas par to, ka 
lielākā daļa plašsaziņas līdzekļu pieder 
lieliem konglomerātiem ar plašām 
uzņēmējdarbības interesēm un ir tajos 
koncentrēti, un norāda uz to, ka satraucošā 
kārtā pieaug plašsaziņas līdzekļu un 
žurnālistu pašcenzūra; pauž bažas par to, 
ka pašlaik īpaši daudz žurnālistu atrodas 
pirmstiesas aizturēšanā, un aicina Turcijas 
tiesu iestādes pēc iespējas ātri veikt 
pārskatīšanu un pievērsties šīm lietām;

9. pauž bažas par Gezi parka notikumu ļoti 
ierobežoto atspoguļojumu Turcijas 
plašsaziņas līdzekļos un žurnālistu, kuri 
kritizēja valdības reakciju uz šiem 
notikumiem, padzīšanu; atgādina, ka vārda 
brīvība un plašsaziņas līdzekļu plurālisms 
ir Eiropas vērtību centrā un ka neatkarīga 
prese ir izšķiroši svarīga demokrātiskai 
sabiedrībai; atkārtoti pauž bažas par to, ka 
lielākā daļa plašsaziņas līdzekļu pieder 
lieliem konglomerātiem ar plašām 
uzņēmējdarbības interesēm un ir tajos 
koncentrēti, un norāda uz to, ka satraucošā 
kārtā pieaug plašsaziņas līdzekļu un 
žurnālistu pašcenzūra; pauž bažas par to 
žurnālistu padzīšanu, kuri pauž pret 
valdību vērstus uzskatus, un par soda 
naudām, kas uzliktas to plašsaziņas 
līdzekļu īpašniekiem, kuri izsaka kritiku; 
pauž bažas par to, ka pašlaik īpaši daudz 
žurnālistu atrodas pirmstiesas aizturēšanā, 
un aicina Turcijas tiesu iestādes pēc 
iespējas ātri veikt pārskatīšanu un 
pievērsties šīm lietām;

Or. el

Grozījums Nr. 156
Maria Eleni Koppa

Rezolūcijas priekšlikums
9.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.a pauž nopietnas bažas par notikumiem 
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Turcijā kopš 17. decembra; stingri uzsver 
nepieciešamību nodrošināt tiesu sistēmas 
veikto izmeklēšanu un korupcijas 
gadījumu izpētes neatkarību un 
objektivitāti;

Or. el

Grozījums Nr. 157
Antigoni Papadopoulou

Rezolūcijas priekšlikums
9.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.a uzstāj, ka pret žurnālistiem notiekošās 
tiesas prāvas būtu jāīsteno pārredzamā 
veidā, ievērojot tiesiskumu un nodrošinot 
pienācīgus apstākļus, piemēram, 
attiecīgajam uzklausīšanas veidam 
piemērotas telpas, precīzu dokumentu 
izplatīšanu aizturētajiem, kā arī žurnālistu 
informēšanu par viņiem izvirzītajām 
apsūdzībām;

Or. en

Grozījums Nr. 158
Charles Tannock

Rezolūcijas priekšlikums
9.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.a norāda, ka Armēņu genocīda publiska 
pieminēšana 2013. gada 24. aprīlī jau 
ceturto gadu pēc kārtas bez jebkādas 
varas iestāžu iejaukšanās ir notikusi 
vairākās vietās visā Turcijā, tostarp 
Taksima laukumā Stambulā; atzinīgi 
vērtē šādu notikumu gaitu, kā arī 
sabiedrībā un plašsaziņas līdzekļos 
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notiekošo debašu paplašināšanu par 
1915. gada notikumu sekām; mudina 
varas iestādes turpināt atbalstīt šīs 
piemiņas dienas;

Or. en

Grozījums Nr. 159
Hélène Flautre, Franziska Keller

Rezolūcijas priekšlikums
9.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.a uzsver valsts plašsaziņas līdzekļu īpašo 
nozīmi demokrātijas stiprināšanā, jo īpaši 
sniedzot iedzīvotājiem informāciju un 
iespēju piedalīties lēmumu pieņemšanas 
procesos; šajā saistībā aicina varas 
iestādes nodrošināt plašsaziņas līdzekļu 
neatkarību un ilgtspējību atbilstoši 
Eiropas standartiem;

Or. en

Grozījums Nr. 160
Maria Eleni Koppa

Rezolūcijas priekšlikums
9.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.a konstatē, ka protestu vilnis, kas 
izvērties tik plaši kā vēl nekad, arī liecina 
par daudzu Turcijas iedzīvotāju pamatoti 
paustajām bažām, ka valdība cenšas visai 
Turcijas sabiedrībai uzspiest vienādas 
ētiskās vērtības un reliģisko pārliecību; 
atkārtoti uzsver, ka demokrātiskā valsts 
iekārtā valdībai ir jāveicina iecietība un 
jānodrošina visiem iedzīvotājiem reliģijas 
un reliģiskās pārliecības brīvība; aicina 
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valdību ņemt vērā Turcijas sabiedrības 
plurālismu un dažādību;

Or. en

Grozījums Nr. 161
Raimon Obiols

Rezolūcijas priekšlikums
9.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.a pauž bažas par žurnālistu situāciju un 
plašsaziņas līdzekļu brīvību Turcijā; 
uzsver valsts plašsaziņas līdzekļu īpašo 
nozīmi demokrātijas stiprināšanā, jo īpaši 
sniedzot iedzīvotājiem informāciju un 
iespēju piedalīties lēmumu pieņemšanas 
procesos; šajā saistībā aicina varas 
iestādes nodrošināt plašsaziņas līdzekļu 
neatkarību un ilgtspējību atbilstoši 
Eiropas standartiem;

Or. en

Grozījums Nr. 162
Jarosław Leszek Wałęsa, Barbara Matera, Hélène Flautre

Rezolūcijas priekšlikums
9.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.a norāda, ka Parlamenta ad hoc 
delegācija pret žurnālistiem ierosināto 
tiesas procesu novērošanai Turcijā, kas 
izveidota 2011. gadā un minēta 
Parlamenta rezolūcijā par Turcijas 
2011. gada progresa ziņojumu un 
rezolūcijā par Turcijas 2012. gada 
progresa ziņojumu, 2013. gadā ir 
iesniegusi starpposma darbības ziņojumu, 
kas balstīts uz faktiskiem novērojumiem, 
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un 2014. gada pirmajā pusgadā iesniegs 
galīgo darbības ziņojumu;

Or. en

Grozījums Nr. 163
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Rezolūcijas priekšlikums
9.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.a uzsver valsts plašsaziņas līdzekļu 
būtisko nozīmi demokrātijas stiprināšanā, 
jo īpaši sniedzot iedzīvotājiem informāciju 
un iespēju piedalīties lēmumu 
pieņemšanas procesos; aicina varas 
iestādes nodrošināt valsts plašsaziņas 
līdzekļu neatkarību un ilgtspējību 
atbilstoši Eiropas standartiem;

Or. en

Grozījums Nr. 164
Antigoni Papadopoulou

Rezolūcijas priekšlikums
9.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.a pauž nopietnas bažas gan par to, ka 
Turcijas premjerministrs Recep Tayyip 
Erdoğan ir pacietis starptautisko kritiku 
par pagājušajā vasarā notikušo 
miermīlīgo protestētāju vardarbīgo 
apspiešanu, gan arī par nesen atklātajiem 
korupcijas gadījumiem viņa pārstāvētās 
Tiesiskuma un attīstības partijas (AKP) 
vadošo biedru vidū, kas ir izraisījuši 
vairāk protestu ielās; uzsver, ka 
sacelšanās pret Turcijas premjerministru 
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un AKP skaidri parāda dziļo plaisu starp 
sekulāro laikmetīgumu un islāmiskajām 
tradīcijām Turcijā; pauž bažas par to, ka 
R. T. Erdoğan vadītā valdība ir apsūdzēta 
korupcijas gadījumu efektīvas 
izmeklēšanas kavēšanā, un tādēļ aicina 
Turcijas valdību līdztekus plašu tiesu 
sistēmas pārstrukturizācijas darbu 
veikšanai nodrošināt arī to, ka turpmāk 
neviens vairs nevar izvairīties no plašas 
izmeklēšanas kukuļņemšanas gadījumos;

Or. en

Grozījums Nr. 165
Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ivo Vajgl

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. norāda uz bažām Turcijas sabiedrībā 
par ārkārtīgi plašo apmēru un 
procesuālajiem trūkumiem lietā
„Ergenekon”, kas, līdzīgi kā lietā „Balyoz” 
(„Sledgehammer”), apdraudēja nolēmuma 
akceptēšanu; vēlreiz, ievērojot augstāk
minēto, uzsver, ka KCK lietai ir 
jādemonstrē stingrība un Turcijas 
demokrātisko institūciju un tiesu iestāžu 
pienācīga, neatkarīga un pārredzama 
darbība un nelokāmā bezkompromisa 
apņemšanās ievērot pamattiesības;

10. norāda uz bažām Turcijas sabiedrībā 
par ārkārtīgi plašo apmēru, pierādījumu 
iespējamo safabricēšanu un trūkumiem 
lietu „Ergenekon” un „Sledgehammer” 
pienācīgā izskatīšanā; atgādina, ka ANO 
darba grupa jautājumos par nelikumīgu 
apcietināšanu uzskata, ka 
„Sledgehammer” lietā apsūdzētās 
personas tiek turētas apcietinājumā 
pretēji Starptautiskā pakta par 
pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 
noteikumiem; vēlreiz, ievērojot iepriekš
minēto, uzsver, ka KCK lietai ir 
jādemonstrē stingrība un Turcijas 
demokrātisko institūciju un tiesu iestāžu 
pienācīga, neatkarīga un pārredzama 
darbība un nelokāmā bezkompromisa 
apņemšanās ievērot pamattiesības;

Or. en

Grozījums Nr. 166
Raimon Obiols
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Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. norāda uz bažām Turcijas sabiedrībā 
par ārkārtīgi plašo apmēru un 
procesuālajiem trūkumiem lietā 
„Ergenekon”, kas, līdzīgi kā lietā „Balyoz” 
(„Sledgehammer”), apdraudēja nolēmuma 
akceptēšanu; vēlreiz, ievērojot augstāk
minēto, uzsver, ka KCK lietai ir 
jādemonstrē stingrība un Turcijas 
demokrātisko institūciju un tiesu iestāžu 
pienācīga, neatkarīga un pārredzama 
darbība un nelokāmā bezkompromisa 
apņemšanās ievērot pamattiesības;

10. norāda uz bažām Turcijas sabiedrībā 
par ārkārtīgi plašo apmēru un 
procesuālajiem trūkumiem un iespējamo 
pretrunīgu pierādījumu izmantošanu pret 
apsūdzētajiem lietā „Ergenekon”, kas, 
līdzīgi kā lietā „Balyoz” 
(„Sledgehammer”), apdraudēja nolēmuma 
akceptēšanu; vēlreiz, ievērojot iepriekš
minēto, uzsver, ka KCK lietai ir 
jādemonstrē stingrība un Turcijas 
demokrātisko institūciju un tiesu iestāžu 
pienācīga, neatkarīga un pārredzama 
darbība un nelokāmā bezkompromisa 
apņemšanās ievērot pamattiesības;

Or. en

Grozījums Nr. 167
Hélène Flautre, Franziska Keller

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. norāda uz bažām Turcijas sabiedrībā 
par ārkārtīgi plašo apmēru un 
procesuālajiem trūkumiem lietā 
„Ergenekon”, kas, līdzīgi kā lietā „Balyoz” 
(„Sledgehammer”), apdraudēja nolēmuma 
akceptēšanu; vēlreiz, ievērojot augstāk
minēto, uzsver, ka KCK lietai ir 
jādemonstrē stingrība un Turcijas 
demokrātisko institūciju un tiesu iestāžu 
pienācīga, neatkarīga un pārredzama 
darbība un nelokāmā bezkompromisa 
apņemšanās ievērot pamattiesības;

10. norāda uz bažām Turcijas sabiedrībā 
par ārkārtīgi plašo apmēru un 
procesuālajiem trūkumiem lietā 
„Ergenekon”, kas, līdzīgi kā lietā „Balyoz” 
(„Sledgehammer”) un Füsun Erdoğan 
notiesāšanas gadījumā, apdraudēja 
nolēmuma akceptēšanu; pauž bažas par 
Pınar Selek kriminālvajāšanu, kas ilgst 
jau 16 gadus; vēlreiz, ievērojot iepriekš
minēto, uzsver, ka KCK lietai ir 
jādemonstrē stingrība un Turcijas 
demokrātisko institūciju un tiesu iestāžu 
pienācīga, neatkarīga un pārredzama 
darbība un nelokāmā bezkompromisa 
apņemšanās ievērot pamattiesības;
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Or. fr

Grozījums Nr. 168
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. norāda uz bažām Turcijas sabiedrībā 
par ārkārtīgi plašo apmēru un 
procesuālajiem trūkumiem lietā 
„Ergenekon”, kas, līdzīgi kā lietā „Balyoz” 
(„Sledgehammer”), apdraudēja nolēmuma 
akceptēšanu; vēlreiz, ievērojot augstāk
minēto, uzsver, ka KCK lietai ir 
jādemonstrē stingrība un Turcijas 
demokrātisko institūciju un tiesu iestāžu 
pienācīga, neatkarīga un pārredzama 
darbība un nelokāmā bezkompromisa 
apņemšanās ievērot pamattiesības;

10. norāda uz bažām Turcijas sabiedrībā 
par ārkārtīgi plašo apmēru un 
procesuālajiem trūkumiem lietā 
„Ergenekon”, kas, līdzīgi kā lietā „Balyoz” 
(„Sledgehammer”), apdraudēja nolēmuma 
akceptēšanu; vēlreiz, ievērojot iepriekš
minēto, uzsver, ka KCK lietai ir 
jādemonstrē stingrība un Turcijas 
demokrātisko institūciju un tiesu iestāžu 
pienācīga, neatkarīga un pārredzama 
darbība un nelokāmā bezkompromisa 
apņemšanās ievērot pamattiesības; aicina 
ES delegāciju Ankarā cieši uzraudzīt 
turpmāko notikumu gaitu šajās lietās, 
tostarp iespējamos apelācijas sūdzību 
izskatīšanas procesus un apcietinājuma 
apstākļus, un ziņot par to Komisijai un 
Eiropas Parlamentam;

Or. en

Grozījums Nr. 169
Renate Sommer

Rezolūcijas priekšlikums
10.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10.a saistībā ar neseno korupcijas 
skandālu, kurā bija iesaistīti Turcijas 
valdības locekļi, pauž nopietnas bažas par 
to, kā tiesu sistēmai un policijai tika 
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traucēts konfiscēt dokumentus, kas 
attiecas uz šo lietu, un par tiesu 
darbinieku un policistu padzīšanu vai 
pārcelšanu citā amatā; aicina Turcijas 
valdību neiejaukties tiesas procesā un 
veikt visus vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka apsūdzības tiesību aktu 
pārkāpumos var izmeklēt pārredzamā un 
objektīvā veidā;

Or. de

Grozījums Nr. 170
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin

Rezolūcijas priekšlikums
10.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10.a atzinīgi vērtē individuāla pieteikuma 
ieviešanu Turcijas Konstitucionālajā 
tiesā, kas Turcijas iedzīvotājiem sniedz 
iespēju izmantot savas tiesības vispirms 
iesniegt individuālu pieteikumu 
Konstitucionālajā tiesā un tikai pēc tam 
vērsties Eiropas Cilvēktiesību tiesā;

Or. en

Grozījums Nr. 171
Raimon Obiols

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. norāda, ka trešās tiesu reformu paketes 
īstenošanas rezultātā tika atbrīvots 
ievērojams skaits ieslodzīto, un atzinīgi 
vērtē ceturto tiesu reformu paketi kā vēl 
vienu nozīmīgu soli ceļā uz to, lai tiesu 
vara Turcijā atbilstu ES standartiem un 

11. uzsver, ka Turcijas tiesu sistēmas 
reformai ir centrāla nozīme 
demokrātiskās konsolidācijas centienos 
Turcijā; uzsver, ka Turcijas tiesu sistēma 
joprojām cieš no pārmērīga darba apjoma 
un nepietiekamas neatkarības; norāda, ka 
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vērtībām; norāda konkrēti uz i) jauno, 
svarīgo nošķiršanu starp vārda brīvību un 
kūdīšanu uz vardarbību vai terora aktiem, 
ii) pārkāpuma, kas saistīts ar noziedzības 
vai noziedznieku slavināšanu, jēdziena 
aprobežošanu līdz gadījumiem, kad pastāv 
skaidrs un sagaidāms sabiedriskās kārtības 
apdraudējums, un iii) pārkāpuma jomas, 
kas saistīta ar nozieguma izdarīšanu 
organizācijas vārdā, neesot tās biedram, 
sašaurināšanu vienīgi līdz bruņotām 
organizācijām;

trešās tiesu reformu paketes īstenošanas 
rezultātā tika atbrīvots ievērojams skaits 
ieslodzīto, un atzinīgi vērtē ceturto tiesu 
reformu paketi kā vēl vienu nozīmīgu soli 
ceļā uz to, lai tiesu vara Turcijā atbilstu ES 
standartiem un vērtībām; norāda konkrēti 
uz i) jauno, svarīgo nošķiršanu starp vārda 
brīvību un kūdīšanu uz vardarbību vai 
terora aktiem, ii) pārkāpuma, kas saistīts ar 
noziedzības vai noziedznieku slavināšanu, 
jēdziena aprobežošanu līdz gadījumiem, 
kad pastāv skaidrs un sagaidāms 
sabiedriskās kārtības apdraudējums, un 
iii) pārkāpuma jomas, kas saistīta ar 
nozieguma izdarīšanu organizācijas vārdā, 
neesot tās biedram, sašaurināšanu vienīgi 
līdz bruņotām organizācijām;

Or. en

Grozījums Nr. 172
Hélène Flautre, Franziska Keller

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. norāda, ka trešās tiesu reformu paketes 
īstenošanas rezultātā tika atbrīvots 
ievērojams skaits ieslodzīto, un atzinīgi 
vērtē ceturto tiesu reformu paketi kā vēl 
vienu nozīmīgu soli ceļā uz to, lai tiesu 
vara Turcijā atbilstu ES standartiem un 
vērtībām; norāda konkrēti uz i) jauno, 
svarīgo nošķiršanu starp vārda brīvību un 
kūdīšanu uz vardarbību vai terora aktiem, 
ii) pārkāpuma, kas saistīts ar noziedzības 
vai noziedznieku slavināšanu, jēdziena 
aprobežošanu līdz gadījumiem, kad pastāv 
skaidrs un sagaidāms sabiedriskās kārtības 
apdraudējums, un iii) pārkāpuma jomas, 
kas saistīta ar nozieguma izdarīšanu 
organizācijas vārdā, neesot tās biedram, 
sašaurināšanu vienīgi līdz bruņotām 

11. norāda, ka trešās tiesu reformu paketes 
īstenošanas rezultātā tika atbrīvots 
ievērojams skaits ieslodzīto, un atzinīgi 
vērtē ceturto tiesu reformu paketi kā vēl 
vienu nozīmīgu soli ceļā uz to, lai tiesu 
vara Turcijā atbilstu ES standartiem un 
vērtībām; atzinīgi vērtē tieslietu ministra 
Sadullah Ergin darbu pie vērienīgajām 
reformām, kuras viņš ir ieviesis; norāda 
konkrēti uz i) jauno, svarīgo nošķiršanu 
starp vārda brīvību un kūdīšanu uz 
vardarbību vai terora aktiem, 
ii) pārkāpuma, kas saistīts ar noziedzības 
vai noziedznieku slavināšanu, jēdziena 
aprobežošanu līdz gadījumiem, kad pastāv 
skaidrs un sagaidāms sabiedriskās kārtības 
apdraudējums, un iii) pārkāpuma jomas, 
kas saistīta ar nozieguma izdarīšanu 
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organizācijām; organizācijas vārdā, neesot tās biedram, 
sašaurināšanu vienīgi līdz bruņotām 
organizācijām;

Or. fr

Grozījums Nr. 173
Laurence J.A.J. Stassen

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. norāda, ka trešās tiesu reformu paketes 
īstenošanas rezultātā tika atbrīvots 
ievērojams skaits ieslodzīto, un atzinīgi 
vērtē ceturto tiesu reformu paketi kā vēl 
vienu nozīmīgu soli ceļā uz to, lai tiesu 
vara Turcijā atbilstu ES standartiem un 
vērtībām; norāda konkrēti uz i) jauno, 
svarīgo nošķiršanu starp vārda brīvību un 
kūdīšanu uz vardarbību vai terora aktiem, 
ii) pārkāpuma, kas saistīts ar noziedzības 
vai noziedznieku slavināšanu, jēdziena 
aprobežošanu līdz gadījumiem, kad pastāv 
skaidrs un sagaidāms sabiedriskās kārtības 
apdraudējums, un iii) pārkāpuma jomas, 
kas saistīta ar nozieguma izdarīšanu 
organizācijas vārdā, neesot tās biedram, 
sašaurināšanu vienīgi līdz bruņotām 
organizācijām;

11. norāda, ka trešās tiesu reformu paketes 
īstenošanas rezultātā tika atbrīvots 
ievērojams skaits ieslodzīto, un atzinīgi 
vērtē ceturto tiesu reformu paketi kā vēl 
vienu nozīmīgu soli ceļā uz to, lai tiesu 
vara Turcijā atbilstu ES standartiem un 
vērtībām; norāda konkrēti uz i) jauno, 
svarīgo nošķiršanu starp vārda, preses un 
pulcēšanās brīvību un kūdīšanu uz 
vardarbību vai terora aktiem, 
ii) pārkāpuma, kas saistīts ar noziedzības 
vai noziedznieku slavināšanu, jēdziena 
aprobežošanu līdz gadījumiem, kad pastāv 
skaidrs un sagaidāms sabiedriskās kārtības 
apdraudējums, un iii) pārkāpuma jomas, 
kas saistīta ar nozieguma izdarīšanu 
organizācijas vārdā, neesot tās biedram, 
sašaurināšanu vienīgi līdz bruņotām 
organizācijām;

Or. nl

Grozījums Nr. 174
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. norāda, ka trešās tiesu reformu paketes 
īstenošanas rezultātā tika atbrīvots 
ievērojams skaits ieslodzīto, un atzinīgi 
vērtē ceturto tiesu reformu paketi kā vēl 
vienu nozīmīgu soli ceļā uz to, lai tiesu 
vara Turcijā atbilstu ES standartiem un 
vērtībām; norāda konkrēti uz i) jauno, 
svarīgo nošķiršanu starp vārda brīvību un 
kūdīšanu uz vardarbību vai terora aktiem, 
ii) pārkāpuma, kas saistīts ar noziedzības 
vai noziedznieku slavināšanu, jēdziena 
aprobežošanu līdz gadījumiem, kad pastāv 
skaidrs un sagaidāms sabiedriskās kārtības 
apdraudējums, un iii) pārkāpuma jomas, 
kas saistīta ar nozieguma izdarīšanu 
organizācijas vārdā, neesot tās biedram, 
sašaurināšanu vienīgi līdz bruņotām 
organizācijām;

11. norāda, ka trešās tiesu reformu paketes 
īstenošanas rezultātā tika atbrīvoti 
ieslodzītie, un atzinīgi vērtē ceturto tiesu 
reformu paketi kā vēl vienu nozīmīgu soli 
ceļā uz to, lai tiesu vara Turcijā atbilstu ES 
standartiem un vērtībām; norāda konkrēti 
uz i) jauno, svarīgo nošķiršanu starp vārda 
brīvību un kūdīšanu uz vardarbību vai 
terora aktiem, ii) pārkāpuma, kas saistīts ar 
noziedzības vai noziedznieku slavināšanu, 
jēdziena aprobežošanu līdz gadījumiem, 
kad pastāv skaidrs un sagaidāms 
sabiedriskās kārtības apdraudējums, un 
iii) pārkāpuma jomas, kas saistīta ar 
nozieguma izdarīšanu organizācijas vārdā, 
neesot tās biedram, sašaurināšanu vienīgi 
līdz bruņotām organizācijām;

Or. de

Grozījums Nr. 175
Tonino Picula

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. atzinīgi vērtē Tiesnešu un prokuroru 
augstās padomes sāktās iniciatīvas veicināt 
to, lai apmācītu lielu skaitu tiesnešu un 
prokuroru cilvēktiesību jomā, un veicināt 
pilnīgu, operatīvu izpratni par Eiropas 
Cilvēktiesību tiesas judikatūru; mudina 
valdību pieņemt Cilvēktiesību rīcības 
plānu, kas balstās uz Eiropas Cilvēktiesību 
tiesas judikatūru un kura mērķis ir risināt 
jautājumus, kas izriet no Tiesas 
nolēmumiem, kad konstatēts, ka Turcija ir 
pārkāpusi ECHR noteikumus; mudina 
valdību turpināt vērienīgās tiesu sistēmas 
reformas, kuru pamatā ir nepieciešamība 

12. atzinīgi vērtē Tiesnešu un prokuroru 
augstās padomes sāktās iniciatīvas veicināt 
to, lai apmācītu lielu skaitu tiesnešu un 
prokuroru cilvēktiesību jomā, un veicināt 
pilnīgu, operatīvu izpratni par Eiropas 
Cilvēktiesību tiesas judikatūru; mudina 
valdību pieņemt Cilvēktiesību rīcības 
plānu, kas balstās uz Eiropas Cilvēktiesību 
tiesas judikatūru un kura mērķis ir risināt 
jautājumus, kas izriet no Tiesas 
nolēmumiem, kad konstatēts, ka Turcija ir 
pārkāpusi ECHR noteikumus; pauž bažas 
par nesen notikušo to policistu un 
prokuroru aizstāšanu, kuri bija aktīvi 
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veicināt pamattiesību aizsardzību un 
veicināšanu; šajā saistībā uzsver 
nepieciešamību prioritārā kārtā reformēt 
pretterorisma tiesību aktus;

iesaistīti korupcijas gadījumu 
izmeklēšanā; uzsver objektīvu 
pārskatatbildības mehānismu būtisko 
nozīmi apsūdzību izvirzīšanai šajos 
gadījumos, kura sniegs labumu visai 
sabiedrībai; mudina valdību turpināt 
vērienīgās tiesu sistēmas reformas, kuru 
pamatā ir nepieciešamība veicināt 
pamattiesību aizsardzību un veicināšanu; 
šajā saistībā uzsver nepieciešamību 
prioritārā kārtā reformēt pretterorisma 
tiesību aktus;

Or. en

Grozījums Nr. 176
Geoffrey Van Orden

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. atzinīgi vērtē Tiesnešu un prokuroru 
augstās padomes sāktās iniciatīvas veicināt 
to, lai apmācītu lielu skaitu tiesnešu un 
prokuroru cilvēktiesību jomā, un veicināt 
pilnīgu, operatīvu izpratni par Eiropas 
Cilvēktiesību tiesas judikatūru; mudina 
valdību pieņemt Cilvēktiesību rīcības 
plānu, kas balstās uz Eiropas Cilvēktiesību 
tiesas judikatūru un kura mērķis ir risināt 
jautājumus, kas izriet no Tiesas 
nolēmumiem, kad konstatēts, ka Turcija ir 
pārkāpusi ECHR noteikumus; mudina 
valdību turpināt vērienīgās tiesu sistēmas 
reformas, kuru pamatā ir nepieciešamība 
veicināt pamattiesību aizsardzību un 
veicināšanu; šajā saistībā uzsver 
nepieciešamību prioritārā kārtā reformēt 
pretterorisma tiesību aktus;

12. atzinīgi vērtē Tiesnešu un prokuroru 
augstās padomes sāktās iniciatīvas veicināt 
to, lai apmācītu lielu skaitu tiesnešu un 
prokuroru cilvēktiesību jomā, un veicināt 
pilnīgu, operatīvu izpratni par Eiropas 
Cilvēktiesību tiesas judikatūru; mudina 
valdību pieņemt Cilvēktiesību rīcības 
plānu, kas balstās uz Eiropas Cilvēktiesību 
tiesas judikatūru un kura mērķis ir risināt 
jautājumus, kas izriet no Tiesas 
nolēmumiem, kad konstatēts, ka Turcija ir 
pārkāpusi ECHR noteikumus, neskatoties 
uz vajadzību pārskatīt pašu ECHR; 
mudina valdību turpināt vērienīgās tiesu 
sistēmas reformas, kuru pamatā ir 
nepieciešamība veicināt pamattiesību 
aizsardzību un veicināšanu; šajā saistībā 
uzsver nepieciešamību prioritārā kārtā 
reformēt pretterorisma tiesību aktus;

Or. en
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Grozījums Nr. 177
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. atzinīgi vērtē Tiesnešu un prokuroru 
augstās padomes sāktās iniciatīvas veicināt 
to, lai apmācītu lielu skaitu tiesnešu un 
prokuroru cilvēktiesību jomā, un veicināt 
pilnīgu, operatīvu izpratni par Eiropas 
Cilvēktiesību tiesas judikatūru; mudina 
valdību pieņemt Cilvēktiesību rīcības 
plānu, kas balstās uz Eiropas Cilvēktiesību 
tiesas judikatūru un kura mērķis ir risināt 
jautājumus, kas izriet no Tiesas 
nolēmumiem, kad konstatēts, ka Turcija ir 
pārkāpusi ECHR noteikumus; mudina 
valdību turpināt vērienīgās tiesu sistēmas 
reformas, kuru pamatā ir nepieciešamība 
veicināt pamattiesību aizsardzību un 
veicināšanu; šajā saistībā uzsver 
nepieciešamību prioritārā kārtā reformēt 
pretterorisma tiesību aktus;

12. atzinīgi vērtē Tiesnešu un prokuroru 
augstās padomes sāktās iniciatīvas veicināt 
to, lai apmācītu lielu skaitu tiesnešu un 
prokuroru cilvēktiesību jomā, un veicināt 
pilnīgu, operatīvu izpratni par Eiropas 
Cilvēktiesību tiesas judikatūru; mudina 
valdību pieņemt Cilvēktiesību rīcības 
plānu, kas balstās uz Eiropas Cilvēktiesību 
tiesas judikatūru un kura mērķis ir risināt 
jautājumus, kas izriet no Tiesas 
nolēmumiem, kad konstatēts, ka Turcija ir 
pārkāpusi ECHR noteikumus; mudina 
valdību turpināt vērienīgās tiesu sistēmas 
reformas, kuru pamatā ir nepieciešamība 
veicināt pamattiesību aizsardzību un 
veicināšanu; šajā saistībā uzsver 
nepieciešamību turpināt prioritārā kārtā 
reformēt pretterorisma tiesību aktus;

Or. en

Grozījums Nr. 178
Wolfgang Kreissl-Dörfler, Barbara Lochbihler, Helmut Scholz

Rezolūcijas priekšlikums
12.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12.a aicina Turciju apņemties apkarot 
nesodāmību un sekmīgi pabeigt centienus 
pievienoties Romas Starptautiskās 
krimināltiesas (ICC) statūtiem; šajā 
saistībā aicina saskaņot valsts tiesību 
aktus ar visām Romas statūtos 
paredzētajām saistībām bez izņēmuma; 
sagaida, ka Turcija šajā saistībā pieņems 
vajadzīgos noteikumus un pievienosies 
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Līgumam par Starptautiskās 
Krimināltiesas privilēģijām un 
imunitātēm (APIC) nolūkā nekavējoties 
sākt sadarbību ar ICC un izmeklēt un 
valsts tiesās ierosināt lietas saistībā ar 
genocīdu, noziegumiem pret cilvēci un 
kara noziegumiem;

Or. de

Grozījums Nr. 179
Hélène Flautre, Franziska Keller

Rezolūcijas priekšlikums
12.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12.a atzinīgi vērtē apcietināto parlamenta 
deputātu atbrīvošanu pēc 
Konstitucionālās tiesas lēmuma 
pieņemšanas, ņemot vērā, ka viņu 
pirmstiesas aizturēšanas ilgums bija 
uzskatāms par viņu pamattiesību 
pārkāpumu;

Or. fr

Grozījums Nr. 180
Laurence J.A.J. Stassen

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. atkārtoti atbalsta Komisijas jauno 
pieeju pasteidzināti atvērt 23. sadaļu (par 
tiesu varu un pamattiesībām) un 
24. sadaļu (par tieslietām un iekšlietām) 
sarunu procesā un tās slēgt beigās; 
uzsver, ka oficiālu kritēriju noteikšana 
Turcijai, lai varētu atvērt šīs sadaļas, 
nodrošinātu skaidru ceļvedi un dotu 
impulsu reformu procesa paātrināšanai; 

svītrots
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tādēļ aicina Padomi atkārtoti veltīt 
centienus tam, lai atvērtu 23. un 
24. sadaļu; aicina Turciju šajā saistībā 
sadarboties, cik vien iespējams;

Or. nl

Grozījums Nr. 181
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. atkārtoti atbalsta Komisijas jauno 
pieeju pasteidzināti atvērt 23. sadaļu (par 
tiesu varu un pamattiesībām) un 
24. sadaļu (par tieslietām un iekšlietām) 
sarunu procesā un tās slēgt beigās; 
uzsver, ka oficiālu kritēriju noteikšana 
Turcijai, lai varētu atvērt šīs sadaļas, 
nodrošinātu skaidru ceļvedi un dotu 
impulsu reformu procesa paātrināšanai; 
tādēļ aicina Padomi atkārtoti veltīt 
centienus tam, lai atvērtu 23. un 
24. sadaļu; aicina Turciju šajā saistībā 
sadarboties, cik vien iespējams;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 182
Fiorello Provera, Lorenzo Fontana

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. atkārtoti atbalsta Komisijas jauno 
pieeju pasteidzināti atvērt 23. sadaļu (par 
tiesu varu un pamattiesībām) un 
24. sadaļu (par tieslietām un iekšlietām) 
sarunu procesā un tās slēgt beigās; 
uzsver, ka oficiālu kritēriju noteikšana 
Turcijai, lai varētu atvērt šīs sadaļas, 

svītrots
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nodrošinātu skaidru ceļvedi un dotu 
impulsu reformu procesa paātrināšanai; 
tādēļ aicina Padomi atkārtoti veltīt 
centienus tam, lai atvērtu 23. un 
24. sadaļu; aicina Turciju šajā saistībā 
sadarboties, cik vien iespējams;

Or. it

Grozījums Nr. 183
Renate Sommer, Eleni Theocharous

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. atkārtoti atbalsta Komisijas jauno 
pieeju pasteidzināti atvērt 23. sadaļu (par 
tiesu varu un pamattiesībām) un 
24. sadaļu (par tieslietām un iekšlietām) 
sarunu procesā un tās slēgt beigās; 
uzsver, ka oficiālu kritēriju noteikšana 
Turcijai, lai varētu atvērt šīs sadaļas, 
nodrošinātu skaidru ceļvedi un dotu 
impulsu reformu procesa paātrināšanai; 
tādēļ aicina Padomi atkārtoti veltīt 
centienus tam, lai atvērtu 23. un 
24. sadaļu; aicina Turciju šajā saistībā 
sadarboties, cik vien iespējams;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 184
Takis Hadjigeorgiou

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. atkārtoti atbalsta Komisijas jauno 
pieeju pasteidzināti atvērt 23. sadaļu (par 
tiesu varu un pamattiesībām) un 
24. sadaļu (par tieslietām un iekšlietām) 

svītrots
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sarunu procesā un tās slēgt beigās; 
uzsver, ka oficiālu kritēriju noteikšana 
Turcijai, lai varētu atvērt šīs sadaļas, 
nodrošinātu skaidru ceļvedi un dotu 
impulsu reformu procesa paātrināšanai; 
tādēļ aicina Padomi atkārtoti veltīt 
centienus tam, lai atvērtu 23. un 
24. sadaļu; aicina Turciju šajā saistībā 
sadarboties, cik vien iespējams;

Or. en

Grozījums Nr. 185
Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. atkārtoti atbalsta Komisijas jauno 
pieeju pasteidzināti atvērt 23. sadaļu (par 
tiesu varu un pamattiesībām) un 24. sadaļu 
(par tieslietām un iekšlietām) sarunu 
procesā un tās slēgt beigās; uzsver, ka 
oficiālu kritēriju noteikšana Turcijai, lai 
varētu atvērt šīs sadaļas, nodrošinātu 
skaidru ceļvedi un dotu impulsu reformu 
procesa paātrināšanai; tādēļ aicina 
Padomi atkārtoti veltīt centienus tam, lai 
atvērtu 23. un 24. sadaļu; aicina Turciju 
šajā saistībā sadarboties, cik vien 
iespējams;

13. atzīmē Komisijas jauno pieeju 
pasteidzināti atvērt 23. sadaļu (par tiesu 
varu un pamattiesībām) un 24. sadaļu (par 
tieslietām un iekšlietām) sarunu procesā un 
tās slēgt beigās; uzsver, ka šo sadaļu 
atvēršanas pamatā jābūt noteikta skaita 
Eiropadomes skaidri noteikto atvēršanas
kritēriju iepriekšējai izpildei; tādēļ aicina 
Padomi atkārtoti veltīt centienus tam, lai 
definētu 23. un 24. sadaļas atvēršanas 
kritērijus; aicina Turciju šajā saistībā 
sadarboties, cik vien iespējams;

Or. fr

Grozījums Nr. 186
Eleni Theocharous

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. atkārtoti atbalsta Komisijas jauno 
pieeju pasteidzināti atvērt 23. sadaļu (par 
tiesu varu un pamattiesībām) un 24. sadaļu 
(par tieslietām un iekšlietām) sarunu 
procesā un tās slēgt beigās; uzsver, ka 
oficiālu kritēriju noteikšana Turcijai, lai 
varētu atvērt šīs sadaļas, nodrošinātu 
skaidru ceļvedi un dotu impulsu reformu 
procesa paātrināšanai; tādēļ aicina Padomi 
atkārtoti veltīt centienus tam, lai atvērtu 23. 
un 24. sadaļu; aicina Turciju šajā saistībā 
sadarboties, cik vien iespējams;

13. atkārtoti atbalsta Komisijas jauno 
pieeju, kas attiecas uz sarunu 
programmām jaunām kandidātvalstīm un 
paredz pasteidzināti atvērt 23. sadaļu (par 
tiesu varu un pamattiesībām) un 24. sadaļu 
(par tieslietām un iekšlietām) sarunu 
procesā un tās slēgt beigās; uzsver, ka 
oficiālu kritēriju noteikšana Turcijai, lai 
varētu atvērt šīs sadaļas, nodrošinātu 
skaidru ceļvedi un dotu impulsu reformu 
procesa paātrināšanai; tādēļ aicina Padomi 
atkārtoti veltīt centienus tam, lai atvērtu 23. 
un 24. sadaļu; aicina Turcijas valdību šajā 
saistībā sadarboties, cik vien iespējams, un 
pildīt visas savas attiecīgās juridiskās 
saistības, kas izriet no acquis 
communautaire un no sarunu 
programmas, un bez jebkādas 
diskriminācijas pilnībā ņemt vērā ES 
dalībvalstu suverēnās tiesības, jo īpaši 
pamattiesības un tiesu sistēmas;

Or. en

Grozījums Nr. 187
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. atkārtoti atbalsta Komisijas jauno 
pieeju pasteidzināti atvērt 23. sadaļu (par 
tiesu varu un pamattiesībām) un 24. sadaļu 
(par tieslietām un iekšlietām) sarunu 
procesā un tās slēgt beigās; uzsver, ka 
oficiālu kritēriju noteikšana Turcijai, lai 
varētu atvērt šīs sadaļas, nodrošinātu 
skaidru ceļvedi un dotu impulsu reformu 
procesa paātrināšanai; tādēļ aicina Padomi 
atkārtoti veltīt centienus tam, lai atvērtu 
23. un 24. sadaļu; aicina Turciju šajā 

13. atkārtoti atbalsta Komisijas jauno 
pieeju, kas attiecas uz jaunām 
kandidātvalstīm, taču nav piemērojama 
Turcijai, un paredz pasteidzināti atvērt 
23. sadaļu (par tiesu varu un 
pamattiesībām) un 24. sadaļu (par 
tieslietām un iekšlietām) sarunu procesā un 
tās slēgt beigās; uzsver, ka oficiālu kritēriju 
noteikšana, lai varētu atvērt šīs sadaļas, 
nodrošinātu skaidru ceļvedi un dotu 
impulsu reformu procesa paātrināšanai; 
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saistībā sadarboties, cik vien iespējams; aicina Padomi veltīt līdzīgus centienus tam, 
lai atvērtu 23. un 24. sadaļu Turcijai, kas 
jau ilgi atrodas kandidātvalsts statusā, ja 
tā šajā saistībā pilnībā sadarbojas, pildot 
priekšnoteikumu par papildu protokola 
īstenošanu un Kipras Republikas 
atzīšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 188
Salvador Sedó i Alabart

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. atkārtoti atbalsta Komisijas jauno 
pieeju pasteidzināti atvērt 23. sadaļu (par 
tiesu varu un pamattiesībām) un 24. sadaļu
(par tieslietām un iekšlietām) sarunu 
procesā un tās slēgt beigās; uzsver, ka 
oficiālu kritēriju noteikšana Turcijai, lai 
varētu atvērt šīs sadaļas, nodrošinātu 
skaidru ceļvedi un dotu impulsu reformu 
procesa paātrināšanai; tādēļ aicina Padomi 
atkārtoti veltīt centienus tam, lai atvērtu 23. 
un 24. sadaļu; aicina Turciju šajā saistībā 
sadarboties, cik vien iespējams;

13. atkārtoti atbalsta 23. sadaļas (par tiesu 
varu un pamattiesībām) un 24. sadaļas (par 
tieslietām un iekšlietām) atvēršanu; 
uzsver, ka oficiālu kritēriju noteikšana 
Turcijai, lai varētu atvērt šīs sadaļas, 
nodrošinātu skaidru ceļvedi un dotu 
impulsu reformu procesa paātrināšanai; 
tādēļ aicina Padomi atkārtoti veltīt 
centienus tam, lai atvērtu 23. un 24. sadaļu; 
aicina Turciju šajā saistībā sadarboties, cik 
vien iespējams;

Or. en

Grozījums Nr. 189
Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Sarah Ludford

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. atkārtoti atbalsta Komisijas jauno 
pieeju pasteidzināti atvērt 23. sadaļu (par 
tiesu varu un pamattiesībām) un 24. sadaļu 

13. atkārtoti atbalsta Komisijas jauno 
pieeju pasteidzināti atvērt 23. sadaļu (par 
tiesu varu un pamattiesībām) un 24. sadaļu 
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(par tieslietām un iekšlietām) sarunu 
procesā un tās slēgt beigās; uzsver, ka 
oficiālu kritēriju noteikšana Turcijai, lai 
varētu atvērt šīs sadaļas, nodrošinātu 
skaidru ceļvedi un dotu impulsu reformu 
procesa paātrināšanai; tādēļ aicina Padomi
atkārtoti veltīt centienus tam, lai atvērtu 23. 
un 24. sadaļu; aicina Turciju šajā saistībā 
sadarboties, cik vien iespējams;

(par tieslietām un iekšlietām) sarunu 
procesā un tās slēgt beigās; uzsver, ka 
oficiālu kritēriju noteikšana Turcijai, lai 
varētu atvērt šīs sadaļas, nodrošinātu 
skaidru ceļvedi un dotu impulsu reformu 
procesa paātrināšanai; tādēļ aicina visas 
dalībvalstis, tostarp Kipru, atkārtoti veltīt 
centienus tam, lai atvērtu 23. un 24. sadaļu; 
aicina Turciju šajā saistībā sadarboties, cik 
vien iespējams;

Or. en

Grozījums Nr. 190
Emine Bozkurt

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. atkārtoti atbalsta Komisijas jauno 
pieeju pasteidzināti atvērt 23. sadaļu (par 
tiesu varu un pamattiesībām) un 24. sadaļu 
(par tieslietām un iekšlietām) sarunu 
procesā un tās slēgt beigās; uzsver, ka 
oficiālu kritēriju noteikšana Turcijai, lai 
varētu atvērt šīs sadaļas, nodrošinātu 
skaidru ceļvedi un dotu impulsu reformu 
procesa paātrināšanai; tādēļ aicina Padomi 
atkārtoti veltīt centienus tam, lai atvērtu 23. 
un 24. sadaļu; aicina Turciju šajā saistībā 
sadarboties, cik vien iespējams;

13. atkārtoti uzsver, cik svarīgi ir 
pasteidzināti atvērt 23. sadaļu (par tiesu 
varu un pamattiesībām) un 24. sadaļu (par 
tieslietām un iekšlietām) sarunu procesā un 
tās slēgt beigās, kas atbilstu arī Komisijas 
jaunajai pieejai, kuru paredzēts piemērot 
jaunām kandidātvalstīm; uzsver, ka 
oficiālu kritēriju noteikšana Turcijai, lai 
varētu atvērt šīs sadaļas, nodrošinātu 
skaidru ceļvedi un dotu impulsu reformu 
procesa paātrināšanai; tādēļ aicina Padomi 
atkārtoti veltīt centienus tam, lai atvērtu 23. 
un 24. sadaļu; aicina Turciju šajā saistībā 
sadarboties, cik vien iespējams;

Or. en

Grozījums Nr. 191
Laurence J.A.J. Stassen

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts – 1. daļa (jauna)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

mudina pilnībā izbeigt pievienošanās 
sarunas starp ES un Turciju;

Or. nl

Grozījums Nr. 192
Charles Tannock

Rezolūcijas priekšlikums
13.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13.a pauž bažas par valdības reakciju uz 
„Halkbank” skandālu, saistībā ar kuru 
arestēti trīs vadošo valdības pārstāvju 
ģimenes locekļi; norāda uz to 
350 policistu atlaišanu un norīkošanu citā 
darbā, kuri bija iesaistīti sākotnējā 
kriminālizmeklēšanas darbā; aicina 
valdību pilnībā ņemt vērā attiecīgo 
tiesisko procesu;

Or. en

Grozījums Nr. 193
Eleni Theocharous

Rezolūcijas priekšlikums
13.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13.a uzsver bažas saistībā ar korupcijas 
skandāliem un tiesu varas apšaubāmo 
nozīmi Turcijas sistēmā un aicina Turciju 
veikt tiesiskus un politiskus pasākumus 
nolūkā nodrošināt pārredzamību un 
stiprināt tiesu varas neatkarību vēl pirms 
Eiropadome pieņem lēmumu par 23. un 
24. sadaļas atvēršanu;
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Or. en

Grozījums Nr. 194
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Rezolūcijas priekšlikums
13.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13.b uzsver, cik svarīgi ir izmeklēt un 
panākt taisnīgumu attiecībā uz korupcijas 
skandāliem izbeigt politiskos un sociālos 
nemierus, lai Turcija varētu sekmēt un 
turpināt īstenot reformas, kas atvieglo tās 
sarunas ar ES;

Or. en

Grozījums Nr. 195
Sari Essayah

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. uzteic Fondu asamblejas lēmumu 
vēsturiskā Morgabrielas klostera zemes 
atgriezt sīriešu kopienai Turcijā saskaņā ar 
apņemšanos, ko valdība pauda 
demokratizācijas paketē; uzsver, ka ir 
svarīgi turpināt reformu procesu domas, 
apziņas un reliģijas brīvības jomā, ļaujot 
reliģiskajām kopienām iegūt juridiskas 
personas statusu, likvidējot visus 
aizliegumus attiecībā uz garīdznieku 
izglītošanu, iecelšanu un pēctecību, 
ievērojot attiecīgos Eiropas Cilvēktiesību 
tiesas nolēmumus un Venēcijas komisijas 
ieteikumus un likvidējot visa veida 
diskrimināciju vai šķēršļus saistībā ar 
reliģiju; norāda, ka īpaši lēns progress ir 
bijis alevītu minoritātes tiesību 

14. uzteic Fondu asamblejas lēmumu 
vēsturiskā Morgabrielas klostera zemes 
atgriezt sīriešu kopienai Turcijā saskaņā ar 
apņemšanos, ko valdība pauda 
demokratizācijas paketē; uzsver, ka ir 
svarīgi turpināt īstenot centienus atgriezt 
citu reliģisko minoritāšu kopienu 
īpašumus un aizsargāt īpašumtiesības un 
jo īpaši turpināt reformu procesu domas, 
apziņas un reliģijas brīvības jomā, ļaujot 
reliģiskajām kopienām iegūt juridiskas 
personas statusu, likvidējot visus 
aizliegumus attiecībā uz garīdznieku 
izglītošanu, iecelšanu un pēctecību, 
piemēram, ierobežojumu, ka 
Konstantinopoles patriarham jābūt 
Turcijas valstspiederīgajam, ievērojot 
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paplašināšanā; uzsver, ka ir svarīgi likvidēt 
visus šķēršļus tam, lai ātri no jauna atvērtu 
Halki semināru;

attiecīgos Eiropas Cilvēktiesību tiesas 
nolēmumus un Venēcijas komisijas 
ieteikumus un likvidējot visa veida 
diskrimināciju vai šķēršļus saistībā ar 
reliģiju; norāda, ka īpaši lēns progress ir 
bijis alevītu minoritātes tiesību 
paplašināšanā; uzsver, ka ir svarīgi likvidēt 
visus šķēršļus tam, lai ātri no jauna atvērtu 
Halki semināru;

Or. fi

Grozījums Nr. 196
Geoffrey Van Orden

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. uzteic Fondu asamblejas lēmumu 
vēsturiskā Morgabrielas klostera zemes 
atgriezt sīriešu kopienai Turcijā saskaņā ar 
apņemšanos, ko valdība pauda 
demokratizācijas paketē; uzsver, ka ir 
svarīgi turpināt reformu procesu domas, 
apziņas un reliģijas brīvības jomā, ļaujot 
reliģiskajām kopienām iegūt juridiskas 
personas statusu, likvidējot visus 
aizliegumus attiecībā uz garīdznieku 
izglītošanu, iecelšanu un pēctecību, 
ievērojot attiecīgos Eiropas Cilvēktiesību 
tiesas nolēmumus un Venēcijas komisijas 
ieteikumus un likvidējot visa veida
diskrimināciju vai šķēršļus saistībā ar 
reliģiju; norāda, ka īpaši lēns progress ir 
bijis alevītu minoritātes tiesību 
paplašināšanā; uzsver, ka ir svarīgi likvidēt 
visus šķēršļus tam, lai ātri no jauna atvērtu 
Halki semināru;

14. uzteic Fondu asamblejas lēmumu 
vēsturiskā Morgabrielas klostera zemes 
atgriezt sīriešu kopienai Turcijā saskaņā ar 
apņemšanos, ko valdība pauda 
demokratizācijas paketē; uzsver, ka ir 
svarīgi turpināt reformu procesu domas, 
apziņas un reliģijas brīvības jomā, ļaujot 
reliģiskajām kopienām iegūt juridiskas 
personas statusu, likvidējot visus 
aizliegumus attiecībā uz garīdznieku
izglītošanu, iecelšanu un pēctecību, 
ievērojot attiecīgos Eiropas Cilvēktiesību 
tiesas nolēmumus un Venēcijas komisijas 
ieteikumus un likvidējot neadekvātu 
diskrimināciju vai šķēršļus saistībā ar 
reliģiju; norāda, ka īpaši lēns progress ir 
bijis alevītu minoritātes tiesību 
paplašināšanā; uzsver, ka ir svarīgi likvidēt 
visus šķēršļus tam, lai ātri no jauna atvērtu 
Halki semināru;

Or. en

Grozījums Nr. 197
Hélène Flautre, Franziska Keller
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Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. uzteic Fondu asamblejas lēmumu 
vēsturiskā Morgabrielas klostera zemes 
atgriezt sīriešu kopienai Turcijā saskaņā ar 
apņemšanos, ko valdība pauda 
demokratizācijas paketē; uzsver, ka ir 
svarīgi turpināt reformu procesu domas, 
apziņas un reliģijas brīvības jomā, ļaujot 
reliģiskajām kopienām iegūt juridiskas 
personas statusu, likvidējot visus 
aizliegumus attiecībā uz garīdznieku 
izglītošanu, iecelšanu un pēctecību, 
ievērojot attiecīgos Eiropas Cilvēktiesību 
tiesas nolēmumus un Venēcijas komisijas 
ieteikumus un likvidējot visa veida 
diskrimināciju vai šķēršļus saistībā ar 
reliģiju; norāda, ka īpaši lēns progress ir 
bijis alevītu minoritātes tiesību 
paplašināšanā; uzsver, ka ir svarīgi likvidēt 
visus šķēršļus tam, lai ātri no jauna atvērtu 
Halki semināru;

14. uzteic Fondu asamblejas lēmumu 
vēsturiskā Morgabrielas klostera zemes 
atgriezt sīriešu kopienai Turcijā saskaņā ar 
apņemšanos, ko valdība pauda 
demokratizācijas paketē; uzsver, ka ir 
svarīgi turpināt reformu procesu domas, 
apziņas un reliģijas brīvības jomā, ļaujot 
reliģiskajām kopienām iegūt juridiskas 
personas statusu, likvidējot visus 
aizliegumus attiecībā uz garīdznieku 
izglītošanu, iecelšanu un pēctecību, 
ievērojot attiecīgos Eiropas Cilvēktiesību 
tiesas nolēmumus un Venēcijas komisijas 
ieteikumus un likvidējot visa veida 
diskrimināciju vai šķēršļus saistībā ar 
reliģiju; norāda, ka īpaši lēns progress ir 
bijis alevītu minoritātes tiesību 
paplašināšanā; aicina valdību apsvērt 
alevītu apvienību prasību atzīt saieta 
namus „cemevi” par dievkalpojumu 
norises vietām; uzsver, ka ir svarīgi 
likvidēt visus šķēršļus tam, lai ātri no jauna 
atvērtu Halki semināru;

Or. fr

Grozījums Nr. 198
Marietta Giannakou

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. uzteic Fondu asamblejas lēmumu 
vēsturiskā Morgabrielas klostera zemes 
atgriezt sīriešu kopienai Turcijā saskaņā ar 
apņemšanos, ko valdība pauda 
demokratizācijas paketē; uzsver, ka ir 
svarīgi turpināt reformu procesu domas, 
apziņas un reliģijas brīvības jomā, ļaujot 

14. uzteic Fondu asamblejas lēmumu 
vēsturiskā Morgabrielas klostera zemes 
atgriezt sīriešu kopienai Turcijā saskaņā ar 
apņemšanos, ko valdība pauda 
demokratizācijas paketē; uzsver, ka ir 
svarīgi turpināt reformu procesu domas, 
apziņas un reliģijas brīvības jomā, ļaujot 
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reliģiskajām kopienām iegūt juridiskas 
personas statusu, likvidējot visus 
aizliegumus attiecībā uz garīdznieku 
izglītošanu, iecelšanu un pēctecību, 
ievērojot attiecīgos Eiropas Cilvēktiesību 
tiesas nolēmumus un Venēcijas komisijas 
ieteikumus un likvidējot visa veida 
diskrimināciju vai šķēršļus saistībā ar 
reliģiju; norāda, ka īpaši lēns progress ir 
bijis alevītu minoritātes tiesību 
paplašināšanā; uzsver, ka ir svarīgi likvidēt 
visus šķēršļus tam, lai ātri no jauna atvērtu 
Halki semināru;

reliģiskajām kopienām iegūt juridiskas 
personas statusu, likvidējot visus 
aizliegumus attiecībā uz garīdznieku 
izglītošanu, iecelšanu un pēctecību, 
ievērojot attiecīgos Eiropas Cilvēktiesību 
tiesas nolēmumus un Venēcijas komisijas 
ieteikumus un likvidējot visa veida 
diskrimināciju vai šķēršļus saistībā ar 
reliģiju; norāda, ka īpaši lēns progress ir 
bijis alevītu minoritātes tiesību 
paplašināšanā; uzsver, ka ir svarīgi likvidēt 
visus šķēršļus tam, lai ātri no jauna atvērtu 
Halki semināru, un garīdznieku titula 
„ekumeniskais patriarhs” publiskai 
lietošanai;

Or. en

Grozījums Nr. 199
Antigoni Papadopoulou

Rezolūcijas priekšlikums
14.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14.a atgādina, ka izglītībai ir izšķiroša 
nozīme, veidojot iekļaujošu un 
daudzveidīgu sabiedrību, kuras pamatā ir 
reliģisko kopienu un minoritāšu 
cienīšana; mudina Turcijas valdību īpašu 
uzmanību pievērst skolu izglītības 
materiāliem, kam būtu jāatspoguļo 
etniskā un reliģiskā daudzveidība un 
ticību daudzveidība Turcijas sabiedrībā, 
jāizskauž diskriminācija un aizspriedumi 
un jāveicina visu reliģisko kopienu un 
minoritāšu pilnīga pieņemšana, un uzsver 
nepieciešamību pēc objektīviem mācību 
materiāliem;

Or. en

Grozījums Nr. 200
Nikolaos Salavrakos, Niki Tzavela
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Rezolūcijas priekšlikums
14.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14.a pauž nožēlu par Turcijas ierēdņu 
izteiktajiem paziņojumiem un centieniem 
pārveidot Sv. Sofijas baznīcu par mošeju, 
jo īpaši ņemot vērā to, ka tā ir UNESCO 
Pasaules mantojuma sarakstā iekļauta 
vieta un reliģisks un kultūras simbols; 
uzsver, ka šāda rīcība ir uzskatāma par 
uzbrukumu kristiešu vērtībām un 
reliģisko minoritāšu tiesībām Turcijā;

Or. el


