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Pakeitimas 201
Maria Eleni Koppa
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
14 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

14a. pabrėžia, kad yra itin susirūpinęs dėl 
Turkijos vyriausybės pareigūnų 
pareiškimų, kuriais raginama paversti 
istorinę bizantinę Šv. Sofijos bažnyčią, 
kuri veikia kaip muziejus, į islamo 
tikėjimo žmonių maldos vietą; pažymi, 
kad bažnyčia yra paskelbta UNESCO 
saugoma pasaulio paveldo vieta;

Or. el

Pakeitimas 202
Emine Bozkurt
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
14 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

14a. yra susirūpinęs dėl musulmonų 
tikėjimo neišpažįstantiems piliečiams 
taikomo „kilmės kodo“, kuris naudojamas 
gyventojų registruose, nes tai gali 
paskatinti diskriminavimo praktiką; taip 
pat ragina Turkijos vyriausybę priimti
naują požiūrį į religines mažumas, kad jis 
labiau atitiktų tarptautiniu lygmeniu 
pripažintus standartus;

Or. en

Pakeitimas 203
Göran Färm, Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Jens 
Nilsson, Tanja Fajon, Richard Howitt
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
14 a dalis (nauja)
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

14a. pažymi, kad moterys neturi vienodų 
galimybių įgyti išsilavinimą, patekti į 
darbo rinką ir užsiimti politine veikla; 
pabrėžia, kad būtina toliau nuolat dirbti 
siekiant užtikrinti, kad lyčių lygybės teisės 
aktai taptų politine, socialine ir 
ekonomine tikrove; ragina Turkijos 
vyriausybę tai užtikrinti aktyviai skatinant 
stereotipų ir lyčių vaidmenų suvokimo 
visose srityse pokyčius; pabrėžia, kad 
svarbu įtraukti lyčių lygybės klausimą į 
teisėkūros procesą ir į teisės aktų 
įgyvendinimą;

Or. en

Pakeitimas 204
Antigoni Papadopoulou, Silvia Costa
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
15 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

15. nurodo, jog remia šiuo metu Šeimos ir 
sporto politikos ministerijos kuriamą 
smurto prieš moteris duomenų bazę; prašo 
papildyti esamus teisės aktus dėl moterims, 
kurios yra smurto šeimoje aukos, 
prieglaudų steigimo ir numatyti tinkamus 
tolesnius mechanizmus atvejais, kai 
savivaldybės neįsteigia tokių prieglaudų; 
palankiai vertina Šeimos ir sporto politikos 
ministro pastangas, dedamas siekiant 
padidinti baudas už priverstines ankstyvas 
vedybas – reiškinį, kuris turi išnykti; vėl 
išreiškia susirūpinimą tuo, kad labai mažai 
moterų dalyvauja darbo rinkoje, politikoje 
ir užima aukštas administracines pareigas, 
ir ragina vyriausybę priimti tinkamas 
priemones siekiant paskatinti, kad 
moterims ekonominiame ir politiniame 
Turkijos gyvenime būtų skiriamas 
svarbesnis vaidmuo;

15. nurodo, jog remia šiuo metu Šeimos ir 
sporto politikos ministerijos kuriamą 
smurto prieš moteris duomenų bazę; prašo 
papildyti esamus teisės aktus dėl moterims, 
kurios yra smurto šeimoje aukos, 
prieglaudų steigimo ir numatyti tinkamus 
tolesnius mechanizmus atvejais, kai 
savivaldybės neįsteigia tokių prieglaudų; 
palankiai vertina Šeimos ir sporto politikos 
ministro pastangas, dedamas siekiant 
padidinti baudas už priverstines ankstyvas 
vedybas – reiškinį, kuris turi išnykti; 
pabrėžia, kad svarbu moterims ir 
mergaitėms, kurios nukentėjo nuo 
smurto, numatyti konkrečias alternatyvas 
ir savarankiško pragyvenimo galimybes; 
taip pat pabrėžia, kad labai svarbu kovoti 
su moterų skurdu ir didinti jų socialinę 
įtrauktį; palankiai vertina vyriausybės 
pastangas skatinti mergaičių mokyklinį 
lavinimą – dėl to beveik išspręsta lyčių 
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nelygybės problema pradinio lavinimo 
įstaigose – ir ragina vyriausybę imtis visų 
reikalingų priemonių, kad būtų kovojama 
su lyčių nelygybe vidurinio lavinimo 
įstaigose; vėl išreiškia susirūpinimą tuo,
kad labai mažai moterų dalyvauja darbo 
rinkoje, politikoje ir užima aukštas 
administracines pareigas, ir ragina 
vyriausybę dėti pastangas vykdant 
reformas ir įtraukti lyčių lygybę kaip 
prioritetą priimant tinkamas priemones 
siekiant paskatinti, kad moterims 
ekonominiame ir politiniame Turkijos 
gyvenime būtų skiriamas svarbesnis 
vaidmuo; ragina politines partijas imtis 
konkrečių veiksmų siekiant toliau skatinti 
aktyvų moterų dalyvavimą ir jų įgalinimą 
dalyvauti politikoje;

Or. en

Pakeitimas 205
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
15 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

15. nurodo, jog remia šiuo metu Šeimos ir 
sporto politikos ministerijos kuriamą 
smurto prieš moteris duomenų bazę; prašo 
papildyti esamus teisės aktus dėl moterims, 
kurios yra smurto šeimoje aukos, 
prieglaudų steigimo ir numatyti tinkamus 
tolesnius mechanizmus atvejais, kai 
savivaldybės neįsteigia tokių prieglaudų; 
palankiai vertina Šeimos ir sporto politikos 
ministro pastangas, dedamas siekiant 
padidinti baudas už priverstines ankstyvas
vedybas – reiškinį, kuris turi išnykti; vėl 
išreiškia susirūpinimą tuo, kad labai mažai 
moterų dalyvauja darbo rinkoje, politikoje 
ir užima aukštas administracines pareigas, 
ir ragina vyriausybę priimti tinkamas 
priemones siekiant paskatinti, kad 
moterims ekonominiame ir politiniame 

15. nurodo, jog remia šiuo metu Šeimos ir 
sporto politikos ministerijos kuriamą 
smurto prieš moteris duomenų bazę; prašo 
papildyti esamus teisės aktus dėl moterims, 
kurios yra smurto šeimoje aukos, 
prieglaudų steigimo ir numatyti tinkamus 
tolesnius mechanizmus atvejais, kai 
savivaldybės neįsteigia tokių prieglaudų; 
palankiai vertina Šeimos ir sporto politikos 
ministro pastangas, dedamas siekiant 
padidinti baudas už priverstines vaikų
vedybas – reiškinį, kuris turi išnykti;
ragina dėti tolesnes pastangas siekiant 
panaikinti vadinamąjį „žudymą dėl 
garbės“; vėl išreiškia susirūpinimą tuo, 
kad labai mažai moterų dalyvauja darbo 
rinkoje, politikoje ir užima aukštas 
administracines pareigas, ir ragina 
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Turkijos gyvenime būtų skiriamas 
svarbesnis vaidmuo;

vyriausybę priimti tinkamas priemones 
siekiant paskatinti, kad moterims 
ekonominiame ir politiniame Turkijos 
gyvenime būtų skiriamas svarbesnis 
vaidmuo;

Or. en

Pakeitimas 206
Raimon Obiols
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
15 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

15. nurodo, jog remia šiuo metu Šeimos ir 
sporto politikos ministerijos kuriamą 
smurto prieš moteris duomenų bazę; prašo 
papildyti esamus teisės aktus dėl moterims, 
kurios yra smurto šeimoje aukos, 
prieglaudų steigimo ir numatyti tinkamus 
tolesnius mechanizmus atvejais, kai 
savivaldybės neįsteigia tokių prieglaudų; 
palankiai vertina Šeimos ir sporto politikos 
ministro pastangas, dedamas siekiant 
padidinti baudas už priverstines ankstyvas 
vedybas – reiškinį, kuris turi išnykti; vėl 
išreiškia susirūpinimą tuo, kad labai mažai 
moterų dalyvauja darbo rinkoje, politikoje 
ir užima aukštas administracines pareigas, 
ir ragina vyriausybę priimti tinkamas 
priemones siekiant paskatinti, kad 
moterims ekonominiame ir politiniame 
Turkijos gyvenime būtų skiriamas 
svarbesnis vaidmuo;

15. apgailestauja, kad pastaraisiais metais 
išaugo smurto prieš moteris atvejų 
skaičius Turkijoje; nurodo, jog remia šiuo 
metu Šeimos ir sporto politikos 
ministerijos kuriamą smurto prieš moteris 
duomenų bazę; prašo papildyti esamus 
teisės aktus dėl moterims, kurios yra 
smurto šeimoje aukos, prieglaudų steigimo 
ir numatyti tinkamus tolesnius 
mechanizmus atvejais, kai savivaldybės 
neįsteigia tokių prieglaudų; palankiai 
vertina Šeimos ir sporto politikos ministro 
pastangas, dedamas siekiant padidinti 
baudas už priverstines ankstyvas vedybas –
reiškinį, kuris turi išnykti; vėl išreiškia 
susirūpinimą tuo, kad labai mažai moterų 
dalyvauja darbo rinkoje, politikoje ir užima 
aukštas administracines pareigas, ir ragina 
vyriausybę priimti tinkamas priemones 
siekiant paskatinti, kad moterims 
ekonominiame ir politiniame Turkijos 
gyvenime būtų skiriamas svarbesnis 
vaidmuo;

Or. en

Pakeitimas 207
Hélène Flautre, Franziska Keller
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
15 dalis
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

15. nurodo, jog remia šiuo metu Šeimos ir 
sporto politikos ministerijos kuriamą 
smurto prieš moteris duomenų bazę; prašo 
papildyti esamus teisės aktus dėl moterims, 
kurios yra smurto šeimoje aukos, 
prieglaudų steigimo ir numatyti tinkamus 
tolesnius mechanizmus atvejais, kai 
savivaldybės neįsteigia tokių prieglaudų; 
palankiai vertina Šeimos ir sporto politikos 
ministro pastangas, dedamas siekiant 
padidinti baudas už priverstines ankstyvas 
vedybas – reiškinį, kuris turi išnykti; vėl 
išreiškia susirūpinimą tuo, kad labai mažai 
moterų dalyvauja darbo rinkoje, politikoje 
ir užima aukštas administracines pareigas, 
ir ragina vyriausybę priimti tinkamas 
priemones siekiant paskatinti, kad 
moterims ekonominiame ir politiniame 
Turkijos gyvenime būtų skiriamas 
svarbesnis vaidmuo;

15. nurodo, jog remia šiuo metu Šeimos ir 
socialinės politikos ministerijos kuriamą 
smurto prieš moteris duomenų bazę; prašo 
papildyti esamus teisės aktus dėl moterims, 
kurios yra smurto šeimoje aukos, 
prieglaudų steigimo ir numatyti tinkamus 
tolesnius mechanizmus atvejais, kai 
savivaldybės neįsteigia tokių prieglaudų; 
palankiai vertina Šeimos ir socialinės
politikos ministro pastangas, dedamas 
siekiant padidinti baudas už priverstines 
ankstyvas vedybas – reiškinį, kuris turi 
išnykti; vėl išreiškia susirūpinimą tuo, kad 
labai mažai moterų dalyvauja darbo 
rinkoje, politikoje ir užima aukštas 
administracines pareigas, ir ragina 
vyriausybę priimti tinkamas priemones 
siekiant paskatinti, kad moterims
ekonominiame ir politiniame Turkijos 
gyvenime būtų skiriamas svarbesnis 
vaidmuo; palankiai vertina Šeimos ir 
socialinės politikos ministrės Fatmos 
Şahin darbą ir šiose srityse pradėtas 
vykdyti plataus užmojo reformas;

Or. fr

Pakeitimas 208
Marusya Lyubcheva
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
15 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

15. nurodo, jog remia šiuo metu Šeimos ir 
sporto politikos ministerijos kuriamą 
smurto prieš moteris duomenų bazę; prašo 
papildyti esamus teisės aktus dėl moterims, 
kurios yra smurto šeimoje aukos, 
prieglaudų steigimo ir numatyti tinkamus 
tolesnius mechanizmus atvejais, kai 
savivaldybės neįsteigia tokių prieglaudų; 
palankiai vertina Šeimos ir sporto politikos 
ministro pastangas, dedamas siekiant 

15. nurodo, jog remia šiuo metu Šeimos ir 
sporto politikos ministerijos kuriamą 
smurto prieš moteris duomenų bazę; prašo 
papildyti esamus teisės aktus dėl moterims, 
kurios yra smurto šeimoje aukos, 
prieglaudų steigimo ir numatyti tinkamus 
tolesnius mechanizmus atvejais, kai 
savivaldybės neįsteigia tokių prieglaudų; 
palankiai vertina Šeimos ir sporto politikos 
ministro pastangas, dedamas siekiant 
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padidinti baudas už priverstines ankstyvas 
vedybas – reiškinį, kuris turi išnykti; vėl 
išreiškia susirūpinimą tuo, kad labai mažai 
moterų dalyvauja darbo rinkoje, politikoje 
ir užima aukštas administracines pareigas, 
ir ragina vyriausybę priimti tinkamas 
priemones siekiant paskatinti, kad 
moterims ekonominiame ir politiniame 
Turkijos gyvenime būtų skiriamas 
svarbesnis vaidmuo;

padidinti baudas už priverstines ankstyvas 
vedybas – reiškinį, kuris turi išnykti; vėl 
išreiškia susirūpinimą tuo, kad labai mažai 
moterų dalyvauja darbo rinkoje, politikoje 
ir užima aukštas administracines pareigas, 
ir ragina vyriausybę priimti tinkamas 
priemones siekiant paskatinti, kad 
moterims ekonominiame ir politiniame 
Turkijos gyvenime būtų skiriamas 
svarbesnis vaidmuo; ragina dėti didesnes 
pastangas siekiant skatinti jaunų 
mergaičių ir moterų švietimą ir profesinį 
mokymą, kad būtų padidintos jų 
galimybės vienodomis sąlygomis dalyvauti 
socialiniuose, ekonominiuose ir 
politiniuose procesuose Turkijoje; 

Or. bg

Pakeitimas 209
Emine Bozkurt
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
15 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

15. nurodo, jog remia šiuo metu Šeimos ir 
sporto politikos ministerijos kuriamą 
smurto prieš moteris duomenų bazę; prašo 
papildyti esamus teisės aktus dėl moterims, 
kurios yra smurto šeimoje aukos, 
prieglaudų steigimo ir numatyti tinkamus 
tolesnius mechanizmus atvejais, kai 
savivaldybės neįsteigia tokių prieglaudų; 
palankiai vertina Šeimos ir sporto politikos 
ministro pastangas, dedamas siekiant 
padidinti baudas už priverstines ankstyvas 
vedybas – reiškinį, kuris turi išnykti; vėl 
išreiškia susirūpinimą tuo, kad labai mažai 
moterų dalyvauja darbo rinkoje, politikoje 
ir užima aukštas administracines pareigas, 
ir ragina vyriausybę priimti tinkamas 
priemones siekiant paskatinti, kad 
moterims ekonominiame ir politiniame 
Turkijos gyvenime būtų skiriamas 
svarbesnis vaidmuo;

15. nurodo, jog remia šiuo metu Šeimos ir 
sporto politikos ministerijos kuriamą 
smurto prieš moteris duomenų bazę; prašo 
papildyti esamus teisės aktus dėl moterims, 
kurios yra smurto šeimoje aukos, 
prieglaudų steigimo ir numatyti tinkamus 
tolesnius mechanizmus atvejais, kai 
savivaldybės neįsteigia tokių prieglaudų; 
palankiai vertina Šeimos ir sporto politikos 
ministro pastangas, dedamas siekiant 
padidinti baudas už priverstines ankstyvas 
vedybas – reiškinį, kuris turi išnykti; vėl 
išreiškia susirūpinimą tuo, kad labai mažai 
moterų dalyvauja darbo rinkoje, politikoje 
ir užima aukštas administracines pareigas, 
ir ragina vyriausybę priimti tinkamas 
priemones siekiant paskatinti, kad 
moterims ekonominiame ir politiniame 
Turkijos gyvenime būtų skiriamas 
svarbesnis vaidmuo; yra itin susirūpinęs 
dėl to, kad labai mažai moterų dalyvauja 
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vietos politikoje ir ragina visas politines 
partijas daugiau moterų skirti 
kandidatėmis 2014 m. vietos rinkimuose; 
palankiai vertina lyčių lygybės aspektą 
apimantį požiūrį, priimtą 10-ajame plėtros 
plane (2014‒2018);

Or. en

Pakeitimas 210
Emine Bozkurt
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
15 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

15a. pabrėžia, jog svarbu, kad Turkija ir 
toliau būtų įsipareigojusi spręsti moterų 
teisių ir lyčių lygybės klausimus; be to, 
pabrėžia, kad šis įsipareigojimas turėtų 
būti grindžiamas suvokimu, kad moterys 
turi būti pripažįstamos ir gerbiamos ne tik 
kaip šeimos narės, bet ir kaip asmenybės;

Or. en

Pakeitimas 211
Graham Watson
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
15 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

15a. ragina vyriausybę parengti nuoseklią 
ir konsoliduotą nacionalinę švietimo 
politiką bendradarbiaujant su visomis 
suinteresuotosiomis šalimis; todėl 
pabrėžia, kad turėtų būti užtikrinta 
įsisteigimo laisvė, ir nė vienas švietimo 
sistemoje dalyvaujantis partneris, 
įskaitant privačias įmones, neturėtų būti 
pašalintas iš sprendimų priėmimo 
proceso;

Or. en
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Pakeitimas 212
Nikolaos Chountis
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
15 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

15a. primygtinai ragina Turkiją ypač 
daug dėmesio skirti švietimo sistemos 
tobulinimui ir modernizavimui visais 
lygmenimis, didinant išlaidas švietimui ir 
moksliniams tyrimams; ypač pabrėžia tai, 
kad būtina užtikrinti objektyvų istorijos 
mokymą siekiant vengti nacionalistinių 
aistrų ir verčiau informuoti studentus apie 
skirtingų žmonių, tautų ir religijų 
bendradarbiavimo ir sambūvio 
platesniame regione privalumus;

Or. el

Pakeitimas 213
Laurence J.A.J. Stassen
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
16 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

16. aktyviai remia vyriausybės iniciatyvą 
dėti pastangas, kad vykdant derybas su 
Kurdistano darbininkų partija būtų 
išspręsta kurdų problema; ragina 
vyriausybę tinkamai konsultuojantis su 
atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais 
ir opozicija suplanuoti reformas, kurias 
vykdant būtų siekiama skatinti socialines, 
kultūrines ir ekonomines kurdų 
bendruomenės teises; ragina opoziciją 
aktyviai remti derybas ir reformas, nes jos 
yra svarbus žingsnis visos Turkijos 
visuomenės labui; ragina Turkijos 
valdžios institucijas glaudžiai 
bendradarbiauti su Europos Komisija 
siekiant nustatyti, kai bus aptariamas 
22 derybų skyrius, kokiomis programomis 
pagal Pasirengimo narystei pagalbos 
priemonę būtų galima pasinaudoti 

16. aktyviai remia vyriausybės iniciatyvą 
dėti pastangas, kad vykdant derybas su 
Kurdistano darbininkų partija būtų 
išspręsta kurdų problema; ragina 
vyriausybę tinkamai konsultuojantis su 
atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais 
ir opozicija suplanuoti reformas, kurias 
vykdant būtų siekiama skatinti socialines, 
kultūrines ir ekonomines kurdų 
bendruomenės teises; ragina opoziciją 
aktyviai remti derybas ir reformas, nes jos 
yra svarbus žingsnis visos Turkijos 
visuomenės labui;
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siekiant skatinti tvarų vystymąsi 
pietrytinėje dalyje;

Or. nl

Pakeitimas 214
Andreas Mölzer, Philip Claeys
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
16 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

16. aktyviai remia vyriausybės iniciatyvą 
dėti pastangas, kad vykdant derybas su 
Kurdistano darbininkų partija būtų 
išspręsta kurdų problema; ragina 
vyriausybę tinkamai konsultuojantis su 
atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais 
ir opozicija suplanuoti reformas, kurias 
vykdant būtų siekiama skatinti socialines, 
kultūrines ir ekonomines kurdų 
bendruomenės teises; ragina opoziciją 
aktyviai remti derybas ir reformas, nes jos 
yra svarbus žingsnis visos Turkijos 
visuomenės labui; ragina Turkijos 
valdžios institucijas glaudžiai 
bendradarbiauti su Europos Komisija 
siekiant nustatyti, kai bus aptariamas 
22 derybų skyrius, kokiomis programomis 
pagal Pasirengimo narystei pagalbos 
priemonę būtų galima pasinaudoti 
siekiant skatinti tvarų vystymąsi 
pietrytinėje dalyje;

16. aktyviai remia vyriausybės iniciatyvą 
dėti pastangas, kad vykdant derybas su 
Kurdistano darbininkų partija būtų 
išspręsta kurdų problema; ragina 
vyriausybę tinkamai konsultuojantis su 
atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais 
ir opozicija suplanuoti reformas, kurias 
vykdant būtų siekiama skatinti socialines, 
kultūrines ir ekonomines kurdų 
bendruomenės teises; ragina opoziciją 
aktyviai remti derybas ir reformas, nes jos 
yra svarbus žingsnis visos Turkijos 
visuomenės labui;

Or. de

Pakeitimas 215
Geoffrey Van Orden
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
16 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

16. aktyviai remia vyriausybės iniciatyvą 
dėti pastangas, kad vykdant derybas su 
Kurdistano darbininkų partija būtų 

16. aktyviai remia vyriausybės iniciatyvas 
nutraukti Kurdistano darbininkų partijos 
kaip teroristinės organizacijos veiklą; 
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išspręsta kurdų problema; ragina 
vyriausybę tinkamai konsultuojantis su 
atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais 
ir opozicija suplanuoti reformas, kurias 
vykdant būtų siekiama skatinti socialines, 
kultūrines ir ekonomines kurdų 
bendruomenės teises; ragina opoziciją 
aktyviai remti derybas ir reformas, nes jos 
yra svarbus žingsnis visos Turkijos 
visuomenės labui; ragina Turkijos valdžios 
institucijas glaudžiai bendradarbiauti su
Europos Komisija siekiant nustatyti, kai 
bus aptariamas 22 derybų skyrius, 
kokiomis programomis pagal Pasirengimo 
narystei pagalbos priemonę būtų galima 
pasinaudoti siekiant skatinti tvarų 
vystymąsi pietrytinėje dalyje;

ragina vyriausybę tinkamai konsultuojantis 
su visomis suinteresuotosiomis šalimis 
daryti tolesnę pažangą skatinant 
socialinius, kultūrinius ir ekonominius
kurdų kilmės žmonių interesus; ragina 
opoziciją aktyviai remti derybas ir 
reformas, nes jos yra svarbus žingsnis visos 
Turkijos visuomenės labui; ragina Turkijos 
valdžios institucijas ir Europos Komisiją 
glaudžiai bendradarbiauti siekiant 
nustatyti, kai bus aptariamas 22 derybų 
skyrius, kokiomis programomis pagal 
Pasirengimo narystei pagalbos priemonę 
būtų galima pasinaudoti siekiant skatinti 
tvarų vystymąsi pietrytinėje dalyje;

Or. en

Pakeitimas 216
Metin Kazak
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
16 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

16. aktyviai remia vyriausybės iniciatyvą
dėti pastangas, kad vykdant derybas su 
Kurdistano darbininkų partija būtų 
išspręsta kurdų problema; ragina 
vyriausybę tinkamai konsultuojantis su 
atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais 
ir opozicija suplanuoti reformas, kurias 
vykdant būtų siekiama skatinti socialines, 
kultūrines ir ekonomines kurdų 
bendruomenės teises; ragina opoziciją 
aktyviai remti derybas ir reformas, nes jos 
yra svarbus žingsnis visos Turkijos 
visuomenės labui; ragina Turkijos valdžios 
institucijas glaudžiai bendradarbiauti su 
Europos Komisija siekiant nustatyti, kai 
bus aptariamas 22 derybų skyrius, 
kokiomis programomis pagal Pasirengimo 
narystei pagalbos priemonę būtų galima 
pasinaudoti siekiant skatinti tvarų 

16. aktyviai remia vyriausybės iniciatyvą, 
kuria siekiama nutraukti ginkluotų 
teroristų išpuolius ir Kurdistano 
darbininkų partijos teroristinės 
organizacijos veiklą; ragina vyriausybę 
tinkamai konsultuojantis su atitinkamais 
suinteresuotaisiais subjektais ir opozicija 
suplanuoti reformas, kurias vykdant būtų 
siekiama skatinti socialines, kultūrines ir 
ekonomines kurdų bendruomenės teises; 
ragina opoziciją aktyviai remti derybas ir 
reformas, nes jos yra svarbus žingsnis visos 
Turkijos visuomenės labui; ragina Turkijos 
valdžios institucijas ir Europos Komisiją 
glaudžiai bendradarbiauti siekiant 
nustatyti, kai bus aptariamas 22 derybų 
skyrius, kokiomis programomis pagal 
Pasirengimo narystei pagalbos priemonę 
būtų galima pasinaudoti siekiant skatinti 
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vystymąsi pietrytinėje dalyje; tvarų vystymąsi pietrytinėje dalyje;

Or. en

Pakeitimas 217
Arnaud Danjean, Agnès Le Brun
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
16 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

16. aktyviai remia vyriausybės iniciatyvą 
dėti pastangas, kad vykdant derybas su 
Kurdistano darbininkų partija būtų 
išspręsta kurdų problema; ragina
vyriausybę tinkamai konsultuojantis su 
atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais 
ir opozicija suplanuoti reformas, kurias 
vykdant būtų siekiama skatinti socialines, 
kultūrines ir ekonomines kurdų 
bendruomenės teises; ragina opoziciją 
aktyviai remti derybas ir reformas, nes jos 
yra svarbus žingsnis visos Turkijos 
visuomenės labui; ragina Turkijos 
valdžios institucijas glaudžiai 
bendradarbiauti su Europos Komisija 
siekiant nustatyti, kai bus aptariamas 
22 derybų skyrius, kokiomis programomis 
pagal Pasirengimo narystei pagalbos 
priemonę būtų galima pasinaudoti 
siekiant skatinti tvarų vystymąsi 
pietrytinėje dalyje;

16. remia vyriausybės iniciatyvą dėti 
pastangas, kad vykdant derybas su 
Kurdistano darbininkų partija būtų 
išspręstas kurdų klausimas; prašo
vyriausybę tinkamai konsultuojantis su 
atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais 
ir opozicija įgyvendinti reikalingas
reformas, kurias vykdant būtų siekiama 
skatinti socialines, kultūrines ir 
ekonomines kurdų bendruomenės teises; 
ragina opoziciją aktyviai remti derybas ir 
reformas, nes jos yra svarbus žingsnis visos 
Turkijos visuomenės labui;

Or. fr

Pakeitimas 218
Willy Meyer
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
16 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

16. aktyviai remia vyriausybės iniciatyvą 
dėti pastangas, kad vykdant derybas su 
Kurdistano darbininkų partija būtų 
išspręsta kurdų problema; ragina 

16. aktyviai remia vyriausybės iniciatyvą 
dėti pastangas, kad vykdant derybas su 
Kurdistano darbininkų partija būtų 
išspręsta kurdų problema; ragina 
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vyriausybę tinkamai konsultuojantis su 
atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais 
ir opozicija suplanuoti reformas, kurias 
vykdant būtų siekiama skatinti socialines, 
kultūrines ir ekonomines kurdų 
bendruomenės teises; ragina opoziciją
aktyviai remti derybas ir reformas, nes jos 
yra svarbus žingsnis visos Turkijos 
visuomenės labui; ragina Turkijos valdžios 
institucijas glaudžiai bendradarbiauti su 
Europos Komisija siekiant nustatyti, kai 
bus aptariamas 22 derybų skyrius, 
kokiomis programomis pagal Pasirengimo 
narystei pagalbos priemonę būtų galima 
pasinaudoti siekiant skatinti tvarų 
vystymąsi pietrytinėje dalyje;

vyriausybę tinkamai konsultuojantis su 
atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais 
ir opozicija suplanuoti reformas, kurias 
vykdant būtų siekiama skatinti socialines, 
kultūrines ir ekonomines kurdų 
bendruomenės teises, taip pat sudaryti 
palankias sąlygas teikti ieškinius dėl 
pagrindinių teisių gynimo 
konstituciniame procese, kad visi piliečiai 
ir jų teisės būtų visapusiškai pripažinti; 
ragina visas politines partijas aktyviai 
remti derybas ir reformas, nes jos yra 
svarbus žingsnis visos Turkijos 
visuomenės labui; reiškia susirūpinimą 
dideliu apie kurdų klausimą rašančių 
rašytojų ir žurnalistų bylų skaičiumi ir 
kelių kurdų politikų, merų, savivaldybių 
tarybų narių, profesinių sąjungų narių, 
teisininkų, protestuotojų ir žmogaus teisių 
gynėjų suėmimu, susijusiu su Kurdistano 
bendruomenių sąjungos (angl. KCK) 
teismo procesu; ragina Turkijos valdžios 
institucijas glaudžiai bendradarbiauti su 
Europos Komisija siekiant nustatyti, kai 
bus aptariamas 22 derybų skyrius, 
kokiomis programomis pagal Pasirengimo 
narystei pagalbos priemonę būtų galima 
pasinaudoti siekiant skatinti tvarų 
vystymąsi pietrytinėje dalyje;

Or. en

Pakeitimas 219
Hélène Flautre, Franziska Keller
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
16 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

16. aktyviai remia vyriausybės iniciatyvą 
dėti pastangas, kad vykdant derybas su 
Kurdistano darbininkų partija būtų 
išspręsta kurdų problema; ragina 
vyriausybę tinkamai konsultuojantis su 
atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais 
ir opozicija suplanuoti reformas, kurias 
vykdant būtų siekiama skatinti socialines, 

16. aktyviai remia vyriausybės iniciatyvą 
dėti pastangas, kad vykdant derybas su 
Kurdistano darbininkų partija būtų 
išspręsta kurdų problema; ragina 
vyriausybę tinkamai konsultuojantis su 
atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais 
ir opozicijos partijomis suplanuoti 
reformas, kurias vykdant būtų siekiama 
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kultūrines ir ekonomines kurdų 
bendruomenės teises; ragina opoziciją
aktyviai remti derybas ir reformas, nes jos 
yra svarbus žingsnis visos Turkijos 
visuomenės labui; ragina Turkijos valdžios 
institucijas glaudžiai bendradarbiauti su 
Europos Komisija siekiant nustatyti, kai 
bus aptariamas 22 derybų skyrius, 
kokiomis programomis pagal Pasirengimo 
narystei pagalbos priemonę būtų galima 
pasinaudoti siekiant skatinti tvarų 
vystymąsi pietrytinėje dalyje;

skatinti socialines, kultūrines ir 
ekonomines kurdų bendruomenės teises;
palankiai vertina vyriausybės pasiūlymus 
ir pažadą mokymą privačiose mokyklose 
leisti gimtąja kalba; vis dėlto mano, kad 
mokymas gimtąja kalba yra viešoji 
paslauga, priklausanti švietimo sričiai; 
palankiai vertina pažadą leisti pakeisti 
miestelių ir provincijų pavadinimus ir 
ragina, kad priimant sprendimus dėl 
pavadinimų keitimo, žmonės galėtų
glaudžiai bendradarbiauti; ragina 
skirtingas opozicijos partijas aktyviai 
remti derybas ir reformas, nes jos yra 
svarbus žingsnis visos Turkijos 
visuomenės labui; ragina Turkijos valdžios 
institucijas glaudžiai bendradarbiauti su 
Europos Komisija siekiant nustatyti, kai 
bus aptariamas 22 derybų skyrius, 
kokiomis programomis pagal Pasirengimo 
narystei pagalbos priemonę būtų galima 
pasinaudoti siekiant skatinti tvarų 
vystymąsi pietrytinėje dalyje;

Or. fr

Pakeitimas 220
Raimon Obiols
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
16 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

16. aktyviai remia vyriausybės iniciatyvą 
dėti pastangas, kad vykdant derybas su 
Kurdistano darbininkų partija būtų 
išspręsta kurdų problema; ragina 
vyriausybę tinkamai konsultuojantis su 
atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais 
ir opozicija suplanuoti reformas, kurias 
vykdant būtų siekiama skatinti socialines, 
kultūrines ir ekonomines kurdų 
bendruomenės teises; ragina opoziciją 
aktyviai remti derybas ir reformas, nes jos 
yra svarbus žingsnis visos Turkijos 
visuomenės labui; ragina Turkijos valdžios 
institucijas glaudžiai bendradarbiauti su 

16. aktyviai remia vyriausybės iniciatyvą 
dėti pastangas, kad vykdant derybas su 
Kurdistano darbininkų partija būtų 
išspręsta kurdų problema; ragina 
vyriausybę tinkamai konsultuojantis su 
atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais 
ir opozicija suplanuoti reformas, kurias 
vykdant būtų siekiama skatinti socialines, 
kultūrines ir ekonomines kurdų 
bendruomenės teises; ragina opoziciją 
aktyviai remti derybas ir reformas, nes jos 
yra svarbus žingsnis visos Turkijos 
visuomenės labui; prašo, kad visos 
politinės jėgos užtikrintų tinkamą politinį 
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Europos Komisija siekiant nustatyti, kai 
bus aptariamas 22 derybų skyrius, 
kokiomis programomis pagal Pasirengimo 
narystei pagalbos priemonę būtų galima 
pasinaudoti siekiant skatinti tvarų 
vystymąsi pietrytinėje dalyje;

pagrindą ir konstruktyvias diskusijas 
sprendžiant kurdų klausimą, taip pat 
sudaryti palankias sąlygas teikti ieškinius 
dėl pagrindinių teisių gynimo, kad visi 
piliečiai būtų visapusiškai pripažinti;
ragina Turkijos valdžios institucijas 
glaudžiai bendradarbiauti su Europos 
Komisija siekiant nustatyti, kai bus 
aptariamas 22 derybų skyrius, kokiomis 
programomis pagal Pasirengimo narystei 
pagalbos priemonę būtų galima pasinaudoti 
siekiant skatinti tvarų vystymąsi 
pietrytinėje dalyje;

Or. en

Pakeitimas 221
Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ivo Vajgl
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
16 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

16. aktyviai remia vyriausybės iniciatyvą 
dėti pastangas, kad vykdant derybas su 
Kurdistano darbininkų partija būtų 
išspręsta kurdų problema; ragina 
vyriausybę tinkamai konsultuojantis su 
atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais 
ir opozicija suplanuoti reformas, kurias 
vykdant būtų siekiama skatinti socialines, 
kultūrines ir ekonomines kurdų 
bendruomenės teises; ragina opoziciją 
aktyviai remti derybas ir reformas, nes jos 
yra svarbus žingsnis visos Turkijos 
visuomenės labui; ragina Turkijos valdžios 
institucijas glaudžiai bendradarbiauti su 
Europos Komisija siekiant nustatyti, kai 
bus aptariamas 22 derybų skyrius, 
kokiomis programomis pagal Pasirengimo 
narystei pagalbos priemonę būtų galima 
pasinaudoti siekiant skatinti tvarų 
vystymąsi pietrytinėje dalyje;

16. aktyviai remia vyriausybės iniciatyvą 
dėti pastangas, kad vykdant derybas su 
Kurdistano darbininkų partija ir kitais 
kurdų atstovais būtų išspręsta kurdų 
problema; ragina vyriausybę tinkamai 
konsultuojantis su atitinkamais 
suinteresuotaisiais subjektais ir opozicija 
suplanuoti reformas, kurias vykdant būtų 
siekiama skatinti socialines, kultūrines ir
ekonomines kurdų bendruomenės teises; 
ragina opoziciją aktyviai remti derybas ir 
reformas, nes jos yra svarbus žingsnis visos 
Turkijos visuomenės labui; ragina Turkijos 
valdžios institucijas glaudžiai 
bendradarbiauti su Europos Komisija 
siekiant nustatyti, kai bus aptariamas 
22 derybų skyrius, kokiomis programomis 
pagal Pasirengimo narystei pagalbos 
priemonę būtų galima pasinaudoti siekiant 
skatinti tvarų vystymąsi pietrytinėje dalyje;

Or. en
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Pakeitimas 222
Fiorello Provera, Lorenzo Fontana
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
16 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

16. aktyviai remia vyriausybės iniciatyvą
dėti pastangas, kad vykdant derybas su 
Kurdistano darbininkų partija būtų 
išspręsta kurdų problema; ragina 
vyriausybę tinkamai konsultuojantis su 
atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais 
ir opozicija suplanuoti reformas, kurias 
vykdant būtų siekiama skatinti socialines, 
kultūrines ir ekonomines kurdų 
bendruomenės teises; ragina opoziciją 
aktyviai remti derybas ir reformas, nes jos 
yra svarbus žingsnis visos Turkijos 
visuomenės labui; ragina Turkijos valdžios 
institucijas glaudžiai bendradarbiauti su 
Europos Komisija siekiant nustatyti, kai 
bus aptariamas 22 derybų skyrius, 
kokiomis programomis pagal Pasirengimo 
narystei pagalbos priemonę būtų galima 
pasinaudoti siekiant skatinti tvarų 
vystymąsi pietrytinėje dalyje;

16. aktyviai remia vyriausybės iniciatyvą 
dėti pastangas, kad vykdant derybas su 
Kurdistano darbininkų partija būtų 
išspręsta kurdų problema; ragina 
vyriausybę tinkamai konsultuojantis su 
atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais 
ir opozicija suplanuoti realias reformas, 
kurias vykdant būtų siekiama skatinti 
socialines, kultūrines ir ekonomines kurdų 
bendruomenės teises; ragina opoziciją 
aktyviai remti derybas ir reformas, nes jos 
yra svarbus žingsnis visos Turkijos 
visuomenės labui; ragina Turkijos valdžios 
institucijas glaudžiai bendradarbiauti su 
Europos Komisija siekiant nustatyti, kai 
bus aptariamas 22 derybų skyrius, 
kokiomis programomis pagal Pasirengimo 
narystei pagalbos priemonę būtų galima 
pasinaudoti siekiant skatinti tvarų 
vystymąsi pietrytinėje dalyje;

Or. it

Pakeitimas 223
Maria Eleni Koppa
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
16 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

16a. palankiai vertina Turkijos 
vyriausybės pareiškimą dėl ketinimo vėl 
atidaryti graikų mažumos mokyklą 
Gekčeados (Imrozo) saloje ir tikisi, kad jis 
bus greitai įgyvendintas, nes tai būtų 
teigiamas žingsnis siekiant išsaugoti 
dvikultūrį Turkijos Gekčeados (Imrozo) ir 
Bozdžados (Tenedo) salų pobūdį, kaip 
pažymėta Europos Tarybos Parlamentinės 
Asamblėjos rezoliucijoje Nr. 1625 (2008); 
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vis dėlto pažymi, kad būtina imtis tolesnių 
veiksmų norint spręsti problemas, su 
kuriomis susiduria mažumą sudarančios 
graikų bendruomenės nariai, susijusias su 
jų nuosavybės teisėmis;

Or. el

Pakeitimas 224
Marietta Giannakou
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
16 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

16a. palankiai vertina tai, kad vėl 
atidaryta graikų mažumos mokykla 
Gekčeados (Imrozo) saloje, nes tai yra 
teigiamas žingsnis siekiant išsaugoti 
dvikultūrį Turkijos Gekčeados (Imrozo) ir 
Bozdžados (Tenedo) salų pobūdį, kaip 
pažymėta Europos Tarybos Parlamentinės 
Asamblėjos rezoliucijoje Nr. 1625 (2008); 
todėl, atsižvelgiant į mažėjantį mažumoms 
priklausančių asmenų skaičių, ragina 
Turkijos valdžios institucijas skatinti ir 
padėti kitose valstybėse gyvenančių 
mažumų šeimoms, kurios nori grįžti į 
salą; be to, pažymi, kad būtina imtis 
tolesnių veiksmų norint spręsti problemas, 
su kuriomis susiduria mažumą 
sudarančios graikų bendruomenės nariai, 
ypač susijusias su jų nuosavybės teisėmis;

Or. en

Pakeitimas 225
Marietta Giannakou
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
16 b dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

16b. atkreipia dėmesį į tai, kad ir toliau 
pranešama apie sunkumus, su kuriais 
susiduria ES piliečiai paveldėjimo atveju 
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ir registruojant savo nuosavybę; ragina 
Turkiją nutraukti diskriminacinę politiką 
ir veiklą šioje srityje, taip pat suderinti 
teisės aktus ir veiksmus su Europos 
žmogaus teisių konvencija ir EŽTT 
praktika;

Or. en

Pakeitimas 226
Marietta Giannakou
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
16 c dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

16c. apgailestauja, kad Sofijos soboro 
muziejus Trabzone ir Sofijos soboro 
muziejus Isnike buvo paversti mečetėmis, 
taip pat dėl Turkijos politikų pareiškimų 
apie būsimus planus priimti kitus 
panašius sprendimus, susijusius su kitais 
istoriniu, simboliniu ir kultūriniu požiūriu 
svarbiais krikščionių paminklais;

Or. en

Pakeitimas 227
Geoffrey Van Orden
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
17 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

17. mano, kad klestinčios visuomenės 
vystymusi labai svarbūs yra socialinis 
dialogas ir socialinių partnerių
dalyvavimas; pabrėžia, jog svarbu toliau 
daryti pažangą socialinės politikos ir 
užimtumo srityse ir visų pirma pašalinti 
visas veiksmingo profesinių sąjungų 
veikimo kliūtis, nustatyti nacionalinę 
užimtumo strategiją, spręsti su 
nedeklaruojamu darbu susijusius 
klausimus, išplėsti socialinės apsaugos 
mechanizmų taikymo sritį ir padidinti 

17. mano, kad klestinčios visuomenės 
vystymusi svarbus socialinis dialogas ir
socialinių bei ekonominių interesų grupių
dalyvavimas; pabrėžia, jog svarbu toliau 
daryti pažangą socialinės politikos ir 
užimtumo srityse ir visų pirma pašalinti 
veiksmingo profesinių sąjungų veikimo 
kliūtis remiantis ekonominiais ir platesnės 
visuomenės interesais, spręsti su 
nedeklaruojamu darbu susijusius 
klausimus, išplėsti socialinės apsaugos 
mechanizmų taikymo sritį ir padidinti 
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moterų ir neįgaliųjų užimtumo rodiklius; moterų ir neįgaliųjų užimtumo rodiklius;

Or. en

Pakeitimas 228
Renate Sommer
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
17 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

17. mano, kad klestinčios visuomenės 
vystymusi labai svarbūs yra socialinis 
dialogas ir socialinių partnerių 
dalyvavimas; pabrėžia, jog svarbu toliau 
daryti pažangą socialinės politikos ir 
užimtumo srityse ir visų pirma pašalinti 
visas veiksmingo profesinių sąjungų 
veikimo kliūtis, nustatyti nacionalinę 
užimtumo strategiją, spręsti su 
nedeklaruojamu darbu susijusius 
klausimus, išplėsti socialinės apsaugos 
mechanizmų taikymo sritį ir padidinti 
moterų ir neįgaliųjų užimtumo rodiklius;

17. mano, kad socialinis dialogas ir 
socialinių partnerių dalyvavimas yra labai 
svarbūs demokratinės visuomenės 
vystymuisi ir gali padidinti gyventojų 
gerovę; pabrėžia, jog svarbu toliau daryti 
pažangą socialinės politikos ir užimtumo 
srityse ir visų pirma pašalinti visas laisvų
profesinių sąjungų veiklos kliūtis, nustatyti 
nacionalinę užimtumo strategiją, spręsti su 
nedeklaruojamu darbu susijusius 
klausimus, išplėsti socialinės apsaugos 
mechanizmų taikymo sritį ir padidinti 
moterų ir neįgaliųjų užimtumo rodiklius;

Or. de

Pakeitimas 229
Hélène Flautre, Franziska Keller
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
17 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

17. mano, kad klestinčios visuomenės 
vystymusi labai svarbūs yra socialinis 
dialogas ir socialinių partnerių 
dalyvavimas; pabrėžia, jog svarbu toliau 
daryti pažangą socialinės politikos ir 
užimtumo srityse ir visų pirma pašalinti 
visas veiksmingo profesinių sąjungų 
veikimo kliūtis, nustatyti nacionalinę 
užimtumo strategiją, spręsti su 
nedeklaruojamu darbu susijusius 
klausimus, išplėsti socialinės apsaugos 
mechanizmų taikymo sritį ir padidinti 

17. mano, kad klestinčios visuomenės 
vystymuisi labai svarbūs yra socialinis 
dialogas ir socialinių partnerių 
dalyvavimas; pabrėžia, jog svarbu toliau 
daryti pažangą socialinės politikos ir 
užimtumo srityse ir visų pirma pašalinti 
visas veiksmingo profesinių sąjungų 
veikimo kliūtis, nustatyti nacionalinę 
užimtumo strategiją, spręsti su
nedeklaruojamu darbu susijusius 
klausimus, išplėsti socialinės apsaugos 
mechanizmų taikymo sritį ir padidinti 
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moterų ir neįgaliųjų užimtumo rodiklius; moterų ir neįgaliųjų užimtumo rodiklius; 
atkreipia dėmesį į laipsnišką įstatymų nr. 
6289 ir 6356 dėl darbo teisės aktų 
viešajame ir privačiajame sektoriuose 
įgyvendinimą, bet reiškia susirūpinimą dėl 
likusių kliūčių, trukdančių profesinėms 
sąjungoms tinkamai veikti; vėl išreiškia 
ypatingą susirūpinimą dėl to, kad mažiau 
nei 30 darbuotojų turinčiose įmonėse 
profesinių sąjungų atstovams nėra 
užtikrinta apsauga nuo diskriminacijos; 
ragina, kad su darbo teise susijusių 
įstatymų įgyvendinimas vyktų remiantis 
Turkijos ratifikuotais TDO tarptautiniais 
darbo standartais;

Or. fr

Pakeitimas 230
Salvador Sedó i Alabart
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
17 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

17. mano, kad klestinčios visuomenės 
vystymusi labai svarbūs yra socialinis 
dialogas ir socialinių partnerių 
dalyvavimas; pabrėžia, jog svarbu toliau 
daryti pažangą socialinės politikos ir 
užimtumo srityse ir visų pirma pašalinti 
visas veiksmingo profesinių sąjungų 
veikimo kliūtis, nustatyti nacionalinę 
užimtumo strategiją, spręsti su 
nedeklaruojamu darbu susijusius 
klausimus, išplėsti socialinės apsaugos 
mechanizmų taikymo sritį ir padidinti 
moterų ir neįgaliųjų užimtumo rodiklius;

17. mano, kad klestinčios visuomenės 
vystymusi labai svarbūs yra socialinis 
dialogas ir socialinių partnerių 
dalyvavimas; pabrėžia, jog svarbu toliau 
daryti pažangą socialinės politikos ir 
užimtumo srityse ir visų pirma pašalinti 
visas veiksmingo profesinių sąjungų 
veikimo kliūtis, nustatyti nacionalinę 
užimtumo strategiją, spręsti su 
nedeklaruojamu darbu susijusius 
klausimus, išplėsti socialinės apsaugos 
mechanizmų taikymo sritį ir padidinti 
moterų ir neįgaliųjų užimtumo rodiklius; 
pabrėžia, kad svarbu pradėti derybas dėl 
19 derybų skyriaus dėl socialinės politikos 
ir užimtumo siekiant sparčios pažangos 
šioje srityje; 

Or. en
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Pakeitimas 231
Raimon Obiols
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
17 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

17. mano, kad klestinčios visuomenės 
vystymusi labai svarbūs yra socialinis 
dialogas ir socialinių partnerių 
dalyvavimas; pabrėžia, jog svarbu toliau 
daryti pažangą socialinės politikos ir 
užimtumo srityse ir visų pirma pašalinti 
visas veiksmingo profesinių sąjungų 
veikimo kliūtis, nustatyti nacionalinę 
užimtumo strategiją, spręsti su 
nedeklaruojamu darbu susijusius 
klausimus, išplėsti socialinės apsaugos 
mechanizmų taikymo sritį ir padidinti 
moterų ir neįgaliųjų užimtumo rodiklius;

17. mano, kad klestinčios visuomenės 
vystymusi labai svarbūs yra socialinis 
dialogas ir socialinių partnerių 
dalyvavimas; pabrėžia, jog svarbu toliau 
daryti pažangą socialinės politikos ir 
užimtumo srityse ir visų pirma pašalinti 
visas veiksmingo profesinių sąjungų 
veikimo kliūtis, nustatyti nacionalinę 
užimtumo strategiją, spręsti su 
nedeklaruojamu darbu susijusius 
klausimus, išplėsti socialinės apsaugos 
mechanizmų taikymo sritį ir padidinti 
moterų ir neįgaliųjų užimtumo rodiklius; 
pabrėžia, kad svarbu pradėti derybas dėl 
19 derybų skyriaus dėl socialinės politikos 
ir užimtumo;

Or. en

Pakeitimas 232
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
17 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

17. mano, kad klestinčios visuomenės 
vystymusi labai svarbūs yra socialinis 
dialogas ir socialinių partnerių 
dalyvavimas; pabrėžia, jog svarbu toliau 
daryti pažangą socialinės politikos ir 
užimtumo srityse ir visų pirma pašalinti 
visas veiksmingo profesinių sąjungų 
veikimo kliūtis, nustatyti nacionalinę 
užimtumo strategiją, spręsti su 
nedeklaruojamu darbu susijusius 
klausimus, išplėsti socialinės apsaugos 
mechanizmų taikymo sritį ir padidinti 
moterų ir neįgaliųjų užimtumo rodiklius;

17. mano, kad klestinčios visuomenės 
vystymusi labai svarbūs yra socialinis 
dialogas ir socialinių partnerių 
dalyvavimas; pabrėžia, jog svarbu toliau 
daryti pažangą socialinės politikos ir 
užimtumo srityse ir visų pirma pašalinti 
visas veiksmingo profesinių sąjungų 
veikimo kliūtis, nustatyti nacionalinę 
užimtumo strategiją, spręsti su 
nedeklaruojamu darbu susijusius 
klausimus, išplėsti socialinės apsaugos 
mechanizmų taikymo sritį ir padidinti 
moterų ir neįgaliųjų užimtumo rodiklius; 
pabrėžia, kad svarbu pradėti derybas dėl 
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19 derybų skyriaus dėl socialinės politikos 
ir užimtumo;

Or. en

Pakeitimas 233
Andrew Duff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ivo Vajgl
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
17 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

17. mano, kad klestinčios visuomenės 
vystymusi labai svarbūs yra socialinis 
dialogas ir socialinių partnerių 
dalyvavimas; pabrėžia, jog svarbu toliau 
daryti pažangą socialinės politikos ir 
užimtumo srityse ir visų pirma pašalinti 
visas veiksmingo profesinių sąjungų 
veikimo kliūtis, nustatyti nacionalinę 
užimtumo strategiją, spręsti su 
nedeklaruojamu darbu susijusius 
klausimus, išplėsti socialinės apsaugos 
mechanizmų taikymo sritį ir padidinti 
moterų ir neįgaliųjų užimtumo rodiklius;

17. mano, kad klestinčios visuomenės 
vystymusi labai svarbūs yra socialinis 
dialogas ir socialinių partnerių 
dalyvavimas; pabrėžia, jog svarbu toliau 
daryti pažangą socialinės politikos ir 
užimtumo srityse ir visų pirma pašalinti 
visas veiksmingo profesinių sąjungų 
veikimo kliūtis, nustatyti nacionalinę 
užimtumo strategiją, spręsti su 
nedeklaruojamu darbu susijusius 
klausimus, išplėsti socialinės apsaugos 
mechanizmų taikymo sritį ir padidinti 
moterų ir neįgaliųjų užimtumo rodiklius; 
todėl ragina Turkiją sutikti, kad būtų 
pradėtas svarstyti 19 derybų skyrius;

Or. en

Pakeitimas 234
Nikolaos Salavrakos
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
17 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

17a. atkreipia dėmesį į tai, kad ir toliau 
pranešama apie sunkumus, su kuriais 
susiduria ES piliečiai paveldėjimo atveju 
ir registruojant savo nuosavybę; ragina 
Turkiją nutraukti diskriminacinę politiką 
ir veiksmus šioje srityje, taip pat suderinti 
teisės aktus ir praktiką su Europos 
žmogaus teisių konvencija;
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Or. en

Pakeitimas 235
Takis Hadjigeorgiou
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
17 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

17a. reiškia didelį susirūpinimą dėl 
galimo pobūdžio, kurį gali įgyti Turkijos 
dedamos pastangos vykdant reformas, taip 
pat dėl jų turinio, susijusio su pagrindinių 
teisių apsauga ir kurdų klausimo 
sprendimu, atsižvelgiant į ilgą intensyvių 
susirėmimų Turkijoje laikotarpį, kurie 
panašu, kad kyla iš pastarojo meto krizės, 
prasidėjusios po korupcijos skandalo, 
kuris turėjo didelį atgarsį šalies ir 
tarptautinėje visuomenėje, taip pat dėl 
islamo visuomenėje įsisenėjusio 
pasidalijimo ir dėl artėjančių rinkimų;

Or. el

Pakeitimas 236
Alojz Peterle
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
17 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

17a. atkreipia dėmesį į Turkijos 
visuomenės nuogąstavimus dėl to, kad 
Audito Rūmai negali atlikti daugelio 
valstybės institucijų audito, nes nėra 
reikiamų vykdymo užtikrinimo priemonių;

Or. en

Pakeitimas 237
Göran Färm, Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Jens 
Nilsson, Tanja Fajon, Richard Howitt
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
17 a dalis (nauja)
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

17a. atkreipia dėmesį į ribotą pažangą 
darbo ir profesinių sąjungų teisių srityje; 
apgailestauja, kad teisės aktai dėl 
profesinių sąjungų teisių vis dar 
nesuderinti su ES ir TDO normomis ir 
kad kolektyviniams profesinių sąjungų 
veiksmams taikoma daugybė apribojimų; 
ragina Turkiją tęsti darbą, susijusį su 
naujais šios srities teisės aktais siekiant 
užtikrinti, kad jie derėtų su ES acquis ir 
TDO konvencijomis;

Or. en

Pakeitimas 238
Nikolaos Salavrakos
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
17 b dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

17b. ragina Turkiją suderinti savo 
teisėkūros sistemą su acquis kapitalo 
judėjimo ir išmokų srityje, įskaitant 
laipsnišką ES piliečių nekilnojamo turto 
įsigijimo liberalizavimą ir jų 
diskriminavimo uždraudimą;

Or. en

Pakeitimas 239
Laurence J.A.J. Stassen
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
Trečia paantraštė

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Gerų kaimyninių santykių kūrimas 3 Turkijos nesėkmė: gerų kaimyninių 
santykių kūrimas

Or. nl



PE526.339v01-00 26/75 AM\1015246LT.doc

LT

Pakeitimas 240
Marietta Giannakou
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
18 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

18. atkreipia dėmesį į toliau dedamas 
Turkijos ir Graikijos pastangas siekiant 
pagerinti dvišalius santykius, be kita ko, 
rengiant dvišalius susitikimus; 
apgailestauja, kad Turkijos Didžiojo 
Nacionalinio Medžliso grasinimai karo 
veiksmais Graikijai nebuvo atšaukti;

18. atkreipia dėmesį į toliau dedamas 
Turkijos ir Graikijos pastangas siekiant 
pagerinti dvišalius santykius, be kita ko, 
rengiant dvišalius susitikimus; 
apgailestauja, kad Turkijos Didžiojo 
Nacionalinio Medžliso grasinimai karo 
veiksmais Graikijai nebuvo atšaukti; 
primygtinai ragina Turkijos vyriausybę
nutraukti nuolatinius Graikijos oro erdvės 
ir teritorinių vandenų pažeidimus, taip pat 
Turkijos karinių lėktuvų skraidymą virš 
Graikijos salų; ragina Turkijos 
vyriausybę gerbti tarptautinę teisę ir 
susilaikyti nuo tokių veiksmų kaip 
žvalgyba jūroje tokiose srityse, kurios 
priklauso žemyniniam šelfui ar patenka į 
kitų ES valstybių narių jūrines zonas;

Or. en

Pakeitimas 241
Nikolaos Salavrakos
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
18 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

18. atkreipia dėmesį į toliau dedamas 
Turkijos ir Graikijos pastangas siekiant 
pagerinti dvišalius santykius, be kita ko, 
rengiant dvišalius susitikimus; 
apgailestauja, kad Turkijos Didžiojo 
Nacionalinio Medžliso grasinimai karo 
veiksmais Graikijai nebuvo atšaukti;

18. atkreipia dėmesį į toliau dedamas 
Turkijos ir Graikijos pastangas siekiant 
pagerinti dvišalius santykius, be kita ko, 
rengiant dvišalius susitikimus; 
apgailestauja, kad Turkijos Didžiojo 
Nacionalinio Medžliso grasinimai karo 
veiksmais Graikijai nebuvo atšaukti ir kad 
toliau vykdomi Graikijos oro erdvės ir 
teritorinių vandenų pažeidimai;

Or. el
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Pakeitimas 242
Andreas Mölzer, Philip Claeys
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
18 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

18. atkreipia dėmesį į toliau dedamas 
Turkijos ir Graikijos pastangas siekiant 
pagerinti dvišalius santykius, be kita ko, 
rengiant dvišalius susitikimus; 
apgailestauja, kad Turkijos Didžiojo 
Nacionalinio Medžliso grasinimai karo 
veiksmais Graikijai nebuvo atšaukti;

18. atkreipia dėmesį į toliau dedamas 
Turkijos ir Graikijos pastangas siekiant 
pagerinti dvišalius santykius, be kita ko, 
rengiant dvišalius susitikimus; laiko 
nepriimtina tai, kad Turkijos Didžiojo 
Nacionalinio Medžliso grasinimai karo 
veiksmais Graikijai nebuvo atšaukti;

Or. de

Pakeitimas 243
Charles Tannock
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
18 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

18a. palankiai vertina vis draugiškesnius 
Turkijos ir Irako Kurdistano regioninės 
vyriausybės santykius, visų pirma 
susijusius su jų bendradarbiavimu 
energijos tiekimo ir papildomų naftos 
vamzdynų tiesimo klausimais; mano, kad 
tai paskatins ekonominę autonominio 
Irako Kurdistano regiono plėtrą; 
pabrėžia, kad šie santykiai gali būti 
teigiamu simboliu mažinant vidinę įtampą 
Turkijoje;

Or. en

Pakeitimas 244
Nikolaos Salavrakos, Niki Tzavela
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
18 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

18a. ragina Turkijos vyriausybę 
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susilaikyti nuo tokių veiksmų kaip 
žvalgyba jūroje tokiose srityse, kurios 
priklauso žemyniniam šelfui ar patenka į 
kitų ES valstybių narių jūrines zonas, 
kurie kenkia geriems kaimynų santykiams 
ir pažeidžia tarptautinę teisę ir taikaus 
ginčų sprendimo principą;

Or. en

Pakeitimas 245
Eleni Theocharous, Renate Sommer
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
18 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

18a. primygtinai ragina vengti bet kokios 
grėsmės, nesutarimų arba veiksmų, kurie 
galėtų pakenkti geriems kaimyniniams 
santykiams ir taikiam ginčų sprendimui; 
pabrėžia, kad ES valstybės narės turi visas 
suverenias teises, kurios apima, inter alia, 
dvišalių susitarimų sudarymą pagal ES 
acquis ir tarptautinę teisę, įskaitant JT 
jūrų teisės konvenciją;

Or. en

Pakeitimas 246
Marusya Lyubcheva
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
18 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

18a. palankiai vertina tai, kad atnaujintas 
jungtinio komiteto darbas dėl neišspręstų 
klausimų tarp Bulgarijos Respublikos ir 
Turkijos Respublikos, ir ragina toliau dėti 
pastangas, kad būtų išspręstas Bulgarijos 
trakų pabėgėlių nuosavybės teisių 
klausimas, laikantis Europos Parlamento 
rekomendacijų, pateiktų rezoliucijose dėl 
Turkijos 2007 m. 1 ir 2011 m.2 pažangos 
ataskaitų;
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__________________
1 2008 m. gegužės 21 d. Europos 
Parlamento rezoliucija dėl Turkijos 
2007 m. pažangos ataskaitos, OL C 279E, 
2009 11 19 

2 2012 m. kovo 29 d. Europos Parlamento 
rezoliucija dėl Turkijos 2011 m. pažangos 
ataskaitos, OL C 257E, 2009 9 6

Or. bg

Pakeitimas 247
Graham Watson
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
19 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

19. ragina Turkijos vyriausybę ilgiau 
nedelsiant pasirašyti ir ratifikuoti 
Jungtinių Tautų jūrų teisės konvenciją 
(UNCLOS) ir primena, kad Kipro 
Respublikos išskirtinė ekonominė zona 
yra visiškai teisėta;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 248
Geoffrey Van Orden
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
19 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

19. ragina Turkijos vyriausybę ilgiau 
nedelsiant pasirašyti ir ratifikuoti 
Jungtinių Tautų jūrų teisės konvenciją 
(UNCLOS) ir primena, kad Kipro 
Respublikos išskirtinė ekonominė zona 
yra visiškai teisėta;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 249
Marietta Giannakou
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
19 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

19. ragina Turkijos vyriausybę ilgiau 
nedelsiant pasirašyti ir ratifikuoti
Jungtinių Tautų jūrų teisės konvenciją 
(UNCLOS) ir primena, kad Kipro 
Respublikos išskirtinė ekonominė zona yra 
visiškai teisėta;

19. pakartoja, kad Jungtinių Tautų jūrų 
teisės konvenciją (angl. UNCLOS)
pasirašė ES, jos valstybės narės ir visos 
kitos šalys kandidatės, ir kad ši konvencija 
yra acquis communautaire dalis; ragina 
Turkijos vyriausybę ilgiau nedelsiant 
pasirašyti ir ratifikuoti UNCLOS ir 
primena, kad Kipro Respublikos išskirtinė 
ekonominė zona yra visiškai teisėta;

Or. en

Pakeitimas 250
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann, Jorgo Chatzimarkakis, Ana Gomes
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
19 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

19. ragina Turkijos vyriausybę ilgiau 
nedelsiant pasirašyti ir ratifikuoti Jungtinių 
Tautų jūrų teisės konvenciją (UNCLOS) ir 
primena, kad Kipro Respublikos išskirtinė 
ekonominė zona yra visiškai teisėta;

19. ragina Turkijos vyriausybę ilgiau 
nedelsiant pasirašyti ir ratifikuoti Jungtinių 
Tautų jūrų teisės konvenciją (UNCLOS), 
kuri yra acquis communautaire dalis, ir 
primena, kad Kipro Respublikos išskirtinė 
ekonominė zona yra visiškai teisėta; ragina 
Turkiją gerbti visų ES valstybių narių 
suverenias teises, inter alia, teisę sudaryti 
dvišalius susitarimus ir tirti bei naudoti 
savo gamtos išteklius pagal ES acquis ir 
tarptautinę teisę, įskaitant JT jūrų teisės 
konvenciją; be to, pabrėžia, kad būtina 
gerbti valstybių narių suverenumą jų 
teritorinės jūros atžvilgiu; apgailestauja, 
kad Turkija nuolat pažeidžia Kipro 
Respublikos suverenumą, teritorinį 
vientisumą ir jurisdikcijas, esančias jos 
išskirtinėje ekonominėje zonoje, 
paskelbdama pareiškimus, kuriais 
prieštaraujama Kipro Respublikos 
vykdomoms gręžimo operacijoms, ir 
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grasindama represijomis bendrovėms, 
kurios dalyvautų Kipro tyrinėjimuose;

Or. en

Pakeitimas 251
Takis Hadjigeorgiou
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
19 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

19. ragina Turkijos vyriausybę ilgiau 
nedelsiant pasirašyti ir ratifikuoti Jungtinių 
Tautų jūrų teisės konvenciją (UNCLOS) ir 
primena, kad Kipro Respublikos išskirtinė 
ekonominė zona yra visiškai teisėta;

19. ragina Turkijos vyriausybę ilgiau 
nedelsiant pasirašyti ir ratifikuoti Jungtinių 
Tautų jūrų teisės konvenciją (UNCLOS), 
kuri yra acquis communautaire dalis, ir 
primena, kad Kipro Respublikos išskirtinė 
ekonominė zona yra visiškai teisėta; 
išreiškia rimtą susirūpinimą dėl Turkijos 
viešų grasinimų Kipro Respublikai ir 
ragina Turkiją nenaudoti jokių grasinimų 
ir nekelti trinties, taip pat nepažeisti Kipro 
Respublikos suverenių teisių jos 
teritoriniuose vandenyse, išskirtinėje 
ekonominėje zonoje ir oro erdvėje;

Or. en

Pakeitimas 252
Maria Eleni Koppa
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
19 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

19. ragina Turkijos vyriausybę ilgiau 
nedelsiant pasirašyti ir ratifikuoti Jungtinių 
Tautų jūrų teisės konvenciją (UNCLOS) ir 
primena, kad Kipro Respublikos išskirtinė 
ekonominė zona yra visiškai teisėta;

19. ragina Turkijos vyriausybę ilgiau 
nedelsiant pasirašyti ir ratifikuoti Jungtinių 
Tautų jūrų teisės konvenciją (UNCLOS), 
kuri yra neatsiejama Bendrijos acquis 
dalis, ir primena, kad Kipro Respublikos 
išskirtinė ekonominė zona yra visiškai 
teisėta;

Or. el
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Pakeitimas 253
Eleni Theocharous, Renate Sommer
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
19 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

19a. ragina Turkiją nebesudaryti kliūčių 
visoms Kipro Respublikos ir užsienio 
įmonių, kurios gręžia Kipro Respublikos 
išskirtinėje ekonominėje zonoje siekdamos 
vykdyti dujų ir naftos žvalgymo veiklą, 
teisinėms pastangoms ir iniciatyvoms; 
ragina Turkiją nebepažeidinėti acquis 
communautaire ir Tarptautinės jūrų 
teisės nuostatų, nes tai būtina stojimo 
derybų su ES sąlyga, ir todėl ragina tvirtai 
laikytis šalies kandidatės politiniam ir 
teisiniam statusui pritinkančių taisyklių, 
visapusiškai gerbiant suverenias visų 
valstybių narių teises, kaip numatyta 
Sutartyse;

Or. en

Pakeitimas 254
Nikolaos Chountis
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
19 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

19a. pabrėžia, kad siekiant gerų 
kaimyninių santykių ir atsižvelgiant į 
ekonomikos krizę Graikijoje būtina, kad 
Turkija pradėtų abipusiškai mažinti 
išlaidas brangiai karinei įrangai, kad 
sutaupytos lėšos galėtų būti panaudotos 
socialinėms priemonėms, kuriomis 
kovojama su skurdu, mažinamas 
nedarbas ir teikiama pagalba ekonominiu 
požiūriu pažeidžiamiems visuomenės 
sektoriams;

Or. el
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Pakeitimas 255
Eleni Theocharous, Renate Sommer
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
19 b dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

19b. ragina Turkijos vyriausybę vengti 
naudoti bet kokius grasinimus arba 
veiksmus, nukreiptus prieš Kipro 
Respublikos suverenias teises ir 
jurisdikcijas jos teritoriniuose vandenyse 
ir išskirtinėje ekonominėje zonoje;

Or. en

Pakeitimas 256
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann, Charles Tannock, Jorgo 
Chatzimarkakis
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
20 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

20. dar kartą pareiškia, jog aktyviai remia 
Kipro suvienijimą, vykdomą vadovaujantis
teisingu ir tvariu abiejų bendruomenių 
susitarimu; prašo Turkiją aktyviai remti 
derybas, kurios vykdomos JT generaliniam 
sekretoriui remiant ir kuriomis siekiama 
rasti sąžiningą, visapusišką ir ilgalaikį 
sprendimą laikantis atitinkamų JT 
Saugumo Tarybos rezoliucijų; ragina 
Turkiją pradėti karinių pajėgų išvedimą iš 
Kipro ir perduoti užtvertą Famagustos zoną 
Jungtinėms Tautoms pagal JT ST 
rezoliuciją Nr. 550 (1984); ragina Kipro
Respubliką, prižiūrint ES muitinės 
atstovams, atidaryti Famagustos uostą, 
kad būtų skatinama pozityvi atmosfera, 
reikalinga siekiant sėkmingai baigti 
vykstančias derybas dėl suvienijimo ir 
sudaryti galimybes Kipre gyvenantiems 
turkams tiesiogiai prekiauti laikantis 
visiems priimtinų teisinių principų; 
atkreipia dėmesį į Kipro vyriausybės 
pasiūlymus dėl minėtų klausimų 

20. dar kartą pareiškia, jog aktyviai remia 
Kipro suvienijimą, vykdomą vadovaujantis 
teisingu ir tvariu abiejų bendruomenių 
susitarimu; prašo Turkiją aktyviai remti 
derybas, kurios vykdomos JT generaliniam 
sekretoriui remiant ir kuriomis siekiama 
rasti sąžiningą, visapusišką ir ilgalaikį 
sprendimą, ir pateikti bendrą pareiškimą, 
kuriame būtų paaiškinti derybų proceso 
principai, laikantis atitinkamų JT Saugumo 
Tarybos rezoliucijų, taip pat vertybių ir 
principų, kuriais grindžiama ES; ragina 
Turkiją nedelsiant pradėti karinių pajėgų 
išvedimą iš Kipro ir perduoti užtvertą 
Famagustos zoną Jungtinėms Tautoms 
pagal JT ST rezoliuciją Nr. 550 (1984); 
atkreipia dėmesį į Kipro vyriausybės 
pasiūlymus dėl minėtų klausimų 
sprendimo; taip pat apgailestauja, kad 
Turkija atmetė 2010 m. Kipro Respublikos 
vyriausybės pasiūlymą dėl, inter alia, 
Famagustos uosto atidarymo, prižiūrint 
Europos Sąjungai, nes tai būtų sudarę 
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sprendimo; sąlygas ES ir Kipro turkų prekybos veiklai 
per Famagustos uostą;

Or. en

Pakeitimas 257
Metin Kazak, Jelko Kacin
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
20 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

20. dar kartą pareiškia, jog aktyviai remia 
Kipro suvienijimą, vykdomą vadovaujantis 
teisingu ir tvariu abiejų bendruomenių 
susitarimu; prašo Turkiją aktyviai remti 
derybas, kurios vykdomos JT generaliniam 
sekretoriui remiant ir kuriomis siekiama 
rasti sąžiningą, visapusišką ir ilgalaikį 
sprendimą laikantis atitinkamų JT 
Saugumo Tarybos rezoliucijų; ragina 
Turkiją pradėti karinių pajėgų išvedimą iš 
Kipro ir perduoti užtvertą Famagustos 
zoną Jungtinėms Tautoms pagal JT ST 
rezoliuciją Nr. 550 (1984); ragina Kipro 
Respubliką, prižiūrint ES muitinės 
atstovams, atidaryti Famagustos uostą, 
kad būtų skatinama pozityvi atmosfera, 
reikalinga siekiant sėkmingai baigti 
vykstančias derybas dėl suvienijimo ir 
sudaryti galimybes Kipre gyvenantiems 
turkams tiesiogiai prekiauti laikantis 
visiems priimtinų teisinių principų; 
atkreipia dėmesį į Kipro vyriausybės 
pasiūlymus dėl minėtų klausimų 
sprendimo;

20. pakartoja, jog aktyviai remia Kipro 
suvienijimą, vykdomą vadovaujantis 
teisingu ir tvariu abiejų bendruomenių 
susitarimu nustatant JT lygmeniu 
nustatytus kriterijus dėl dviejų zonų, 
dviejų bendruomenių ir politinės lygybės; 
prašo Turkiją toliau aktyviai remti derybas, 
kurios vykdomos JT generaliniam 
sekretoriui remiant ir kuriomis siekiama 
rasti sąžiningą, visapusišką ir ilgalaikį 
sprendimą laikantis atitinkamų JT 
Saugumo Tarybos rezoliucijų; ragina Kipro 
Respubliką suteikti galimybes priimti 
Tiesioginės prekybos reglamentą, kuriuo 
būtų sudarytos galimybės Kipre 
gyvenantiems turkams tiesiogiai prekiauti 
ES laikantis visiems priimtinų principų ir 
būtų skatinama pozityvi atmosfera, 
reikalinga siekiant sėkmingai baigti 
vykstančias derybas dėl suvienijimo;

Or. en

Pakeitimas 258
Graham Watson
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
20 dalis
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

20. dar kartą pareiškia, jog aktyviai remia 
Kipro suvienijimą, vykdomą vadovaujantis 
teisingu ir tvariu abiejų bendruomenių 
susitarimu; prašo Turkiją aktyviai remti 
derybas, kurios vykdomos JT generaliniam 
sekretoriui remiant ir kuriomis siekiama 
rasti sąžiningą, visapusišką ir ilgalaikį 
sprendimą laikantis atitinkamų JT 
Saugumo Tarybos rezoliucijų; ragina 
Turkiją pradėti karinių pajėgų išvedimą iš 
Kipro ir perduoti užtvertą Famagustos 
zoną Jungtinėms Tautoms pagal JT ST 
rezoliuciją Nr. 550 (1984); ragina Kipro 
Respubliką, prižiūrint ES muitinės 
atstovams, atidaryti Famagustos uostą, 
kad būtų skatinama pozityvi atmosfera, 
reikalinga siekiant sėkmingai baigti 
vykstančias derybas dėl suvienijimo ir 
sudaryti galimybes Kipre gyvenantiems 
turkams tiesiogiai prekiauti laikantis 
visiems priimtinų teisinių principų; 
atkreipia dėmesį į Kipro vyriausybės 
pasiūlymus dėl minėtų klausimų 
sprendimo;

20. pakartoja, jog aktyviai remia Kipro 
suvienijimą, vykdomą vadovaujantis 
teisingu ir tvariu abiejų bendruomenių 
susitarimu nustatant JT lygmeniu 
nustatytus kriterijus dėl dviejų zonų, 
dviejų bendruomenių ir politinės lygybės; 
prašo Turkiją toliau aktyviai remti derybas, 
kurios vykdomos JT generaliniam 
sekretoriui remiant ir kuriomis siekiama 
rasti sąžiningą, visapusišką ir ilgalaikį 
sprendimą laikantis atitinkamų JT 
Saugumo Tarybos rezoliucijų; primygtinai 
ragina visas šalis įsipareigoti deryboms 
siekiant sudaryti geresnes sąlygas laisvam 
prekių, paslaugų, kapitalo ir asmenų 
judėjimui ir išspręsti nuosavybės 
klausimus, susijusius su Kipru; ragina 
pradėti karinių pajėgų išvedimą iš Kipro ir 
perduoti Varošą 1 Jungtinėms Tautoms 
pagal JT ST rezoliuciją Nr. 550 (1984); 
ragina Kipro Respubliką suteikti galimybes 
priimti Tiesioginės prekybos reglamentą2, 
kuriuo būtų sudarytos galimybės Kipre 
gyvenantiems turkams tiesiogiai prekiauti
ES laikantis visiems priimtinų principų ir
būtų skatinama pozityvi atmosfera, 
reikalinga siekiant sėkmingai baigti 
vykstančias derybas dėl suvienijimo; 

__________________
1 Tai faktinė klaida ‒ JT rezoliucijoje 
Nr. 550 Turkijos prašoma pradėti išvesti 
pajėgas iš Varošos, kuri yra Famagustos 
miesto kvartalas. Šiuo atveju Famagusta 
taip pat gali būti klaidingai aiškinama 
kaip visa apskritis. 
2 2004 m. Europos Komisija pasiūlė 
sudaryti laisvosios prekybos susitarimą su 
Šiaurės Kipru, bet jo svarstymas nuo to 
laiko buvo sustabdytas (nors ir įsigaliojo 
Lisabonos sutartis).

Or. en
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Pakeitimas 259
Eleni Theocharous, Renate Sommer
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
20 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

20. dar kartą pareiškia, jog aktyviai remia 
Kipro suvienijimą, vykdomą vadovaujantis 
teisingu ir tvariu abiejų bendruomenių 
susitarimu; prašo Turkiją aktyviai remti 
derybas, kurios vykdomos JT generaliniam 
sekretoriui remiant ir kuriomis siekiama 
rasti sąžiningą, visapusišką ir ilgalaikį 
sprendimą laikantis atitinkamų JT 
Saugumo Tarybos rezoliucijų; ragina 
Turkiją pradėti karinių pajėgų išvedimą iš 
Kipro ir perduoti užtvertą Famagustos zoną 
Jungtinėms Tautoms pagal JT ST 
rezoliuciją Nr. 550 (1984); ragina Kipro 
Respubliką, prižiūrint ES muitinės 
atstovams, atidaryti Famagustos uostą, kad 
būtų skatinama pozityvi atmosfera, 
reikalinga siekiant sėkmingai baigti 
vykstančias derybas dėl suvienijimo ir 
sudaryti galimybes Kipre gyvenantiems 
turkams tiesiogiai prekiauti laikantis 
visiems priimtinų teisinių principų; 
atkreipia dėmesį į Kipro vyriausybės 
pasiūlymus dėl minėtų klausimų 
sprendimo;

20. dar kartą pareiškia, jog aktyviai remia 
Kipro suvienijimą, vykdomą vadovaujantis 
teisingu, demokratišku ir tvariu abiejų 
bendruomenių susitarimu remiantis 
Protokolu Nr. 10 ir vertybėmis bei 
principais, kuriais grindžiama ES; prašo 
Turkiją aktyviai remti derybas, kurios 
vykdomos JT generaliniam sekretoriui 
remiant ir kuriomis siekiama rasti 
sąžiningą, visapusišką ir ilgalaikį 
sprendimą, taip pat pozityvią ir 
skatinamąją ES paramą, kad būtų 
visapusiškai gerbiamos ir įtvirtintos 
demokratinės vertybės ir principai,
laikantis atitinkamų JT Saugumo Tarybos 
rezoliucijų; ragina Turkiją nedelsiant 
pradėti karinių pajėgų išvedimą iš Kipro ir 
perduoti užtvertą Famagustos miesto zoną 
teisėtiems jos gyventojams ir Jungtinėms 
Tautoms pagal JT ST rezoliuciją Nr. 550 
(1984), taip palengvinant pastangas 
surasti visapusišką sprendimą; kartu
ragina Kipro Respubliką, prižiūrint ES 
muitinės atstovams, atidaryti Famagustos 
uostą, kad būtų skatinama pozityvi 
atmosfera, reikalinga siekiant sėkmingai 
baigti vykstančias derybas dėl suvienijimo 
ir sudaryti galimybes Kipre gyvenantiems 
turkams tiesiogiai prekiauti laikantis 
visiems priimtinų teisinių principų, 
tarptautinės teisės ir acquis 
communautaire nuostatų, taip pat 
visapusiškai gerbiant suverenias Kipro 
Respublikos, kaip ES valstybės narės, 
teises, kaip numatyta Protokole Nr. 10 ir 
Sutartyse; atkreipia dėmesį į Kipro 
vyriausybės pasiūlymus dėl minėtų 
klausimų sprendimo;

Or. en
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Pakeitimas 260
Takis Hadjigeorgiou
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
20 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

20. dar kartą pareiškia, jog aktyviai remia 
Kipro suvienijimą, vykdomą vadovaujantis 
teisingu ir tvariu abiejų bendruomenių 
susitarimu; prašo Turkiją aktyviai remti 
derybas, kurios vykdomos JT generaliniam 
sekretoriui remiant ir kuriomis siekiama 
rasti sąžiningą, visapusišką ir ilgalaikį 
sprendimą laikantis atitinkamų JT 
Saugumo Tarybos rezoliucijų; ragina 
Turkiją pradėti karinių pajėgų išvedimą iš 
Kipro ir perduoti užtvertą Famagustos zoną 
Jungtinėms Tautoms pagal JT ST 
rezoliuciją Nr. 550 (1984); ragina Kipro 
Respubliką, prižiūrint ES muitinės
atstovams, atidaryti Famagustos uostą, kad 
būtų skatinama pozityvi atmosfera, 
reikalinga siekiant sėkmingai baigti 
vykstančias derybas dėl suvienijimo ir 
sudaryti galimybes Kipre gyvenantiems 
turkams tiesiogiai prekiauti laikantis 
visiems priimtinų teisinių principų; 
atkreipia dėmesį į Kipro vyriausybės 
pasiūlymus dėl minėtų klausimų 
sprendimo;

20. dar kartą pareiškia, jog aktyviai remia 
Kipro suvienijimą, vykdomą vadovaujantis 
visapusišku, teisingu ir tvariu abiejų 
bendruomenių susitarimu ir ragina abiejų 
bendruomenių lyderius pasiekti 
konsensusą dėl laukiamų bendrų 
pareiškimų; prašo Turkiją aktyviai remti 
derybas, kurios vykdomos JT generaliniam 
sekretoriui remiant ir kuriomis siekiama 
rasti sąžiningą, visapusišką ir ilgalaikį 
sprendimą laikantis tarptautinės teisės ir 
atitinkamų JT Saugumo Tarybos 
rezoliucijų; ragina Turkiją nedelsiant 
pradėti karinių pajėgų išvedimą iš Kipro ir 
perduoti užtvertą Famagustos zoną 
Jungtinėms Tautoms pagal JT ST 
rezoliuciją Nr. 550 (1984); primena Kipro
Respublikos pasiūlymą, prižiūrint ES, taip 
pat atidaryti Famagustos uostą, kad būtų 
skatinama pozityvi atmosfera, reikalinga 
siekiant sėkmingai baigti vykstančias 
derybas dėl suvienijimo ir sudaryti 
galimybes abiem bendruomenėms 
prekiauti laikantis visiems priimtinų 
teisinių principų; atkreipia dėmesį į Kipro 
vyriausybės pasiūlymus dėl minėtų 
klausimų sprendimo;

Or. en

Pakeitimas 261
Geoffrey Van Orden
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
20 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

20. dar kartą pareiškia, jog aktyviai remia 
Kipro suvienijimą, vykdomą vadovaujantis 
teisingu ir tvariu abiejų bendruomenių 

20. dar kartą pareiškia, jog aktyviai remia 
Kipro suvienijimą, vykdomą vadovaujantis 
teisingu ir tvariu abiejų bendruomenių 
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susitarimu; prašo Turkiją aktyviai remti 
derybas, kurios vykdomos JT generaliniam 
sekretoriui remiant ir kuriomis siekiama 
rasti sąžiningą, visapusišką ir ilgalaikį 
sprendimą laikantis atitinkamų JT 
Saugumo Tarybos rezoliucijų; ragina 
Turkiją pradėti karinių pajėgų išvedimą iš 
Kipro ir perduoti užtvertą Famagustos 
zoną Jungtinėms Tautoms pagal JT ST 
rezoliuciją Nr. 550 (1984); ragina Kipro 
Respubliką, prižiūrint ES muitinės 
atstovams, atidaryti Famagustos uostą, kad 
būtų skatinama pozityvi atmosfera, 
reikalinga siekiant sėkmingai baigti 
vykstančias derybas dėl suvienijimo ir 
sudaryti galimybes Kipre gyvenantiems 
turkams tiesiogiai prekiauti laikantis 
visiems priimtinų teisinių principų; 
atkreipia dėmesį į Kipro vyriausybės 
pasiūlymus dėl minėtų klausimų 
sprendimo;

susitarimu ir pripažįstant abiem 
bendruomenėms susirūpinimą keliančius 
klausimus ir interesus; prašo Turkiją ir 
Graikiją aktyviai remti derybas, kurios 
vykdomos JT generaliniam sekretoriui 
remiant ir kuriomis siekiama rasti 
sąžiningą, visapusišką ir ilgalaikį 
sprendimą laikantis atitinkamų JT 
Saugumo Tarybos rezoliucijų; kaip 
pasitikėjimo stiprinimo priemones, ragina 
Turkiją pradėti karinių pajėgų išvedimą iš 
Kipro ir daryti pažangą perduodant
užtvertą Famagustos zoną Jungtinėms 
Tautoms pagal JT ST rezoliuciją Nr. 550 
(1984), taip pat ragina Kipro Respubliką, 
prižiūrint ES muitinės atstovams, atidaryti 
Famagustos uostą ir sudaryti sąlygas 
Erkano oro uostui veikti kaip 
tarptautiniam uostui, turinčiam savo 
kodus, suteiktus ir pripažintus IATA ir 
ICAO, kad būtų skatinama pozityvi 
atmosfera, reikalinga siekiant sėkmingai 
baigti vykstančias derybas dėl suvienijimo 
ir sudaryti galimybes priimti Tiesioginės 
prekybos reglamentą, kad Kipre 
gyvenantys turkai galėtų tiesiogiai 
prekiauti laikantis visiems priimtinų 
teisinių principų; atkreipia dėmesį į Kipro 
vyriausybės pasiūlymus dėl kai kurių 
minėtų klausimų sprendimo;

Or. en

Pakeitimas 262
Charles Tannock
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
20 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

20. dar kartą pareiškia, jog aktyviai remia 
Kipro suvienijimą, vykdomą vadovaujantis 
teisingu ir tvariu abiejų bendruomenių 
susitarimu; prašo Turkiją aktyviai remti 
derybas, kurios vykdomos JT generaliniam 
sekretoriui remiant ir kuriomis siekiama 
rasti sąžiningą, visapusišką ir ilgalaikį 

20. dar kartą pareiškia, jog aktyviai remia 
Kipro suvienijimą, vykdomą vadovaujantis 
teisingu ir tvariu abiejų bendruomenių 
susitarimu; prašo Turkiją aktyviai remti 
derybas, kurios vykdomos JT generaliniam 
sekretoriui remiant ir kuriomis siekiama 
rasti sąžiningą, visapusišką ir ilgalaikį 
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sprendimą laikantis atitinkamų JT 
Saugumo Tarybos rezoliucijų; ragina 
Turkiją pradėti karinių pajėgų išvedimą iš 
Kipro ir perduoti užtvertą Famagustos zoną 
Jungtinėms Tautoms pagal JT ST 
rezoliuciją Nr. 550 (1984); ragina Kipro 
Respubliką, prižiūrint ES muitinės 
atstovams, atidaryti Famagustos uostą, kad 
būtų skatinama pozityvi atmosfera, 
reikalinga siekiant sėkmingai baigti 
vykstančias derybas dėl suvienijimo ir 
sudaryti galimybes Kipre gyvenantiems 
turkams tiesiogiai prekiauti laikantis 
visiems priimtinų teisinių principų; 
atkreipia dėmesį į Kipro vyriausybės 
pasiūlymus dėl minėtų klausimų 
sprendimo;

sprendimą laikantis atitinkamų JT 
Saugumo Tarybos rezoliucijų; ragina 
Turkiją pradėti karinių pajėgų išvedimą iš 
Kipro ir perduoti užtvertą Famagustos zoną 
Jungtinėms Tautoms pagal JT ST 
rezoliuciją Nr. 550 (1984); ragina Kipro 
Respubliką, prižiūrint ES muitinės 
atstovams, atidaryti Famagustos uostą, kad 
būtų skatinama pozityvi atmosfera, 
reikalinga siekiant sėkmingai baigti 
vykstančias derybas dėl suvienijimo ir 
sudaryti galimybes Kipre gyvenantiems 
turkams tiesiogiai prekiauti laikantis 
visiems priimtinų teisinių principų; 
palankiai vertina Kipro vyriausybės 
pasiūlymus dėl minėtų klausimų 
sprendimo; be to, palankiai vertina abiejų 
šalių rodomus ženklus dėl 
bendradarbiavimo;

Or. en

Pakeitimas 263
Hélène Flautre, Franziska Keller
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
20 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

20. dar kartą pareiškia, jog aktyviai remia 
Kipro suvienijimą, vykdomą vadovaujantis 
teisingu ir tvariu abiejų bendruomenių 
susitarimu; prašo Turkiją aktyviai remti
derybas, kurios vykdomos JT generaliniam 
sekretoriui remiant ir kuriomis siekiama 
rasti sąžiningą, visapusišką ir ilgalaikį 
sprendimą laikantis atitinkamų JT 
Saugumo Tarybos rezoliucijų; ragina 
Turkiją pradėti karinių pajėgų išvedimą iš 
Kipro ir perduoti užtvertą Famagustos zoną 
Jungtinėms Tautoms pagal JT ST 
rezoliuciją Nr. 550 (1984); ragina Kipro 
Respubliką, prižiūrint ES muitinės 
atstovams, atidaryti Famagustos uostą, kad 
būtų skatinama pozityvi atmosfera, 
reikalinga siekiant sėkmingai baigti 
vykstančias derybas dėl suvienijimo ir 

20. dar kartą pareiškia, jog aktyviai remia 
Kipro suvienijimą, vykdomą vadovaujantis 
teisingu ir tvariu abiejų bendruomenių 
susitarimu; remia pastangas atnaujinti
derybas, kurios vykdomos JT generaliniam 
sekretoriui remiant ir kuriomis siekiama 
rasti sąžiningą, visapusišką ir ilgalaikį 
sprendimą laikantis atitinkamų JT 
Saugumo Tarybos rezoliucijų; ragina 
Turkiją pradėti karinių pajėgų išvedimą iš 
Kipro ir perduoti užtvertą Famagustos zoną 
Jungtinėms Tautoms pagal JT ST 
rezoliuciją Nr. 550 (1984); ragina Kipro 
Respubliką, prižiūrint ES muitinės 
atstovams, atidaryti Famagustos uostą, kad 
būtų skatinama pozityvi atmosfera, 
reikalinga siekiant sėkmingai baigti 
vykstančias derybas dėl suvienijimo ir 
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sudaryti galimybes Kipre gyvenantiems 
turkams tiesiogiai prekiauti laikantis 
visiems priimtinų teisinių principų; 
atkreipia dėmesį į Kipro vyriausybės 
pasiūlymus dėl minėtų klausimų 
sprendimo;

sudaryti galimybes Kipre gyvenantiems 
turkams tiesiogiai prekiauti laikantis 
visiems priimtinų teisinių principų; 
atkreipia dėmesį į Kipro vyriausybės 
pasiūlymus dėl minėtų klausimų 
sprendimo;

Or. fr

Pakeitimas 264
Andreas Mölzer, Philip Claeys
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
20 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

20. dar kartą pareiškia, jog aktyviai remia 
Kipro suvienijimą, vykdomą vadovaujantis 
teisingu ir tvariu abiejų bendruomenių 
susitarimu; prašo Turkiją aktyviai remti 
derybas, kurios vykdomos JT generaliniam 
sekretoriui remiant ir kuriomis siekiama 
rasti sąžiningą, visapusišką ir ilgalaikį 
sprendimą laikantis atitinkamų JT 
Saugumo Tarybos rezoliucijų; ragina 
Turkiją pradėti karinių pajėgų išvedimą iš 
Kipro ir perduoti užtvertą Famagustos zoną 
Jungtinėms Tautoms pagal JT ST 
rezoliuciją Nr. 550 (1984); ragina Kipro 
Respubliką, prižiūrint ES muitinės 
atstovams, atidaryti Famagustos uostą, kad 
būtų skatinama pozityvi atmosfera, 
reikalinga siekiant sėkmingai baigti 
vykstančias derybas dėl suvienijimo ir 
sudaryti galimybes Kipre gyvenantiems 
turkams tiesiogiai prekiauti laikantis 
visiems priimtinų teisinių principų; 
atkreipia dėmesį į Kipro vyriausybės 
pasiūlymus dėl minėtų klausimų 
sprendimo;

20. dar kartą pareiškia, jog aktyviai remia 
Kipro suvienijimą, vykdomą vadovaujantis 
teisingu ir tvariu abiejų bendruomenių 
susitarimu; prašo Turkiją aktyviai remti 
derybas, kurios vykdomos JT generaliniam 
sekretoriui remiant ir kuriomis siekiama 
rasti sąžiningą, visapusišką ir ilgalaikį 
sprendimą laikantis atitinkamų JT 
Saugumo Tarybos rezoliucijų; ragina 
Turkiją pradėti visišką karinių pajėgų 
išvedimą iš Kipro ir perduoti užtvertą 
Famagustos zoną Jungtinėms Tautoms 
pagal JT ST rezoliuciją Nr. 550 (1984); 
ragina Kipro Respubliką, prižiūrint ES 
muitinės atstovams, atidaryti Famagustos 
uostą, kad būtų skatinama pozityvi 
atmosfera, reikalinga siekiant sėkmingai 
baigti vykstančias derybas dėl suvienijimo 
ir sudaryti galimybes Kipre gyvenantiems 
turkams tiesiogiai prekiauti laikantis 
visiems priimtinų teisinių principų; 
atkreipia dėmesį į Kipro vyriausybės 
pasiūlymus dėl minėtų klausimų 
sprendimo;

Or. de

Pakeitimas 265
Sophocles Sophocleous, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ana Gomes
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
20 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

20. dar kartą pareiškia, jog aktyviai remia 
Kipro suvienijimą, vykdomą vadovaujantis 
teisingu ir tvariu abiejų bendruomenių 
susitarimu; prašo Turkiją aktyviai remti 
derybas, kurios vykdomos JT generaliniam 
sekretoriui remiant ir kuriomis siekiama 
rasti sąžiningą, visapusišką ir ilgalaikį 
sprendimą laikantis atitinkamų JT 
Saugumo Tarybos rezoliucijų; ragina 
Turkiją pradėti karinių pajėgų išvedimą iš 
Kipro ir perduoti užtvertą Famagustos zoną 
Jungtinėms Tautoms pagal JT ST 
rezoliuciją Nr. 550 (1984); ragina Kipro 
Respubliką, prižiūrint ES muitinės 
atstovams, atidaryti Famagustos uostą, kad 
būtų skatinama pozityvi atmosfera, 
reikalinga siekiant sėkmingai baigti 
vykstančias derybas dėl suvienijimo ir 
sudaryti galimybes Kipre gyvenantiems 
turkams tiesiogiai prekiauti laikantis 
visiems priimtinų teisinių principų; 
atkreipia dėmesį į Kipro vyriausybės 
pasiūlymus dėl minėtų klausimų 
sprendimo;

20. dar kartą pareiškia, jog aktyviai remia 
Kipro suvienijimą, vykdomą vadovaujantis 
teisingu ir tvariu abiejų bendruomenių 
susitarimu; prašo Turkiją aktyviai remti 
derybas, kurios vykdomos JT generaliniam 
sekretoriui remiant ir kuriomis siekiama 
rasti sąžiningą, visapusišką ir ilgalaikį 
sprendimą laikantis atitinkamų JT 
Saugumo Tarybos rezoliucijų, taip pat 
vertybių ir principų, kuriais grindžiama 
ES; ragina Turkiją nedelsiant pradėti 
karinių pajėgų išvedimą iš Kipro ir 
perduoti užtvertą Famagustos zoną 
Jungtinėms Tautoms pagal JT ST 
rezoliuciją Nr. 550 (1984); ragina Kipro 
Respubliką, prižiūrint ES muitinės 
atstovams, atidaryti Famagustos uostą, kad 
būtų skatinama pozityvi atmosfera, 
reikalinga siekiant sėkmingai baigti 
vykstančias derybas dėl suvienijimo ir 
sudaryti galimybes Kipre gyvenantiems 
turkams tiesiogiai prekiauti laikantis 
visiems priimtinų teisinių principų; 
atkreipia dėmesį į Kipro vyriausybės 
pasiūlymus dėl minėtų klausimų 
sprendimo;

Or. en

Pakeitimas 266
Laurence J.A.J. Stassen
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
20 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

20a. pažymi, kad 1974 m. Turkija užpuolė 
Kiprą ir nuo tol laiko užėmusi šiaurinę 
salos dalį; pažymi, kad Turkija 
nepripažįsta Kipro Respublikos, taigi ir 
dalies ES;
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Or. nl

Pakeitimas 267
Ria Oomen-Ruijten
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
20 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

20a. palankiai vertina 2013 m. gruodžio 
10 d. bendrą mero Alexis Galanos ir mero 
Oktay Kayalpo pareiškimą, kuriuo jie 
reiškia didelę paramą vėl susivienijusiai 
Famagustai;

Or. en

Pakeitimas 268
Sophocles Sophocleous, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ana Gomes
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
20 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

20a. ragina Turkiją susilaikyti nuo bet 
kokio naujo Turkijos piliečių 
apgyvendinimo saloje, nes tai dar labiau 
keistų demografinę pusiausvyrą ir 
sumažintų piliečių lojalumą bendra 
praeitimi grindžiamai būsimai valstybei;

Or. en

Pakeitimas 269
Eleni Theocharous, Renate Sommer
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
20 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

20a. ragina Turkijos vyriausybę visiškai 
laikytis acquis communautaire nustatytų 
teisinių įsipareigojimų, visų pirma 
2005 m. rugsėjo 21 d. Europos bendrijos 
ir jos valstybių narių pasirašytoje 
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deklaracijoje nustatytų teisinių 
įsipareigojimų;

Or. en

Pakeitimas 270
Eleni Theocharous, Renate Sommer
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
21 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

21. palankiai vertina Turkijos sprendimą 
leisti Dingusių be žinios asmenų paieškos 
komitetui atvykti į šiaurinėje Kipro dalyje 
esančią aptvertą karinę zoną ir ragina 
Turkiją leisti komitetui patekti į 
atitinkamus archyvus ir karines zonas 
ekshumacijos tikslais; ragina ypatingai 
atsižvelgti į Dingusių be žinios asmenų 
paieškos komiteto darbą;

21. atkreipia dėmesį į Turkijos sprendimą 
leisti Dingusių be žinios asmenų paieškos 
komitetui atvykti į šiaurinėje Kipro dalyje 
esančią aptvertą karinę zoną ir ragina 
Turkiją leisti komitetui visapusiškai patekti 
į atitinkamus archyvus ir karines zonas 
ekshumacijos tikslais ir imtis visų kitų 
tinkamų veiksmų, remiantis EŽTT 
išvadomis, sprendžiant humanitarinį 
dingusių be žinios asmenų klausimą; 
ragina ypatingai atsižvelgti į Dingusių be 
žinios asmenų paieškos komiteto darbą ir 
ragina Turkiją teikti pagalbą siekiant 
paspartinti procedūras;

Or. en

Pakeitimas 271
Graham Watson
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
21 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

21. palankiai vertina Turkijos sprendimą 
leisti Dingusių be žinios asmenų paieškos 
komitetui atvykti į šiaurinėje Kipro dalyje 
esančią aptvertą karinę zoną ir ragina 
Turkiją leisti komitetui patekti į 
atitinkamus archyvus ir karines zonas 
ekshumacijos tikslais; ragina ypatingai 
atsižvelgti į Dingusių be žinios asmenų 
paieškos komiteto darbą;

21. palankiai vertina Turkijos sprendimą 
leisti Dingusių be žinios asmenų paieškos 
komitetui atvykti į šiaurinėje Kipro dalyje 
esančias karines zonas ir ragina Turkiją 
toliau intensyviai remti komiteto darbą, 
pvz., leisti patekti į atitinkamus archyvus ir 
karines zonas ekshumacijos tikslais; ragina 
ypatingai atsižvelgti į Dingusių be žinios 
asmenų paieškos komiteto darbą;
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Or. en

Pakeitimas 272
Antigoni Papadopoulou, Antonyia Parvanova, Kinga Göncz, Claude Moraes, Jorgo 
Chatzimarkakis
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
21 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

21. palankiai vertina Turkijos sprendimą 
leisti Dingusių be žinios asmenų paieškos 
komitetui atvykti į šiaurinėje Kipro dalyje 
esančią aptvertą karinę zoną ir ragina 
Turkiją leisti komitetui patekti į 
atitinkamus archyvus ir karines zonas 
ekshumacijos tikslais; ragina ypatingai 
atsižvelgti į Dingusių be žinios asmenų 
paieškos komiteto darbą;

21. atkreipia dėmesį į Turkijos sprendimą 
leisti Dingusių be žinios asmenų paieškos 
komitetui atvykti į šiaurinėje Kipro dalyje 
esančią aptvertą karinę zoną ir ragina 
Turkiją leisti komitetui visapusiškai patekti 
į visus atitinkamus archyvus ir karines 
zonas ekshumacijos tikslais; ragina 
ypatingai atsižvelgti į Dingusių be žinios 
asmenų paieškos komiteto darbą ir jį 
gerbti;

Or. en

Pakeitimas 273
Willy Meyer
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
21 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

21. palankiai vertina Turkijos sprendimą 
leisti Dingusių be žinios asmenų paieškos 
komitetui atvykti į šiaurinėje Kipro dalyje
esančią aptvertą karinę zoną ir ragina 
Turkiją leisti komitetui patekti į 
atitinkamus archyvus ir karines zonas 
ekshumacijos tikslais; ragina ypatingai 
atsižvelgti į Dingusių be žinios asmenų 
paieškos komiteto darbą;

21. palankiai vertina Turkijos sprendimą 
leisti Dingusių be žinios asmenų paieškos 
komitetui atvykti į okupuotoje Kipro 
teritorijoje esančią aptvertą karinę zoną ir 
ragina Turkiją leisti komitetui visapusiškai 
patekti į visus atitinkamus archyvus ir 
karines zonas ekshumacijos tikslais; ragina 
ypatingai atsižvelgti į Dingusių be žinios 
asmenų paieškos komiteto darbą;

Or. en

Pakeitimas 274
Geoffrey Van Orden
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
21 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

21. palankiai vertina Turkijos sprendimą 
leisti Dingusių be žinios asmenų paieškos 
komitetui atvykti į šiaurinėje Kipro dalyje 
esančią aptvertą karinę zoną ir ragina 
Turkiją leisti komitetui patekti į 
atitinkamus archyvus ir karines zonas 
ekshumacijos tikslais; ragina ypatingai 
atsižvelgti į Dingusių be žinios asmenų 
paieškos komiteto darbą;

21. palankiai vertina Turkijos sprendimą 
leisti Dingusių be žinios asmenų paieškos 
komitetui atvykti į šiaurinėje Kipro dalyje 
esančią aptvertą karinę zoną ir ragina abi 
šalis leisti komitetui patekti į atitinkamus 
archyvus ir karines zonas ekshumacijos 
tikslais; ragina ypatingai atsižvelgti į 
Dingusių be žinios asmenų paieškos 
komiteto darbą;

Or. en

Pakeitimas 275
Takis Hadjigeorgiou
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
21 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

21a. apgailestauja dėl Turkijos vykdomos 
apgyvendinimo politikos ir ragina Turkiją 
susilaikyti nuo tolesnio Turkijos piliečių 
apgyvendinimo Kipre, nes jis prieštarauja 
Ženevos konvencijai ir tarptautinės teisės 
principams, keičia demografinę salos 
pusiausvyrą ir trukdo ateityje priimti 
sprendimą;

Or. en

Pakeitimas 276
Antigoni Papadopoulou
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
21 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

21a. ragina Turkiją nutraukti vykdomą 
neteisėtą apgyvendinimo procesą ir 
susilaikyti nuo bet kokio būsimo neteisėto 
naujų Turkijos piliečių apgyvendinimo 
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saloje, nes tai dar labiau pakenktų esamai 
iškreiptai demografinei padėčiai ir 
sumažintų piliečių lojalumą; ragina 
Turkiją spręsti šį klausimą vadovaujantis 
Ženevos konvencija ir Tarptautinės teisės 
principais;

Or. en

Pakeitimas 277
Eleni Theocharous, Renate Sommer
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
21 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

21a. ragina Turkiją spręsti Turkijos 
piliečių kūrimosi (naujakuriai) saloje 
klausimą vadovaujantis Ženevos 
konvencija ir Tarptautinės teisės 
principais; 

Or. en

Pakeitimas 278
Eleni Theocharous, Renate Sommer
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
21 b dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

21b. primygtinai ragina Turkiją užtikrinti, 
kad būtų gerbiamos visų perkeltųjų 
asmenų Kipre teisės, įskaitant religinių 
mažumų (joms turėtų būti leidžiama 
laisvai naudotis savo religinėmis teisėmis) 
teises;

Or. en

Pakeitimas 279
Eleni Theocharous, Renate Sommer
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
21 c dalis (nauja)
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

21c. primygtinai ragina Turkiją imtis 
konkrečių priemonių, kad būtų nustota 
naikinti kultūrinio ir religinio paveldo 
vietas šiaurinėje Kipro dalyje, ir išsaugoti 
vertingą Europos ir pasaulio civilizacijos 
dalį;

Or. en

Pakeitimas 280
Andreas Mölzer, Philip Claeys
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
22 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

22. pabrėžia, kad svarbu rytinėse 
Viduržemio jūros šalyse laikytis 
nuoseklaus ir visa apimančio požiūrio 
saugumo klausimais, ir ragina Turkiją 
atšaukti veto dėl ES ir NATO 
bendradarbiavimo dalyvaujant Kiprui ir 
taip sudaryti galimybes vesti ES ir NATO 
politinį dialogą, o Kipro Respubliką 
ragina atšaukti savo veto dėl Turkijos 
dalyvavimo Europos gynybos agentūros 
darbe;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 281
Willy Meyer
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
22 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

22. pabrėžia, kad svarbu rytinėse 
Viduržemio jūros šalyse laikytis 
nuoseklaus ir visa apimančio požiūrio 
saugumo klausimais, ir ragina Turkiją 
atšaukti veto dėl ES ir NATO 
bendradarbiavimo dalyvaujant Kiprui ir 

Išbraukta.
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taip sudaryti galimybes vesti ES ir NATO 
politinį dialogą, o Kipro Respubliką 
ragina atšaukti savo veto dėl Turkijos 
dalyvavimo Europos gynybos agentūros 
darbe;

Or. en

Pakeitimas 282
Geoffrey Van Orden
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
22 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

22. pabrėžia, kad svarbu rytinėse 
Viduržemio jūros šalyse laikytis 
nuoseklaus ir visa apimančio požiūrio 
saugumo klausimais, ir ragina Turkiją 
atšaukti veto dėl ES ir NATO
bendradarbiavimo dalyvaujant Kiprui ir 
taip sudaryti galimybes vesti ES ir NATO 
politinį dialogą, o Kipro Respubliką 
ragina atšaukti savo veto dėl Turkijos 
dalyvavimo Europos gynybos agentūros 
darbe;

22. pabrėžia, kad svarbu rytinėse 
Viduržemio jūros šalyse laikytis 
nuoseklaus ir visa apimančio požiūrio 
saugumo klausimais, kuris savaime leistų 
sustiprinti NATO ir ES
bendradarbiavimą, visų pirma civilinės 
krizės valdymo srityje;

Or. en

Pakeitimas 283
Graham Watson
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
22 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

22. pabrėžia, kad svarbu rytinėse 
Viduržemio jūros šalyse laikytis 
nuoseklaus ir visa apimančio požiūrio 
saugumo klausimais, ir ragina Turkiją 
atšaukti veto dėl ES ir NATO 
bendradarbiavimo dalyvaujant Kiprui ir 
taip sudaryti galimybes vesti ES ir NATO 
politinį dialogą, o Kipro Respubliką ragina
atšaukti savo veto dėl Turkijos dalyvavimo 
Europos gynybos agentūros darbe;

22. pabrėžia, kad svarbu rytinėse 
Viduržemio jūros šalyse laikytis 
nuoseklaus ir visa apimančio požiūrio 
saugumo klausimais, ir ragina Turkiją ir 
visas kitas šalis sudaryti galimybes vesti 
ES ir NATO politinį dialogą, įskaitant ES 
ir NATO bendradarbiavimą sprendžiant 
Kipro klausimus, todėl ragina Kipro 
Respubliką atšaukti savo veto dėl Turkijos 
dalyvavimo Europos gynybos agentūros 
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darbe ir sudaryti sąlygas vykdyti Turkijos 
įsipareigojimus šios agentūros atžvilgiu;

Or. en

Pakeitimas 284
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Andrew Duff
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
22 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

22. pabrėžia, kad svarbu rytinėse 
Viduržemio jūros šalyse laikytis 
nuoseklaus ir visa apimančio požiūrio 
saugumo klausimais, ir ragina Turkiją 
atšaukti veto dėl ES ir NATO 
bendradarbiavimo dalyvaujant Kiprui ir 
taip sudaryti galimybes vesti ES ir NATO 
politinį dialogą, o Kipro Respubliką ragina 
atšaukti savo veto dėl Turkijos dalyvavimo 
Europos gynybos agentūros darbe;

22. pabrėžia, kad svarbu rytinėse 
Viduržemio jūros šalyse laikytis 
nuoseklaus ir visa apimančio požiūrio 
saugumo klausimais, ir ragina Turkiją 
atšaukti veto dėl ES ir NATO 
bendradarbiavimo dalyvaujant Kiprui ir 
taip sudaryti galimybes vesti ES ir NATO 
politinį dialogą, o Kipro Respubliką ragina 
atšaukti savo veto dėl Turkijos dalyvavimo 
Europos gynybos agentūros darbe; ragina 
Turkiją labiau priartėti prie Europos 
Sąjungos bendrosios pozicijos užsienio 
politikos ir saugumo klausimais; ragina 
Užsienio reikalų tarybą ir vyriausiąją 
įgaliotinę rengti dažnesnes konsultacijas 
su Turkija; 

Or. en

Pakeitimas 285
Sophocles Sophocleous, Maria Eleni Koppa, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Antigoni 
Papadopoulou, Ana Gomes
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
22 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

22. pabrėžia, kad svarbu rytinėse 
Viduržemio jūros šalyse laikytis 
nuoseklaus ir visa apimančio požiūrio 
saugumo klausimais, ir ragina Turkiją 
atšaukti veto dėl ES ir NATO 
bendradarbiavimo dalyvaujant Kiprui ir 
taip sudaryti galimybes vesti ES ir NATO 

22. pabrėžia, kad svarbu rytinėse 
Viduržemio jūros šalyse laikytis 
nuoseklaus ir visa apimančio požiūrio 
saugumo klausimais, ir ragina Turkiją 
atšaukti veto dėl ES ir NATO 
bendradarbiavimo dalyvaujant Kiprui ir 
taip sudaryti galimybes vesti ES ir NATO 
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politinį dialogą, o Kipro Respubliką ragina 
atšaukti savo veto dėl Turkijos dalyvavimo 
Europos gynybos agentūros darbe;

politinį dialogą, o Kipro Respubliką ragina 
atšaukti savo veto dėl Turkijos dalyvavimo 
Europos gynybos agentūros darbe; 
palankiai vertina Kipro Respublikos 
ketinimą prisijungti prie NATO 
programos „Partnerystė taikos labui“, dėl 
kurio padėtį bus galima iš esmės pakeisti, 
ir primygtinai ragina Turkiją patvirtinti 
tokią pat dalykinę poziciją;

Or. en

Pakeitimas 286
Eleni Theocharous, Renate Sommer
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
22 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

22. pabrėžia, kad svarbu rytinėse 
Viduržemio jūros šalyse laikytis 
nuoseklaus ir visa apimančio požiūrio 
saugumo klausimais, ir ragina Turkiją 
atšaukti veto dėl ES ir NATO 
bendradarbiavimo dalyvaujant Kiprui ir 
taip sudaryti galimybes vesti ES ir NATO 
politinį dialogą, o Kipro Respubliką ragina 
atšaukti savo veto dėl Turkijos dalyvavimo 
Europos gynybos agentūros darbe;

22. pabrėžia, kad svarbu rytinėse 
Viduržemio jūros šalyse laikytis 
nuoseklaus ir visa apimančio požiūrio 
saugumo klausimais; taip pat ragina 
Turkiją atšaukti veto dėl ES ir NATO 
bendradarbiavimo dalyvaujant Kiprui ir 
taip sudaryti galimybes vesti ES ir NATO 
politinį dialogą, o Kipro Respubliką ragina 
atšaukti savo veto dėl Turkijos dalyvavimo 
Europos gynybos agentūros darbe; 
palankiai vertina Kipro vyriausybės 
ketinimą prisijungti prie NATO 
programos „Partnerystė taikos labui“ ir 
primygtinai ragina Turkiją patvirtinti 
tokią pat dalykinę poziciją;

Or. en

Pakeitimas 287
Eleni Theocharous, Renate Sommer
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
22 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

22a. primygtinai ragina Turkiją imtis 
priemonių ir sustabdyti ekologinę 
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nelaimę, įvykusią Pentadaktylos kalne dėl 
nereglamentuojamo karjerų 
eksploatavimo;

Or. en

Pakeitimas 288
Willy Meyer
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
22 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

22a. primena Turkijai, kad EŽTT 
sprendimas ketvirtojoje tarpvalstybinėje 
byloje Kipras prieš Turkiją nėra susijęs 
vien tik su dingusių be žinios asmenų 
klausimu; 

Or. en

Pakeitimas 289
Geoffrey Van Orden
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
22 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

22a. ragina, puoselėjant demokratijos 
principus ir pagal ES sutarties 
10 straipsnio 2 dalį ir 14 straipsnio 2 dalį, 
kad abiem Kipro bendruomenėms būtų 
atstovaujama Europos Parlamente, su 
išlyga, kad, kol problema bus visiškai 
išspręsta, turkų kilmės kipriečiams 
atstovautų stebėtojai, panašiai, kaip yra 
Europos Tarybos Parlamentinės 
Asamblėjos procedūros atveju, ir kad toks 
atstovavimas neturėtų poveikio biudžetui;

Or. en

Pakeitimas 290
Takis Hadjigeorgiou
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
23 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

23. ragina Turkiją ir Armėniją toliau siekti 
normalizuoti santykius ir be išankstinių 
sąlygų ratifikuoti protokolus dėl 
diplomatinių santykių užmezgimo, atverti 
sieną ir aktyviai gerinti santykius, ypač 
didelį dėmesį skiriant tarpvalstybiniam 
bendradarbiavimui ir ekonominei 
integracijai;

23. ragina Turkiją toliau siekti 
normalizuoti savo santykius su Armėnija ir 
be išankstinių sąlygų ratifikuoti protokolus 
dėl diplomatinių santykių užmezgimo, 
atverti sieną ir aktyviai gerinti santykius,
ypač didelį dėmesį skiriant 
tarpvalstybiniam bendradarbiavimui ir 
armėnų genocido pripažinimui;

Or. en

Pakeitimas 291
Evgeni Kirilov
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
23 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

23a. atsižvelgdamas į tam tikrus 
neapgalvotus iredentinius ministro 
pirmininko Recepo Tayyipo Erdogano 
pareiškimus, ragina Turkijos valdžios 
institucijas susilaikyti nuo bet kokių 
provokuojančių kalbų, kurios susijusios 
su regionais kaimyninėse šalyse ir kurios 
turėtų destabilizuojantį poveikį geriems 
kaimyniniams santykiams ES valstybėse 
narėse arba būtų susijusios su tam 
tikromis šalimis Vakarų Balkanuose;

Or. bg

Pakeitimas 292
Andreas Mölzer, Philip Claeys
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
23 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

23a. ragina Turkijos vyriausybę pripažinti 
1915–1916 m. vykdytą armėnų genocidą, 
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kurio aukomis, mokslinių tyrimų 
duomenimis, tapo daugiau kaip 1,5 mln. 
žmonių;

Or. de

Pakeitimas 293
Marusya Lyubcheva
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
23 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

23a. ragina Turkiją dėti didesnes 
pastangas skatinant gerus kaimyninius 
santykius su kitomis šalimis Balkanuose 
ir susilaikyti nuo oficialių pozicijų, kurios 
prieštarauja narystės ES principams, 
žeidžia tautinį orumą ir skatina abejoti 
kaimyninių šalių suverenitetu ir 
teritoriniu vientisumu, priėmimo; 

Or. bg

Pakeitimas 294
Geoffrey Van Orden
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
23 b dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

23b. ragina ES, remiant Jungtinėms 
Tautoms, ypač Graikijos pirmininkavimo 
Tarybai laikotarpiu, Turkijos, Graikijos, 
Kipro Respublikos ir Šiaurės Kipro 
vyriausybes dėti bendras pastangas 
siekiant išspręsti Kipro problemą, nes 
neišsprendus šios problemos bus labai 
pakenkta ES ir Turkijos santykiams;

Or. en

Pakeitimas 295
Laurence J.A.J. Stassen



PE526.339v01-00 54/75 AM\1015246LT.doc

LT

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
Ketvirta paantraštė

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

ES ir Turkijos bendradarbiavimo pažangos 
skatinimas

4 Turkijos nesėkmė: ES ir Turkijos 
bendradarbiavimo pažangos skatinimas

Or. nl

Pakeitimas 296
Renate Sommer
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
Ketvirta paantraštė

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

ES ir Turkijos bendradarbiavimo 
pažangos skatinimas

ES ir Turkijos bendradarbiavimas

Or. de

Pakeitimas 297
Graham Watson
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
24 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

24. apgailestauja, kad Turkija atsisakė 
vykdyti savo prisiimtą įsipareigojimą 
visapusiškai ir nediskriminuojant 
įgyvendinti EB ir Turkijos asociacijos 
susitarimo papildomą protokolą visų 
valstybių narių atžvilgiu; primena, kad toks 
atsisakymas labai kenkia tolesniam 
derybų procesui;

24. apgailestauja, kad Turkija 
neįgyvendino EB ir Turkijos asociacijos 
susitarimo papildomo protokolo visų 
valstybių narių atžvilgiu; primena, kad 
nesprendžiant Kipro klausimo toliau 
kenkiama ES ir Turkijos santykiams, 
todėl ragina visas susijusias šalis dėti 
bendras pastangas siekiant išspręsti šį 
klausimą;

Or. en

Pakeitimas 298
Eleni Theocharous, Renate Sommer
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
24 dalis
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

24. apgailestauja, kad Turkija atsisakė 
vykdyti savo prisiimtą įsipareigojimą 
visapusiškai ir nediskriminuojant 
įgyvendinti EB ir Turkijos asociacijos 
susitarimo papildomą protokolą visų 
valstybių narių atžvilgiu; primena, kad toks 
atsisakymas labai kenkia tolesniam derybų 
procesui;

24. apgailestauja, kad Turkija atsisakė 
vykdyti savo prisiimtą įsipareigojimą 
visapusiškai ir nediskriminuojant 
įgyvendinti EB ir Turkijos asociacijos 
susitarimo papildomą protokolą visų 
valstybių narių atžvilgiu; ragina Turkiją 
panaikinti embargą, kurį ji nustatė Kipro 
Respublikai priklausantiems laivams ir 
lėktuvams, ir atverti savo uostus ir oro 
uostus; ragina Turkijos vyriausybę 
visiškai, nediskriminuojant ir 
neatidėliojant įgyvendinti papildomą 
protokolą; primena, kad toks atsisakymas 
labai kenkia tolesniam derybų procesui;

Or. en

Pakeitimas 299
Antigoni Papadopoulou, Jorgo Chatzimarkakis
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
24 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

24. apgailestauja, kad Turkija atsisakė 
vykdyti savo prisiimtą įsipareigojimą 
visapusiškai ir nediskriminuojant 
įgyvendinti EB ir Turkijos asociacijos 
susitarimo papildomą protokolą visų 
valstybių narių atžvilgiu; primena, kad toks 
atsisakymas labai kenkia tolesniam derybų 
procesui;

24. apgailestauja, kad, nepaisant 
pakartotinių raginimų, Turkija nevykdė 
savo įsipareigojimų, apibrėžtų 2005 m. 
rugsėjo 21 d. Europos bendrijos ir jos 
valstybių narių deklaracijoje, ir atsisakė 
vykdyti savo prisiimtą įsipareigojimą 
visapusiškai ir nediskriminuojant 
įgyvendinti EB ir Turkijos asociacijos 
susitarimo papildomą protokolą visų 
valstybių narių atžvilgiu; primena, kad toks 
įsipareigojimų nevykdymas ir atsisakymas 
pripažinti Kipro Respubliką labai kenkia 
tolesniam derybų procesui; labai 
apgailestauja dėl Turkijos pareigūnų 
pareiškimų, grasinimų ir veiksmų prieš 
valstybę narę, taip pat nesutarimų arba 
veiksmų, kurie galėtų pakenkti geriems 
kaimyniniams santykiams ir taikiam 
ginčų sprendimui; todėl primygtinai 
ragina Turkiją vykdyti savo 
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įsipareigojimus ir toliau neatidėliojant 
visapusiškai įgyvendinti protokolą;

Or. en

Pakeitimas 300
Geoffrey Van Orden
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
24 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

24. apgailestauja, kad Turkija atsisakė
vykdyti savo prisiimtą įsipareigojimą 
visapusiškai ir nediskriminuojant 
įgyvendinti EB ir Turkijos asociacijos 
susitarimo papildomą protokolą visų 
valstybių narių atžvilgiu; primena, kad 
toks atsisakymas labai kenkia tolesniam 
derybų procesui;

24. primygtinai ragina Turkiją, taikant 
pasitikėjimo stiprinimo priemones, pvz., 
nurodytas pirmiau minėtoje (iš dalies 
pakeistoje) 20 dalyje, vykdyti savo 
prisiimtą įsipareigojimą visapusiškai ir 
nediskriminuojant įgyvendinti EB ir 
Turkijos asociacijos susitarimo papildomą 
protokolą visų valstybių narių atžvilgiu, 
nes tai turėtų labai didelę įtaką tolesniam 
derybų procesui;

Or. en

Pakeitimas 301
Fiorello Provera, Lorenzo Fontana
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
24 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

24. apgailestauja, kad Turkija atsisakė 
vykdyti savo prisiimtą įsipareigojimą 
visapusiškai ir nediskriminuojant 
įgyvendinti EB ir Turkijos asociacijos 
susitarimo papildomą protokolą visų 
valstybių narių atžvilgiu; primena, kad toks 
atsisakymas labai kenkia tolesniam 
derybų procesui;

24. apgailestauja, kad Turkija atsisakė 
vykdyti savo prisiimtą įsipareigojimą 
visapusiškai ir nediskriminuojant 
įgyvendinti EB ir Turkijos asociacijos 
susitarimo papildomą protokolą visų 
valstybių narių atžvilgiu; primena, kad dėl 
tokio atsisakymo tolesnis derybų procesas 
praktiškai tampa neįmanomas;

Or. it

Pakeitimas 302
Emine Bozkurt
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
24 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

24. apgailestauja, kad Turkija atsisakė 
vykdyti savo prisiimtą įsipareigojimą 
visapusiškai ir nediskriminuojant 
įgyvendinti EB ir Turkijos asociacijos 
susitarimo papildomą protokolą visų 
valstybių narių atžvilgiu; primena, kad toks 
atsisakymas labai kenkia tolesniam derybų 
procesui;

24. apgailestauja, kad Turkija atsisakė 
vykdyti savo prisiimtą įsipareigojimą 
visapusiškai ir nediskriminuojant 
įgyvendinti EB ir Turkijos asociacijos 
susitarimo papildomą protokolą visų 
valstybių narių atžvilgiu, taip pat 
apgailestauja dėl to, kad Europos Sąjunga 
dar nesiėmė visų būtinų veiksmų siekiant 
panaikinti turkų kilmės kipriečių 
izoliaciją, kaip nurodyta 2004 m. 
balandžio 26 d. ES Tarybos išvadose; 
primena, kad toks atsisakymas labai kenkia 
tolesniam derybų procesui;

Or. en

Pakeitimas 303
Antigoni Papadopoulou, Jorgo Chatzimarkakis
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
24 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

24a. labai apgailestauja dėl Turkijos 
sprendimo nedalyvauti susitikimuose ir 
nepalaikyti ryšių su ES Tarybai 
pirmininkaujančiu Kipru (2012 m. antras 
pusmetis) ir mano, kad Turkija prarado 
svarbią galimybę pradėti 
bendradarbiavimo su Kipru ir santykių 
normalizavimo procesą; primena, kad ES 
grindžiama visų jos valstybių narių 
lojalaus bendradarbiavimo ir savitarpio 
solidarumo principais ir institucinės 
struktūros laikymusi; primena, kad visų 
ES valstybių narių pripažinimas yra 
būtina stojimo proceso dalis; todėl 
primygtinai ragina Turkiją kuo greičiau 
normalizuoti santykius su visomis ES 
valstybėmis narėmis, taip pat panaikinti 
savo veto dėl ES valstybių narių narystės 
kai kuriose tarptautinėse organizacijose;
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Or. en

Pakeitimas 304
Nikolaos Salavrakos
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
24 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

24a. palankiai vertina tai, kad sudarytas 
ES ir Turkijos susitarimas dėl neteisėtų 
imigrantų grąžinimo ir ragina 
visapusiškai įgyvendinti šį susitarimą visų 
valstybių narių atžvilgiu; apgailestauja, 
kad Turkija atsisako vykdyti susitarimą 
Kipro respublikos atžvilgiu ir toliau 
nepripažįsta Kipro kaip visateisės ES 
valstybės narės; 

Or. el

Pakeitimas 305
Antigoni Papadopoulou, Nikolaos Salavrakos
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
24 b dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

24b. apgailestauja, kad Turkija atšaukė 
70-ąjį jungtinio parlamentinio komiteto 
susitikimą, taip pat apgailestauja dėl 
neigiamo šio veiksmo poveikio 
tarpparlamentiniam politiniam dialogui; 
atkreipia dėmesį į sankcijų už tokį 
atsisakymą nebuvimą;

Or. en

Pakeitimas 306
Antigoni Papadopoulou
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
24 c dalis (nauja)
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

24c. pabrėžia, kad svarbu visapusiškai 
stebėti Turkijai taikomos Pasirengimo 
narystei pagalbos priemonės (PNPP) 
įgyvendinimą, siekiant prioritetą suteikti 
tikslams ir projektams, kurie visapusiškai 
atitinka Turkijos stojimo kriterijus;

Or. en

Pakeitimas 307
Eduard Kukan
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
25 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

25. pažymi, kad Turkija ir toliau yra šešta 
pagal dydį ES prekybos partnerė ir kad ES 
yra didžiausia Turkijos prekybos partnerė, 
nes 38 proc. visos Turkijos vykdomos 
prekybos tenka ES, o 71 proc. tiesioginių 
užsienio investicijų sudaro ES investicijos; 
palankiai vertina Komisijos vykdomą ES ir 
Turkijos muitų sąjungos vertinimą siekiant 
nustatyti jos poveikį abiems šalims ir 
modernizavimo būdus;

25. pažymi, kad Turkija ir toliau yra šešta 
pagal dydį ES prekybos partnerė ir kad ES 
yra didžiausia Turkijos prekybos partnerė, 
nes 38 proc. visos Turkijos vykdomos 
prekybos tenka ES, o 71 proc. tiesioginių 
užsienio investicijų sudaro ES investicijos; 
palankiai vertina Komisijos vykdomą ES ir 
Turkijos muitų sąjungos vertinimą siekiant 
nustatyti jos poveikį abiems šalims ir 
modernizavimo būdus ir primygtinai 
ragina Turkiją panaikinti likusius laisvo 
prekių judėjimo apribojimus;

Or. en

Pakeitimas 308
Elena Băsescu
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
25 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

25. pažymi, kad Turkija ir toliau yra šešta 
pagal dydį ES prekybos partnerė ir kad ES 
yra didžiausia Turkijos prekybos partnerė, 
nes 38 proc. visos Turkijos vykdomos 
prekybos tenka ES, o 71 proc. tiesioginių 

25. pažymi, kad Turkija ir toliau yra šešta 
pagal dydį ES prekybos partnerė ir kad ES 
yra didžiausia Turkijos prekybos partnerė, 
nes 38 proc. visos Turkijos vykdomos
prekybos tenka ES, o 71 proc. tiesioginių 
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užsienio investicijų sudaro ES investicijos; 
palankiai vertina Komisijos vykdomą ES ir 
Turkijos muitų sąjungos vertinimą siekiant 
nustatyti jos poveikį abiems šalims ir 
modernizavimo būdus;

užsienio investicijų sudaro ES investicijos; 
palankiai vertina Komisijos vykdomą ES ir 
Turkijos muitų sąjungos vertinimą siekiant 
nustatyti jos poveikį abiems šalims ir 
modernizavimo būdus; ragina Turkiją 
vykdyti visus dėl muitų sąjungos 
prisiimtus įsipareigojimus, panaikinant 
visus laisvo prekių judėjimo apribojimus;

Or. en

Pakeitimas 309
Hélène Flautre, Franziska Keller
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
25 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

25. pažymi, kad Turkija ir toliau yra šešta 
pagal dydį ES prekybos partnerė ir kad ES 
yra didžiausia Turkijos prekybos partnerė, 
nes 38 proc. visos Turkijos vykdomos 
prekybos tenka ES, o 71 proc. tiesioginių 
užsienio investicijų sudaro ES investicijos; 
palankiai vertina Komisijos vykdomą ES ir 
Turkijos muitų sąjungos vertinimą siekiant 
nustatyti jos poveikį abiems šalims ir
modernizavimo būdus;

25. pažymi, kad Turkija ir toliau yra šešta 
pagal dydį ES prekybos partnerė ir kad ES 
yra didžiausia Turkijos prekybos partnerė, 
nes 38 proc. visos Turkijos vykdomos 
prekybos tenka ES, o 71 proc. tiesioginių 
užsienio investicijų sudaro ES investicijos; 
palankiai vertina Komisijos vykdomą ES ir 
Turkijos muitų sąjungos vertinimą siekiant 
nustatyti jos poveikį abiems šalims ir 
modernizavimo būdus; ragina Europos 
Komisiją ir toliau informuoti Turkiją, kai 
su trečiosiomis šalimis vyksta derybos dėl 
laisvosios prekybos susitarimo
pasirašymo;

Or. fr

Pakeitimas 310
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
25 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

25. pažymi, kad Turkija ir toliau yra šešta 
pagal dydį ES prekybos partnerė ir kad ES 
yra didžiausia Turkijos prekybos partnerė, 

25. pažymi, kad Turkija ir toliau yra šešta 
pagal dydį ES prekybos partnerė ir kad ES 
yra didžiausia Turkijos prekybos partnerė, 
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nes 38 proc. visos Turkijos vykdomos 
prekybos tenka ES, o 71 proc. tiesioginių 
užsienio investicijų sudaro ES investicijos; 
palankiai vertina Komisijos vykdomą ES ir 
Turkijos muitų sąjungos vertinimą siekiant 
nustatyti jos poveikį abiems šalims ir 
modernizavimo būdus;

nes 38 proc. visos Turkijos vykdomos 
prekybos tenka ES, o 71 proc. tiesioginių 
užsienio investicijų sudaro ES investicijos; 
palankiai vertina Komisijos vykdomą ES ir 
Turkijos muitų sąjungos vertinimą siekiant 
nustatyti jos poveikį abiems šalims ir 
modernizavimo būdus; ragina Komisiją 
surasti naujoviškų būdų, kaip įtraukti 
Turkiją į derybas dėl prekybos, kurias ES 
veda su trečiosiomis šalimis ir kurios 
turės įtakos Turkijai;

Or. en

Pakeitimas 311
Emine Bozkurt
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
25 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

25. pažymi, kad Turkija ir toliau yra šešta 
pagal dydį ES prekybos partnerė ir kad ES 
yra didžiausia Turkijos prekybos partnerė, 
nes 38 proc. visos Turkijos vykdomos 
prekybos tenka ES, o 71 proc. tiesioginių 
užsienio investicijų sudaro ES investicijos; 
palankiai vertina Komisijos vykdomą ES ir 
Turkijos muitų sąjungos vertinimą siekiant 
nustatyti jos poveikį abiems šalims ir 
modernizavimo būdus;

25. pažymi, kad Turkija ir toliau yra šešta 
pagal dydį ES prekybos partnerė ir kad ES 
yra didžiausia Turkijos prekybos partnerė, 
nes 38 proc. visos Turkijos vykdomos 
prekybos tenka ES, o 71 proc. tiesioginių 
užsienio investicijų sudaro ES investicijos; 
pažymi, kad dėl tokios tarpusavio 
priklausomybės prekybos srityje Turkijai 
didelę įtaką turi prekybos susitarimai, 
kuriuos ES sudaro su trečiosiomis 
šalimis, nors ji nedalyvauja derybose, 
todėl pabrėžia, kad ES svarbu atsižvelgti į 
Turkijai susirūpinimą keliančius 
klausimus; palankiai vertina Komisijos 
vykdomą ES ir Turkijos muitų sąjungos 
vertinimą siekiant nustatyti jos poveikį 
abiems šalims ir modernizavimo būdus;

Or. en

Pakeitimas 312
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
25 a dalis (nauja)
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

25a. pabrėžia laisvosios prekybos 
susitarimų (LPS) svarbą kuriant 
pasaulines vertės grandines ir didinant ES 
konkurencingumą; ragina Komisiją 
vystyti visapusišką dialogą ir 
bendradarbiavimą su Turkija dėl derybų 
dėl LPS su trečiosiomis šalimis, kad būtų 
galima visapusiškai pasinaudoti šiais 
susitarimais, atsižvelgiant į aukštą ES ir 
Turkijos ekonominės ir pramoninės 
integracijos lygį, taip pat į įsipareigojimą 
muitų sąjungoje vykdyti bendrą prekybos 
politiką, pagal kurią reikalaujama, kad 
šalys nustatytų vienodus lengvatinės 
prekybos režimus;

Or. en

Pakeitimas 313
Emine Bozkurt
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
25 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

25a. pabrėžia Turkijos bendradarbiavimo 
su ES svarbą kovojant su tarptautine 
korupcija ir pinigų plovimu;

Or. en

Pakeitimas 314
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
25 b dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

25b. ragina Komisiją glaudžiau 
koordinuoti veiksmus su Turkija derybose 
dėl Transatlantinės prekybos ir investicijų 
partnerystės, kad būtų galima visapusiškai 
panaudoti bendrą ES ir Turkijos 
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ekonominį potencialą;

Or. en

Pakeitimas 315
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
25 c dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

25c. pažymi, kad kelių transporto 
apribojimai, taikomi tarp ES ir Turkijos, 
yra kliūtis tolesniam šių šalių dvišalės 
prekybos plėtojimui; prašo Komisijos, 
valstybių narių ir Turkijos surasti abipusį 
priimtiną sprendimą šiems klausimams;

Or. en

Pakeitimas 316
Metin Kazak, Ivo Vajgl
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
25 d dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

25d. pažymi, kad vis didesnis Turkijos 
įsitraukimas į ES sprendimų priėmimo 
mechanizmus srityse, susijusiose su muitų 
sąjungos veikimu, ir visų pirma kuriant 
bendrą prekybos politiką galėtų 
palengvinti su muitų sąjunga susijusių ES 
teisės aktų įgyvendinimą Turkijoje;

Or. en

Pakeitimas 317
Andreas Mölzer, Philip Claeys
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
26 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

26. mano, kad atsižvelgiant į Turkijos Išbraukta.
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strateginį energetikos centro vaidmenį 
reikėtų apsvarstyti, ar ne vertėtų pradėti 
derybas dėl 15 skyriaus (energetika); 
pabrėžia, kad reikia aptarti prioritetus, 
susijusius su efektyviu energijos 
vartojimu ir klimato naudingumo 
veiksniais;

Or. de

Pakeitimas 318
Antigoni Papadopoulou, Niki Tzavela, Angelika Werthmann, Ana Gomes
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
26 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

26. mano, kad atsižvelgiant į Turkijos
strateginį energetikos centro vaidmenį 
reikėtų apsvarstyti, ar ne vertėtų pradėti 
derybas dėl 15 skyriaus (energetika); 
pabrėžia, kad reikia aptarti prioritetus, 
susijusius su efektyviu energijos vartojimu 
ir klimato naudingumo veiksniais;

26. palankiai vertina ES ir Turkijos
bendradarbiavimą sprendžiant keletą 
svarbių su švaria energija susijusių 
klausimų ir ragina Turkiją įsipareigoti
aptarti prioritetus, susijusius su efektyviu 
švarios energijos vartojimu ir klimato 
naudingumo veiksniais;

Or. en

Pakeitimas 319
Arnaud Danjean, Agnès Le Brun
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
26 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

26. mano, kad atsižvelgiant į Turkijos 
strateginį energetikos centro vaidmenį 
reikėtų apsvarstyti, ar ne vertėtų pradėti 
derybas dėl 15 skyriaus (energetika); 
pabrėžia, kad reikia aptarti prioritetus, 
susijusius su efektyviu energijos vartojimu 
ir klimato naudingumo veiksniais;

26. mano, kad atsižvelgiant į Turkijos 
strateginį energetikos centro vaidmenį 
reikėtų apsvarstyti Europos Sąjungos ir 
Turkijos bendradarbiavimo galimybes 
energetikos srityje; pabrėžia, kad reikia 
aptarti prioritetus, susijusius su efektyviu 
energijos vartojimu ir klimato naudingumo 
veiksniais;

Or. fr
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Pakeitimas 320
Renate Sommer, Eleni Theocharous
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
26 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

26. mano, kad atsižvelgiant į Turkijos 
strateginį energetikos centro vaidmenį 
reikėtų apsvarstyti, ar ne vertėtų pradėti 
derybas dėl 15 skyriaus (energetika); 
pabrėžia, kad reikia aptarti prioritetus, 
susijusius su efektyviu energijos vartojimu 
ir klimato naudingumo veiksniais;

26. mano, kad atsižvelgiant į Turkijos 
strateginį energetikos centro vaidmenį 
reikėtų aptarti prioritetus, susijusius su 
efektyviu energijos vartojimu ir klimato 
naudingumo veiksniais;

Or. en

Pakeitimas 321
Graham Watson, Alexander Graf Lambsdorff
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
26 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

26. mano, kad atsižvelgiant į Turkijos 
strateginį energetikos centro vaidmenį 
reikėtų apsvarstyti, ar ne vertėtų pradėti 
derybas dėl 15 skyriaus (energetika); 
pabrėžia, kad reikia aptarti prioritetus, 
susijusius su efektyviu energijos vartojimu 
ir klimato naudingumo veiksniais;

26. mano, kad atsižvelgiant į Turkijos 
strateginį energetikos centro vaidmenį ir 
gausius atsinaujinančiosios energijos 
išteklius reikėtų apsvarstyti, ar ne vertėtų 
pradėti derybas dėl 15 skyriaus 
(energetika); pabrėžia, kad reikia aptarti 
prioritetus, susijusius su klimato kaita, 
atsinaujinančiųjų išteklių energija ir 
efektyviu energijos vartojimu, taip pat 
abipuse nauda, kurią suteiktų ES ir
Turkijos elektros perdavimo tinklų 
sujungimas, visų pirma atsižvelgiant į 
prognozes, kad artimiausiais 
dešimtmečiais Turkijos energijos 
paklausa gerokai išaugs;

Or. en

Pakeitimas 322
Hélène Flautre, Franziska Keller
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
26 dalis
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

26. mano, kad atsižvelgiant į Turkijos 
strateginį energetikos centro vaidmenį 
reikėtų apsvarstyti, ar ne vertėtų pradėti 
derybas dėl 15 skyriaus (energetika); 
pabrėžia, kad reikia aptarti prioritetus, 
susijusius su efektyviu energijos vartojimu 
ir klimato naudingumo veiksniais;

26. mano, kad atsižvelgiant į Turkijos 
strateginį energetikos centro vaidmenį 
reikėtų apsvarstyti, ar ne vertėtų pradėti 
derybas dėl 15 skyriaus (energetika); 
pabrėžia, kad reikia aptarti prioritetus, 
susijusius su efektyviu energijos vartojimu 
ir klimato naudingumo veiksniais; ragina 
Turkiją kuo greičiau paskelbti siekį 
mažinti išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį; ragina Turkiją 
atsisakyti išbraukti svarbius, pavyzdžiui, 
trečiojo Stambulo oro uosto statybos,
trečiojo tilto ar atominės elektrinės 
statybos, projektus iš direktyvos dėl 
poveikio aplinkai vertinimo; atkreipia 
dėmesį į įstatymo Nr. 6446 dėl elektros 
energijos rinkos priėmimą, bet 
apgailestauja dėl laikino straipsnio, 
leidžiančio viešosioms ir privačiosioms 
elektros energiją gaminančioms įmonėms 
neatsižvelgti į aplinkos teisės aktus iki 
2018 m.; ragina Turkiją subalansuoti 
skirtingus savo energijos šaltinius, kad 
atsinaujinančiajai energijai, kurios 
išteklių šalyje gausu, būtų skirta daugiau 
dėmesio, ir ragina Europos Komisiją teikti 
pirmenybę finansuojant 
atsinaujinančiosios energijos projektus ir 
elektros energijos tinklą Turkijoje;

Or. fr

Pakeitimas 323
Takis Hadjigeorgiou
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
26 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

26. mano, kad atsižvelgiant į Turkijos 
strateginį energetikos centro vaidmenį 
reikėtų apsvarstyti, ar ne vertėtų pradėti 
derybas dėl 15 skyriaus (energetika); 
pabrėžia, kad reikia aptarti prioritetus, 

26. mano, kad atsižvelgiant į Turkijos 
strateginį energetikos centro vaidmenį 
reikėtų apsvarstyti, ar ne vertėtų pradėti 
derybas dėl 15 skyriaus (energetika), su 
sąlyga, kad Turkija įsipareigos 
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susijusius su efektyviu energijos vartojimu 
ir klimato naudingumo veiksniais;

visapusiškai gerbti visų valstybių narių 
suverenias teises, įskaitant Kipro 
Respublikos teisę į išskirtinę ekonominę 
zoną pagal UNCLOS, taip pat vykdyti 
derybų programoje apibrėžtus 
įsipareigojimus dėl gerų kaimyninių 
santykių ir taikaus ginčų sprendimo; 
pabrėžia, kad reikia aptarti prioritetus, 
susijusius su efektyviu energijos vartojimu 
ir klimato naudingumo veiksniais;

Or. en

Pakeitimas 324
Eleni Theocharous
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
26 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

26. mano, kad atsižvelgiant į Turkijos 
strateginį energetikos centro vaidmenį 
reikėtų apsvarstyti, ar ne vertėtų pradėti 
derybas dėl 15 skyriaus (energetika); 
pabrėžia, kad reikia aptarti prioritetus, 
susijusius su efektyviu energijos vartojimu 
ir klimato naudingumo veiksniais;

26. mano, kad atsižvelgiant į Turkijos 
strateginį energetikos centro vaidmenį 
reikėtų apsvarstyti, ar ne vertėtų pradėti 
derybas dėl 15 skyriaus (energetika); 
pabrėžia, kad reikia aptarti prioritetus, 
susijusius su efektyviu energijos vartojimu 
ir klimato naudingumo veiksniais, jeigu 
Turkijos vyriausybė įsipareigos daugiau 
nepažeidinėti kaimyninių šalių suverenių 
teisių ir visapusiškai laikysis JT jūrų 
teisės konvencijos;

Or. en

Pakeitimas 325
Geoffrey Van Orden
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
26 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

26. mano, kad atsižvelgiant į Turkijos 
strateginį energetikos centro vaidmenį 
reikėtų apsvarstyti, ar ne vertėtų pradėti 
derybas dėl 15 skyriaus (energetika); 
pabrėžia, kad reikia aptarti prioritetus, 

26. mano, kad atsižvelgiant į Turkijos 
strateginį energetikos centro vaidmenį 
pirmiausia turėtų būti pradėtos derybos 
dėl 15 skyriaus (energetika); pabrėžia, kad 
reikia aptarti prioritetus, susijusius su 
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susijusius su efektyviu energijos vartojimu 
ir klimato naudingumo veiksniais;

efektyviu energijos vartojimu ir klimato 
naudingumo veiksniais;

Or. en

Pakeitimas 326
Emine Bozkurt
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
26 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

26. mano, kad atsižvelgiant į Turkijos 
strateginį energetikos centro vaidmenį 
reikėtų apsvarstyti, ar ne vertėtų pradėti 
derybas dėl 15 skyriaus (energetika); 
pabrėžia, kad reikia aptarti prioritetus, 
susijusius su efektyviu energijos vartojimu 
ir klimato naudingumo veiksniais;

26. mano, kad atsižvelgiant į Turkijos 
strateginį energetikos centro vaidmenį 
reikėtų apsvarstyti, ar ne vertėtų pradėti 
derybas dėl 15 skyriaus (energetika); 
pabrėžia, kad svarbu įtraukti Turkiją į 
Europos energetikos politikos rengimo 
procesą; pabrėžia, kad reikia aptarti 
prioritetus, susijusius su efektyviu 
energijos vartojimu ir klimato naudingumo 
veiksniais;

Or. en

Pakeitimas 327
Davor Ivo Stier
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
26 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

26a. atkreipia dėmesį į didesnį Turkijos 
dalyvavimą Pietų Europos šalyse, visų 
pirma Bosnijoje ir Hercegovinoje, ir 
ragina Turkijos valdžios institucijas 
suderinti savo pozicijas su ES BUSP, 
koordinuoti diplomatinę veiklą su 
Komisijos pirmininko pavaduotoja ir 
Sąjungos vyriausiąja įgaliotine ir toliau 
stiprinti bendradarbiavimą su ES 
valstybėmis narėmis; 

Or. en
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Pakeitimas 328
Metin Kazak
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
27 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

27. palankiai vertina Turkijos 
įsipareigojimą suteikti humanitarinę 
pagalbą Sirijos pabėgėliams; pažymi, kad 
daugybė užsienio kovotojų į Siriją patenka 
per Turkiją, ir prašo Turkiją sustiprinti 
patruliavimą pasienyje, riboti kovotojų 
patekimą ir ginklų tiekimą grupuotėms, 
kurios, kaip nustatyta remiantis 
patikimais duomenimis, nuolat pažeidžia 
žmogaus teises; mano, kad ES ir Turkija 
turėtų aktyviai dėti pastangas siekdamos 
sukurti bendrą strateginę viziją, kaip būtų 
galima paskatinti politinį Sirijos
problemos sprendimą ir paremti politinį ir 
ekonominį regiono stabilumą, ypatingą 
dėmesį skiriant Jordanijai, Libanui ir 
Irakui;

27. ragina skubiai spręsti konfliktą 
Sirijoje atsižvelgiant į teisėtus Sirijos 
žmonių demokratijos, laisvės, orumo ir 
politinio pliuralizmo siekius teritoriniu 
atžvilgiu vientisoje ir nacionaliniu 
atžvilgiu suvienytoje Sirijoje; yra labai 
susirūpinęs dėl blogėjančios 
humanitarinės padėties Sirijoje ir dėl to, 
kad visoje šalyje būtinai reikalinga skubi 
ir nekliudoma humanitarinė pagalba; 
palankiai vertina svarbų Turkijos 
vaidmenį regioniniu ir tarptautiniu 
lygmeniu siekiant palengvinti Sirijos 
žmonių kančias priimant daugiau kaip 
600 000 Sirijos žmonių savo teritorijoje, 
taip pat atsižvelgiant į šalies viduje 
perkeltų asmenų poreikius vykdant 
tarpvalstybines operacijas; primygtinai 
ragina tarptautinę bendruomenę padidinti 
dvišalį indėlį į kaimynines šalis laikantis 
naštos pasidalijimo principo;

Or. en

Pakeitimas 329
Hélène Flautre, Franziska Keller
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
27 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

27. palankiai vertina Turkijos 
įsipareigojimą suteikti humanitarinę 
pagalbą Sirijos pabėgėliams; pažymi, kad 
daugybė užsienio kovotojų į Siriją patenka 
per Turkiją, ir prašo Turkiją sustiprinti 
patruliavimą pasienyje, riboti kovotojų 
patekimą ir ginklų tiekimą grupuotėms, 
kurios, kaip nustatyta remiantis patikimais 
duomenimis, nuolat pažeidžia žmogaus 

27. palankiai vertina Turkijos 
įsipareigojimą suteikti humanitarinę 
pagalbą Sirijos pabėgėliams; prašo Turkiją 
kontroliuoti savo pasienį siekiant 
sustabdyti kovotojų patekimą ir ginklų 
tiekimą grupuotėms, kurios, kaip nustatyta 
remiantis patikimais duomenimis, nuolat 
pažeidžia žmogaus teises; palankiai 
vertina Turkijos vaidmenį remiant 
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teises; mano, kad ES ir Turkija turėtų 
aktyviai dėti pastangas siekdamos sukurti 
bendrą strateginę viziją, kaip būtų galima 
paskatinti politinį Sirijos problemos 
sprendimą ir paremti politinį ir ekonominį 
regiono stabilumą, ypatingą dėmesį skiriant 
Jordanijai, Libanui ir Irakui;

demokratinę Sirijos opoziciją; mano, kad 
ES ir Turkija turėtų aktyviai dėti pastangas 
siekdamos sukurti bendrą strateginę viziją, 
kaip būtų galima paskatinti politinį Sirijos 
problemos sprendimą ir paremti politinį ir 
ekonominį regiono stabilumą, ypatingą 
dėmesį skiriant Jordanijai, Libanui ir 
Irakui;

Or. fr

Pakeitimas 330
Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ivo Vajgl
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
27 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

27. palankiai vertina Turkijos 
įsipareigojimą suteikti humanitarinę 
pagalbą Sirijos pabėgėliams; pažymi, kad 
daugybė užsienio kovotojų į Siriją patenka 
per Turkiją, ir prašo Turkiją sustiprinti 
patruliavimą pasienyje, riboti kovotojų 
patekimą ir ginklų tiekimą grupuotėms, 
kurios, kaip nustatyta remiantis 
patikimais duomenimis, nuolat pažeidžia 
žmogaus teises; mano, kad ES ir Turkija 
turėtų aktyviai dėti pastangas siekdamos 
sukurti bendrą strateginę viziją, kaip būtų 
galima paskatinti politinį Sirijos problemos 
sprendimą ir paremti politinį ir ekonominį 
regiono stabilumą, ypatingą dėmesį skiriant 
Jordanijai, Libanui ir Irakui;

27. palankiai vertina Turkijos 
įsipareigojimą suteikti humanitarinę 
pagalbą Sirijos pabėgėliams; pažymi, kad 
daugybė užsienio kovotojų į Siriją patenka 
per Turkiją, ir prašo Turkiją sustiprinti 
patruliavimą pasienyje ir užkirsti kelią
kovotojų, kurie nuolat pažeidžia žmogaus 
teises, patekimui; mano, kad ES ir Turkija 
turėtų aktyviai dėti pastangas siekdamos 
sukurti bendrą strateginę viziją, kaip būtų 
galima paskatinti politinį Sirijos problemos 
sprendimą ir paremti politinį ir ekonominį 
regiono stabilumą, ypatingą dėmesį skiriant 
Jordanijai, Libanui, Iranui ir Irakui;

Or. en

Pakeitimas 331
Nikolaos Salavrakos
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
27 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

27. palankiai vertina Turkijos 
įsipareigojimą suteikti humanitarinę 

27. palankiai vertina Turkijos 
įsipareigojimą suteikti humanitarinę 
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pagalbą Sirijos pabėgėliams; pažymi, kad 
daugybė užsienio kovotojų į Siriją patenka 
per Turkiją, ir prašo Turkiją sustiprinti 
patruliavimą pasienyje, riboti kovotojų 
patekimą ir ginklų tiekimą grupuotėms, 
kurios, kaip nustatyta remiantis patikimais 
duomenimis, nuolat pažeidžia žmogaus 
teises; mano, kad ES ir Turkija turėtų 
aktyviai dėti pastangas siekdamos sukurti 
bendrą strateginę viziją, kaip būtų galima 
paskatinti politinį Sirijos problemos 
sprendimą ir paremti politinį ir ekonominį 
regiono stabilumą, ypatingą dėmesį skiriant 
Jordanijai, Libanui ir Irakui;

pagalbą Sirijos pabėgėliams; pažymi, kad 
daugybė užsienio kovotojų į Siriją patenka 
per Turkiją, ir prašo Turkiją sustiprinti 
patruliavimą pasienyje, riboti kovotojų 
patekimą ir ginklų tiekimą grupuotėms, 
kurios, kaip nustatyta remiantis patikimais 
duomenimis, nuolat pažeidžia žmogaus 
teises; mano, kad ES, Turkija ir kitos 
regioninės ir tarptautinės 
suinteresuotosios šalys turėtų aktyviai dėti 
pastangas siekdamos sukurti bendrą 
strateginę viziją, kaip būtų galima 
paskatinti neatidėliotiną politinį Sirijos 
problemos sprendimą ir paremti politinį ir 
ekonominį regiono stabilumą, ypatingą 
dėmesį skiriant Jordanijai, Libanui ir 
Irakui;

Or. en

Pakeitimas 332
Geoffrey Van Orden
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
27 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

27. palankiai vertina Turkijos 
įsipareigojimą suteikti humanitarinę 
pagalbą Sirijos pabėgėliams; pažymi, kad 
daugybė užsienio kovotojų į Siriją patenka 
per Turkiją, ir prašo Turkiją sustiprinti 
patruliavimą pasienyje, riboti kovotojų 
patekimą ir ginklų tiekimą grupuotėms, 
kurios, kaip nustatyta remiantis patikimais 
duomenimis, nuolat pažeidžia žmogaus 
teises; mano, kad ES ir Turkija turėtų 
aktyviai dėti pastangas siekdamos sukurti 
bendrą strateginę viziją, kaip būtų galima 
paskatinti politinį Sirijos problemos 
sprendimą ir paremti politinį ir ekonominį 
regiono stabilumą, ypatingą dėmesį skiriant 
Jordanijai, Libanui ir Irakui;

27. palankiai vertina Turkijos 
įsipareigojimą suteikti humanitarinę 
pagalbą Sirijos pabėgėliams; pažymi, kad
daugybė užsienio kovotojų į Siriją patenka 
per Turkiją, ir prašo Turkiją sustiprinti 
patruliavimą pasienyje, riboti tokių 
kovotojų patekimą ir ginklų tiekimą 
grupuotėms, kurios, kaip nustatyta 
remiantis patikimais duomenimis, nuolat 
pažeidžia žmogaus teises; mano, kad ES, 
Turkija, JK, Prancūzija ir JAV kartu su 
kitais pagrindiniais tarptautiniais 
partneriais turėtų aktyviai dėti pastangas 
siekdamos sukurti bendrą strateginę viziją, 
kaip būtų galima paskatinti politinį Sirijos 
problemos sprendimą ir paremti politinį ir 
ekonominį regiono stabilumą, ypatingą 
dėmesį skiriant Jordanijai, Libanui ir 
Irakui;
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Or. en

Pakeitimas 333
Raimon Obiols
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
27 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

27. palankiai vertina Turkijos 
įsipareigojimą suteikti humanitarinę 
pagalbą Sirijos pabėgėliams; pažymi, kad 
daugybė užsienio kovotojų į Siriją patenka 
per Turkiją, ir prašo Turkiją sustiprinti 
patruliavimą pasienyje, riboti kovotojų 
patekimą ir ginklų tiekimą grupuotėms, 
kurios, kaip nustatyta remiantis patikimais 
duomenimis, nuolat pažeidžia žmogaus 
teises; mano, kad ES ir Turkija turėtų 
aktyviai dėti pastangas siekdamos sukurti 
bendrą strateginę viziją, kaip būtų galima 
paskatinti politinį Sirijos problemos 
sprendimą ir paremti politinį ir ekonominį 
regiono stabilumą, ypatingą dėmesį skiriant 
Jordanijai, Libanui ir Irakui;

27. palankiai vertina Turkijos 
įsipareigojimą suteikti humanitarinę 
pagalbą Sirijos pabėgėliams; yra 
susirūpinęs dėl socialinės ir ekonominės 
naštos, tenkančios šiems pabėgėliams, 
visų pirma kaimyniniuose Turkijos 
miestuose; ragina tarptautinę 
bendruomenę, ES ir valstybes nares toliau 
teikti paramą kovojant su ypatinga 
humanitarine krize ir įsipareigoti teikti 
veiksmingą pagalbą Sirijos kaimyninėms 
šalims, įskaitant Turkiją; pažymi, kad 
daugybė užsienio kovotojų į Siriją patenka 
per Turkiją, ir prašo Turkiją sustiprinti 
patruliavimą pasienyje, riboti kovotojų 
patekimą ir ginklų tiekimą grupuotėms, 
kurios, kaip nustatyta remiantis patikimais 
duomenimis, nuolat pažeidžia žmogaus 
teises; mano, kad ES ir Turkija turėtų 
aktyviai dėti pastangas siekdamos sukurti 
bendrą strateginę viziją, kaip būtų galima 
paskatinti politinį Sirijos problemos 
sprendimą ir paremti politinį ir ekonominį 
regiono stabilumą, ypatingą dėmesį skiriant 
Jordanijai, Libanui ir Irakui;

Or. en

Pakeitimas 334
Graham Watson
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
27 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

27. palankiai vertina Turkijos 
įsipareigojimą suteikti humanitarinę 

27. palankiai vertina Turkijos 
įsipareigojimą suteikti humanitarinę 
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pagalbą Sirijos pabėgėliams; pažymi, kad 
daugybė užsienio kovotojų į Siriją patenka 
per Turkiją, ir prašo Turkiją sustiprinti 
patruliavimą pasienyje, riboti kovotojų 
patekimą ir ginklų tiekimą grupuotėms, 
kurios, kaip nustatyta remiantis patikimais 
duomenimis, nuolat pažeidžia žmogaus 
teises; mano, kad ES ir Turkija turėtų 
aktyviai dėti pastangas siekdamos sukurti 
bendrą strateginę viziją, kaip būtų galima 
paskatinti politinį Sirijos problemos 
sprendimą ir paremti politinį ir ekonominį 
regiono stabilumą, ypatingą dėmesį skiriant 
Jordanijai, Libanui ir Irakui;

pagalbą Sirijos pabėgėliams; yra 
susirūpinęs dėl socialinės ir ekonominės 
naštos, tenkančios šiems pabėgėliams, 
visų pirma kaimyniniuose Turkijos 
miestuose, pažymi, kad daugybė užsienio 
kovotojų į Siriją patenka per Turkiją, ir 
prašo Turkiją sustiprinti patruliavimą 
pasienyje, riboti kovotojų patekimą ir 
ginklų tiekimą grupuotėms, kurios, kaip 
nustatyta remiantis patikimais duomenimis, 
nuolat pažeidžia žmogaus teises; mano, 
kad ES ir Turkija turėtų aktyviai dėti 
pastangas siekdamos sukurti bendrą 
strateginę viziją, kaip būtų galima 
paskatinti politinį Sirijos problemos 
sprendimą ir paremti politinį ir ekonominį 
regiono stabilumą, ypatingą dėmesį skiriant 
Jordanijai, Libanui ir Irakui;

Or. en

Pakeitimas 335
Andreas Mölzer, Philip Claeys
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
27 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

27. palankiai vertina Turkijos 
įsipareigojimą suteikti humanitarinę 
pagalbą Sirijos pabėgėliams; pažymi, kad 
daugybė užsienio kovotojų į Siriją patenka 
per Turkiją, ir prašo Turkiją sustiprinti 
patruliavimą pasienyje, riboti kovotojų 
patekimą ir ginklų tiekimą grupuotėms, 
kurios, kaip nustatyta remiantis patikimais 
duomenimis, nuolat pažeidžia žmogaus 
teises; mano, kad ES ir Turkija turėtų 
aktyviai dėti pastangas siekdamos sukurti 
bendrą strateginę viziją, kaip būtų galima 
paskatinti politinį Sirijos problemos 
sprendimą ir paremti politinį ir ekonominį 
regiono stabilumą, ypatingą dėmesį skiriant 
Jordanijai, Libanui ir Irakui;

27. palankiai vertina Turkijos 
įsipareigojimą suteikti humanitarinę 
pagalbą Sirijos pabėgėliams; pažymi, kad 
daugybė užsienio kovotojų į Siriją patenka 
per Turkiją, ir prašo Turkiją sustiprinti 
patruliavimą pasienyje, riboti kovotojų 
patekimą ir ginklų tiekimą islamo 
grupuotėms, kurios, kaip nustatyta 
remiantis patikimais duomenimis, nuolat 
pažeidžia žmogaus teises; mano, kad ES ir 
Turkija turėtų aktyviai dėti pastangas 
siekdamos sukurti bendrą strateginę viziją, 
kaip būtų galima paskatinti politinį Sirijos 
problemos sprendimą ir paremti politinį ir 
ekonominį regiono stabilumą, ypatingą 
dėmesį skiriant Jordanijai, Libanui ir 
Irakui;

Or. de
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Pakeitimas 336
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
27 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

27. palankiai vertina Turkijos 
įsipareigojimą suteikti humanitarinę 
pagalbą Sirijos pabėgėliams; pažymi, kad 
daugybė užsienio kovotojų į Siriją patenka 
per Turkiją, ir prašo Turkiją sustiprinti 
patruliavimą pasienyje, riboti kovotojų 
patekimą ir ginklų tiekimą grupuotėms, 
kurios, kaip nustatyta remiantis patikimais 
duomenimis, nuolat pažeidžia žmogaus 
teises; mano, kad ES ir Turkija turėtų 
aktyviai dėti pastangas siekdamos sukurti 
bendrą strateginę viziją, kaip būtų galima 
paskatinti politinį Sirijos problemos 
sprendimą ir paremti politinį ir ekonominį 
regiono stabilumą, ypatingą dėmesį skiriant 
Jordanijai, Libanui ir Irakui;

27. palankiai vertina Turkijos 
įsipareigojimą suteikti humanitarinę 
pagalbą beveik milijonui Sirijos pabėgėlių; 
pažymi, kad daugybė užsienio kovotojų į 
Siriją patenka per Turkiją, ir prašo Turkiją 
sustiprinti patruliavimą pasienyje, riboti 
kovotojų patekimą ir ginklų tiekimą 
grupuotėms, kurios, kaip nustatyta 
remiantis patikimais duomenimis, nuolat 
pažeidžia žmogaus teises; mano, kad ES ir 
Turkija turėtų aktyviai dėti pastangas 
siekdamos sukurti bendrą strateginę viziją, 
kaip būtų galima paskatinti politinį Sirijos 
problemos sprendimą ir paremti politinį ir 
ekonominį regiono stabilumą, ypatingą 
dėmesį skiriant Jordanijai, Libanui ir 
Irakui;

Or. en

Pakeitimas 337
Renate Sommer
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
27 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

27a. nėra pasiruošęs toleruoti fakto, kad 
Turkija tapo didžiausiu pasaulyje 
žurnalistų kalėjimu, o to pasekmė –
žiniasklaidos įbauginimas ir savicenzūra; 
ragina Komisiją ir Ministrų Tarybą greitu 
laiku Turkijai iškelti ultimatumą 
panaikinti šiuos didelius spaudos laisvės 
suvaržymus, o Turkijai atsisakius tai 
padaryti – nedelsiant sustabdyti stojimo 
derybas;

Or. de
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Pakeitimas 338
Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
27 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

27a. ragina kitos kadencijos Parlamentą 
ir Komisiją persvarstyti „ilgalaikio ir 
neriboto“ prisijungimo proceso 
vientisumą ir patikimumą, į kurį ES ir 
Turkija jau daugelį metų yra 
įsitraukusios, ir, atsižvelgiant į šio 
persvarstymo rezultatus, nuspręsti, ar 
alternatyvi asociacijos forma nesiekiant 
visapusiškos narystės būtų labiau 
įgyvendinama bent jau vidutinės trukmės 
laikotarpiu;

Or. en


