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Grozījums Nr. 201
Maria Eleni Koppa

Rezolūcijas priekšlikums
14.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14.a pauž nopietnas bažas par Turcijas 
valdības amatpersonu paziņojumiem, 
aicinot vēsturisko Bizantijas Svētās 
Sofijas baznīcu, kurā darbojas muzejs, 
pārveidot par musulmaņu lūgšanu vietu; 
norāda, ka šī baznīca atzīta par 
aizsargājamu UNESCO pasaules 
mantojuma objektu;

Or. el

Grozījums Nr. 202
Emine Bozkurt

Rezolūcijas priekšlikums
14.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14.a pauž bažas par tā saukto izcelsmes 
kodu izmantošanu iedzīvotāju reģistrā 
attiecībā uz pilsoņiem, kas nav 
musulmaņi, jo šādu kodu izmantošana 
var veicināt diskriminējošu praksi; aicina 
Turcijas valdību pieņemt jaunu pieeju 
attiecībā uz reliģiskajām minoritātēm, kas 
lielākā mērā atbilstu starptautiski 
pieņemtiem standartiem;

Or. en

Grozījums Nr. 203
Göran Färm, Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Jens 
Nilsson, Tanja Fajon, Richard Howitt
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Rezolūcijas priekšlikums
14.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14.a uzsver problēmu, kas saistīta ar to, 
ka sievietēm netiek nodrošināta 
vienlīdzīga piekļuve izglītībai, darba 
tirgum un politikai; uzsver, ka jāturpina 
darbs, lai tiesību akti par dzimumu 
līdztiesību kļūtu par politisko, sociālo un 
ekonomisko realitāti; mudina Turcijas 
valdību to nodrošināt, lai aktīvi veicinātu 
stereotipu un dzimumu lomu uztveres 
maiņu visās jomās; uzsver, ka ir būtiski 
integrēt dzimumu līdztiesību 
likumdošanas procesā un tiesību aktu 
īstenošanā;

Or. en

Grozījums Nr. 204
Antigoni Papadopoulou, Silvia Costa

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. pauž atbalstu tam, ka pašlaik Ģimenes 
un sociālo jautājumu ministrija gatavo
datubāzi par vardarbību pret sievietēm; 
aicina papildināt pastāvošos tiesību aktus 
par patvērumiem sievietēm, kuras 
pakļautas vardarbībai ģimenē, ar 
piemērotiem kontroles mehānismiem, ja 
pašvaldības neizveido šādus patvērumus; 
atbalsta Ģimenes un sociālo lietu 
ministrijas centienus noteikt sankcijas par 
piespiedu pāragrām laulībām, kas ir 
jāizskauž; atkārtoti pauž bažas par sieviešu 
dalības zemo līmeni darbaspēkā, politikā 
un administrācijas vadošajā līmenī un 
mudina valdību veikt pienācīgus 
pasākumus, lai veicinātu sieviešu 

15. pauž atbalstu tam, ka pašlaik Ģimenes 
un sociālo jautājumu ministrija gatavo 
datubāzi par vardarbību pret sievietēm; 
aicina papildināt pastāvošos tiesību aktus 
par patvērumiem sievietēm, kuras 
pakļautas vardarbībai ģimenē, ar 
piemērotiem kontroles mehānismiem, ja 
pašvaldības neizveido šādus patvērumus; 
atbalsta Ģimenes un sociālo lietu 
ministrijas centienus noteikt sankcijas par 
piespiedu pāragrām laulībām, kas ir 
jāizskauž; uzsver, ka ir būtiski tām 
sievietēm un meitenēm, kuras kļuvušas 
par vardarbības upuriem, sniegt 
konkrētas alternatīvas un izredzes sevi 
uzturēt; uzsver arī, ka ir svarīgi risināt 



AM\1015246LV.doc 5/78 PE526.339v01-00

LV

centrālāku lomu Turcijas ekonomikā un 
politikā;

sieviešu nabadzības jautājumu un 
palielināt sieviešu sociālo iekļaušanu; 
atzinīgi vērtē valdības centienus panākt 
pieaugumu meiteņu izglītošanā, kā 
rezultātā atšķirības pamatizglītībā starp 
dzimumiem ir gandrīz likvidētas, un 
aicina valdību veikt visus nepieciešamos 
pasākumus, lai mazinātu atšķirības starp 
dzimumiem arī vidējā izglītībā; atkārtoti 
pauž bažas par sieviešu dalības zemo 
līmeni darbaspēkā, politikā un 
administrācijas vadošajā līmenī un mudina 
valdību savos centienos saistībā ar 
reformām izvirzīt dzimumu līdztiesību par 
prioritāti, pieņemot pienācīgus pasākumus, 
lai veicinātu sieviešu centrālāku lomu 
Turcijas ekonomikā un politikā; aicina 
politiskās partijas īstenot īpašus 
pasākumus, lai arī turpmāk veicinātu 
sieviešu aktīvu līdzdalību un iespējas 
piedalīties politikā;

Or. en

Grozījums Nr. 205
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. pauž atbalstu tam, ka pašlaik Ģimenes 
un sociālo jautājumu ministrija gatavo 
datubāzi par vardarbību pret sievietēm; 
aicina papildināt pastāvošos tiesību aktus 
par patvērumiem sievietēm, kuras 
pakļautas vardarbībai ģimenē, ar 
piemērotiem kontroles mehānismiem, ja 
pašvaldības neizveido šādus patvērumus; 
atbalsta Ģimenes un sociālo lietu 
ministrijas centienus noteikt sankcijas par 
piespiedu pāragrām laulībām, kas ir 
jāizskauž; atkārtoti pauž bažas par sieviešu 
dalības zemo līmeni darbaspēkā, politikā 

15. pauž atbalstu tam, ka pašlaik Ģimenes 
un sociālo jautājumu ministrija gatavo 
datubāzi par vardarbību pret sievietēm; 
aicina papildināt pastāvošos tiesību aktus 
par patvērumiem sievietēm, kuras 
pakļautas vardarbībai ģimenē, ar 
piemērotiem kontroles mehānismiem, ja 
pašvaldības neizveido šādus patvērumus; 
atbalsta Ģimenes un sociālo lietu 
ministrijas centienus noteikt sankcijas par 
piespiedu bērnu laulībām, kas ir jāizskauž;
aicina turpināt īstenot centienus, lai 
izskaustu tā sauktās slepkavības ģimenes 
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un administrācijas vadošajā līmenī un 
mudina valdību veikt pienācīgus 
pasākumus, lai veicinātu sieviešu 
centrālāku lomu Turcijas ekonomikā un 
politikā;

goda dēļ; atkārtoti pauž bažas par sieviešu 
dalības zemo līmeni darbaspēkā, politikā 
un administrācijas vadošajā līmenī un 
mudina valdību veikt pienācīgus 
pasākumus, lai veicinātu sieviešu 
centrālāku lomu Turcijas ekonomikā un 
politikā;

Or. en

Grozījums Nr. 206
Raimon Obiols

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. pauž atbalstu tam, ka pašlaik Ģimenes 
un sociālo jautājumu ministrija gatavo 
datubāzi par vardarbību pret sievietēm; 
aicina papildināt pastāvošos tiesību aktus 
par patvērumiem sievietēm, kuras 
pakļautas vardarbībai ģimenē, ar 
piemērotiem kontroles mehānismiem, ja 
pašvaldības neizveido šādus patvērumus; 
atbalsta Ģimenes un sociālo lietu 
ministrijas centienus noteikt sankcijas par 
piespiedu pāragrām laulībām, kas ir 
jāizskauž; atkārtoti pauž bažas par sieviešu 
dalības zemo līmeni darbaspēkā, politikā 
un administrācijas vadošajā līmenī un 
mudina valdību veikt pienācīgus 
pasākumus, lai veicinātu sieviešu 
centrālāku lomu Turcijas ekonomikā un 
politikā;

15. pauž nožēlu par to, ka pēdējos gados 
Turcijā pieaugusi vardarbība pret 
sievietēm; pauž atbalstu tam, ka pašlaik 
Ģimenes un sociālo jautājumu ministrija 
gatavo datubāzi par vardarbību pret 
sievietēm; aicina papildināt pastāvošos 
tiesību aktus par patvērumiem sievietēm, 
kuras pakļautas vardarbībai ģimenē, ar 
piemērotiem kontroles mehānismiem, ja 
pašvaldības neizveido šādus patvērumus; 
atbalsta Ģimenes un sociālo lietu 
ministrijas centienus noteikt sankcijas par 
piespiedu pāragrām laulībām, kas ir 
jāizskauž; atkārtoti pauž bažas par sieviešu 
dalības zemo līmeni darbaspēkā, politikā 
un administrācijas vadošajā līmenī un 
mudina valdību veikt pienācīgus 
pasākumus, lai veicinātu sieviešu 
centrālāku lomu Turcijas ekonomikā un 
politikā;

Or. en

Grozījums Nr. 207
Hélène Flautre, Franziska Keller
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Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. pauž atbalstu tam, ka pašlaik Ģimenes 
un sociālo jautājumu ministrija gatavo 
datubāzi par vardarbību pret sievietēm; 
aicina papildināt pastāvošos tiesību aktus 
par patvērumiem sievietēm, kuras 
pakļautas vardarbībai ģimenē, ar 
piemērotiem kontroles mehānismiem, ja 
pašvaldības neizveido šādus patvērumus; 
atbalsta Ģimenes un sociālo lietu 
ministrijas centienus noteikt sankcijas par 
piespiedu pāragrām laulībām, kas ir 
jāizskauž; atkārtoti pauž bažas par sieviešu 
dalības zemo līmeni darbaspēkā, politikā 
un administrācijas vadošajā līmenī un 
mudina valdību veikt pienācīgus 
pasākumus, lai veicinātu sieviešu 
centrālāku lomu Turcijas ekonomikā un 
politikā;

15. pauž atbalstu tam, ka pašlaik Ģimenes 
un sociālo jautājumu ministrija gatavo 
datubāzi par vardarbību pret sievietēm; 
aicina papildināt pastāvošos tiesību aktus 
par patvērumiem sievietēm, kuras 
pakļautas vardarbībai ģimenē, ar 
piemērotiem kontroles mehānismiem, ja 
pašvaldības neizveido šādus patvērumus; 
atbalsta Ģimenes un sociālo lietu 
ministrijas centienus noteikt sankcijas par 
piespiedu pāragrām laulībām, kas ir 
jāizskauž; atkārtoti pauž bažas par sieviešu 
dalības zemo līmeni darbaspēkā, politikā 
un administrācijas vadošajā līmenī un 
mudina valdību veikt pienācīgus 
pasākumus, lai veicinātu sieviešu 
centrālāku lomu Turcijas ekonomikā un 
politikā; atzinīgi vērtē ģimenes un sociālo 
lietu ministres Fatma Şahin darbu 
saistībā ar vērienīgām reformām, kuras 
viņa īsteno minētajās jomās;

Or. fr

Grozījums Nr. 208
Marusya Lyubcheva

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. pauž atbalstu tam, ka pašlaik Ģimenes 
un sociālo jautājumu ministrija gatavo 
datubāzi par vardarbību pret sievietēm; 
aicina papildināt pastāvošos tiesību aktus 
par patvērumiem sievietēm, kuras 
pakļautas vardarbībai ģimenē, ar 
piemērotiem kontroles mehānismiem, ja 
pašvaldības neizveido šādus patvērumus; 
atbalsta Ģimenes un sociālo lietu 

15. pauž atbalstu tam, ka pašlaik Ģimenes 
un sociālo jautājumu ministrija gatavo 
datubāzi par vardarbību pret sievietēm; 
aicina papildināt pastāvošos tiesību aktus 
par patvērumiem sievietēm, kuras 
pakļautas vardarbībai ģimenē, ar 
piemērotiem kontroles mehānismiem, ja 
pašvaldības neizveido šādus patvērumus; 
atbalsta Ģimenes un sociālo lietu 
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ministrijas centienus noteikt sankcijas par 
piespiedu pāragrām laulībām, kas ir 
jāizskauž; atkārtoti pauž bažas par sieviešu 
dalības zemo līmeni darbaspēkā, politikā 
un administrācijas vadošajā līmenī un 
mudina valdību veikt pienācīgus 
pasākumus, lai veicinātu sieviešu 
centrālāku lomu Turcijas ekonomikā un 
politikā;

ministrijas centienus noteikt sankcijas par
piespiedu pāragrām laulībām, kas ir 
jāizskauž; atkārtoti pauž bažas par sieviešu 
dalības zemo līmeni darbaspēkā, politikā 
un administrācijas vadošajā līmenī un 
mudina valdību veikt pienācīgus 
pasākumus, lai veicinātu sieviešu 
centrālāku lomu Turcijas ekonomikā un 
politikā; aicina pastiprināt centienus, lai 
veicinātu izglītību un profesionālo 
izglītību meitenēm un sievietēm nolūkā 
uzlabot viņu izredzes līdzvērtīgi piedalīties 
sociālajos, ekonomiskajos un politiskajos 
procesos Turcijā; 

Or. bg

Grozījums Nr. 209
Emine Bozkurt

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. pauž atbalstu tam, ka pašlaik Ģimenes 
un sociālo jautājumu ministrija gatavo 
datubāzi par vardarbību pret sievietēm; 
aicina papildināt pastāvošos tiesību aktus 
par patvērumiem sievietēm, kuras 
pakļautas vardarbībai ģimenē, ar 
piemērotiem kontroles mehānismiem, ja 
pašvaldības neizveido šādus patvērumus; 
atbalsta Ģimenes un sociālo lietu 
ministrijas centienus noteikt sankcijas par 
piespiedu pāragrām laulībām, kas ir 
jāizskauž; atkārtoti pauž bažas par sieviešu 
dalības zemo līmeni darbaspēkā, politikā 
un administrācijas vadošajā līmenī un 
mudina valdību veikt pienācīgus 
pasākumus, lai veicinātu sieviešu 
centrālāku lomu Turcijas ekonomikā un 
politikā;

15. pauž atbalstu tam, ka pašlaik Ģimenes 
un sociālo jautājumu ministrija gatavo 
datubāzi par vardarbību pret sievietēm;
aicina papildināt pastāvošos tiesību aktus 
par patvērumiem sievietēm, kuras 
pakļautas vardarbībai ģimenē, ar 
piemērotiem kontroles mehānismiem, ja 
pašvaldības neizveido šādus patvērumus; 
atbalsta Ģimenes un sociālo lietu 
ministrijas centienus noteikt sankcijas par 
piespiedu pāragrām laulībām, kas ir 
jāizskauž; atkārtoti pauž bažas par sieviešu 
dalības zemo līmeni darbaspēkā, politikā 
un administrācijas vadošajā līmenī un 
mudina valdību veikt pienācīgus 
pasākumus, lai veicinātu sieviešu 
centrālāku lomu Turcijas ekonomikā un 
politikā; pauž nopietnas bažas par ļoti 
zemo sieviešu līdzdalības līmeni vietējā 
politikā un aicina visas politiskās partijas 
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izvirzīt vairāk sieviešu par kandidātēm 
2014. gada vietējo pašvaldību vēlēšanās; 
atzinīgi vērtē to, ka ar 10. attīstības plānu 
(2014.–2018. gadam) ir pieņemta pieeja, 
kas paredz ņemt vērā dzimumu 
līdztiesības aspektu;

Or. en

Grozījums Nr. 210
Emine Bozkurt

Rezolūcijas priekšlikums
15.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.a uzsver, cik svarīgi ir Turcijai arī 
turpmāk apņemties ievērot sieviešu 
tiesības un dzimumu līdztiesību; uzsver, 
ka šādas apņemšanās pamatā jābūt 
izpratnei, kas ļauj atzīt un cienīt sievietes 
kā personības, nevis tikai kā ģimenes 
locekles;

Or. en

Grozījums Nr. 211
Graham Watson

Rezolūcijas priekšlikums
15.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.a aicina valdību sadarbībā ar visām 
ieinteresētajām personām izstrādāt 
atbilstīgu un saskaņotu valsts izglītības 
politiku; ņemot to vērā, uzsver, ka būtu 
jānodrošina tiesības veikt 
uzņēmējdarbību, lai neviens izglītības 
sistēmas dalībnieks, tostarp privātās 
struktūras, netiktu izslēgts no lēmumu 
pieņemšanas procesa;
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Or. en

Grozījums Nr. 212
Nikolaos Chountis

Rezolūcijas priekšlikums
15.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.a mudina Turciju pievērst īpašu 
uzmanību izglītības sistēmas uzlabošanai 
un modernizācijai visos tās līmeņos, 
palielinot finansējumu izglītībai un 
izpētei; īpaši uzsver nepieciešamību 
objektīvi mācīt vēsturi, lai izvairītos no 
nacionālā naida kurināšanas un tā vietā 
informētu studentus par dažādu tautu, 
tautību un reliģiju sadarbības un 
līdzāspastāvēšanas ieguvumiem lielākā 
reģionā;

Or. el

Grozījums Nr. 213
Laurence J.A.J. Stassen

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. Stingri atbalsta valdības iniciatīvu 
censties panākt kurdu problēmas 
atrisināšanu, balstoties uz sarunām ar PKK; 
mudina valdību sagatavot reformas, kas 
vērstas uz to, lai veicinātu kurdu kopienas 
sociālās, kultūras un ekonomiskās tiesības, 
balstoties uz pienācīgu apspriešanos ar 
attiecīgajām ieinteresētajām pusēm un 
opozīciju; aicina opozīciju aktīvi atbalstīt 

16. stingri atbalsta valdības iniciatīvu 
censties panākt kurdu problēmas 
atrisināšanu, balstoties uz sarunām ar PKK; 
mudina valdību sagatavot reformas, kas 
vērstas uz to, lai veicinātu kurdu kopienas 
sociālās, kultūras un ekonomiskās tiesības, 
balstoties uz pienācīgu apspriešanos ar 
attiecīgajām ieinteresētajām pusēm un 
opozīciju; aicina opozīciju aktīvi atbalstīt 



AM\1015246LV.doc 11/78 PE526.339v01-00

LV

sarunas un reformas kā svarīgu soli uz to, 
lai labumu gūtu visa Turcijas sabiedrība; 
aicina Turcijas iestādes cieši sadarboties 
ar Eiropas Komisiju, izvērtējot, kuras IPA 
programmas būtu iespējams izmantot, lai 
veicinātu dienvidaustrumos ilgtspējīgu 
attīstību, — to veicot sarunu par 
22. sadaļu ietvaros;

sarunas un reformas kā svarīgu soli uz to, 
lai labumu gūtu visa Turcijas sabiedrība;

Or. nl

Grozījums Nr. 214
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. Stingri atbalsta valdības iniciatīvu 
censties panākt kurdu problēmas 
atrisināšanu, balstoties uz sarunām ar PKK; 
mudina valdību sagatavot reformas, kas 
vērstas uz to, lai veicinātu kurdu kopienas 
sociālās, kultūras un ekonomiskās tiesības, 
balstoties uz pienācīgu apspriešanos ar 
attiecīgajām ieinteresētajām pusēm un 
opozīciju; aicina opozīciju aktīvi atbalstīt 
sarunas un reformas kā svarīgu soli uz to, 
lai labumu gūtu visa Turcijas sabiedrība; 
aicina Turcijas iestādes cieši sadarboties 
ar Eiropas Komisiju, izvērtējot, kuras IPA 
programmas būtu iespējams izmantot, lai 
veicinātu dienvidaustrumos ilgtspējīgu 
attīstību, — to veicot sarunu par 
22. sadaļu ietvaros;

16. stingri atbalsta valdības iniciatīvu 
censties panākt kurdu problēmas 
atrisināšanu, balstoties uz sarunām ar PKK; 
mudina valdību sagatavot reformas, kas 
vērstas uz to, lai veicinātu kurdu kopienas 
sociālās, kultūras un ekonomiskās tiesības, 
balstoties uz pienācīgu apspriešanos ar 
attiecīgajām ieinteresētajām pusēm un 
opozīciju; aicina opozīciju aktīvi atbalstīt 
sarunas un reformas kā svarīgu soli uz to, 
lai labumu gūtu visa Turcijas sabiedrība;

Or. de

Grozījums Nr. 215
Geoffrey Van Orden

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. Stingri atbalsta valdības iniciatīvu 
censties panākt kurdu problēmas 
atrisināšanu, balstoties uz sarunām ar 
PKK; mudina valdību sagatavot reformas, 
kas vērstas uz to, lai veicinātu kurdu 
kopienas sociālās, kultūras un 
ekonomiskās tiesības, balstoties uz
pienācīgu apspriešanos ar attiecīgajām
ieinteresētajām pusēm un opozīciju; aicina 
opozīciju aktīvi atbalstīt sarunas un 
reformas kā svarīgu soli uz to, lai labumu 
gūtu visa Turcijas sabiedrība; aicina 
Turcijas iestādes cieši sadarboties ar 
Eiropas Komisiju, izvērtējot, kuras IPA 
programmas būtu iespējams izmantot, lai 
veicinātu dienvidaustrumos ilgtspējīgu 
attīstību, — to veicot sarunu par 22. sadaļu 
ietvaros;

16. stingri atbalsta valdības iniciatīvas 
izbeigt PKK teroristu organizācijas 
darbību; mudina valdību panākt turpmāku 
progresu, lai veicinātu kurdu izcelsmes 
iedzīvotāju sociālās, kultūras un 
ekonomiskās intereses, balstoties uz 
pienācīgu apspriešanos ar visām
ieinteresētajām pusēm; aicina opozīciju 
aktīvi atbalstīt sarunas un reformas kā 
svarīgu soli uz to, lai labumu gūtu visa 
Turcijas sabiedrība; aicina Turcijas 
iestādes un Eiropas Komisiju cieši 
sadarboties, izvērtējot, kuras IPA 
programmas būtu iespējams izmantot, lai 
veicinātu dienvidaustrumos ilgtspējīgu 
attīstību, — to veicot sarunu par 22. sadaļu 
ietvaros;

Or. en

Grozījums Nr. 216
Metin Kazak

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. Stingri atbalsta valdības iniciatīvu 
censties panākt kurdu problēmas 
atrisināšanu, balstoties uz sarunām ar 
PKK; mudina valdību sagatavot reformas, 
kas vērstas uz to, lai veicinātu kurdu 
kopienas sociālās, kultūras un ekonomiskās 
tiesības, balstoties uz pienācīgu 
apspriešanos ar attiecīgajām 
ieinteresētajām pusēm un opozīciju; aicina 
opozīciju aktīvi atbalstīt sarunas un 
reformas kā svarīgu soli uz to, lai labumu 
gūtu visa Turcijas sabiedrība; aicina 
Turcijas iestādes cieši sadarboties ar 
Eiropas Komisiju, izvērtējot, kuras IPA 

16. stingri atbalsta valdības iniciatīvu ar 
mērķi izbeigt bruņotos teroristu 
uzbrukumus un PKK teroristu 
organizācijas darbību; mudina valdību 
sagatavot reformas, kas vērstas uz to, lai 
veicinātu kurdu kopienas sociālās, kultūras 
un ekonomiskās tiesības, balstoties uz 
pienācīgu apspriešanos ar attiecīgajām 
ieinteresētajām pusēm un opozīciju; aicina 
opozīciju aktīvi atbalstīt sarunas un 
reformas kā svarīgu soli uz to, lai labumu 
gūtu visa Turcijas sabiedrība; aicina 
Turcijas iestādes un Eiropas Komisiju
cieši sadarboties, izvērtējot, kuras IPA 
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programmas būtu iespējams izmantot, lai 
veicinātu dienvidaustrumos ilgtspējīgu 
attīstību, — to veicot sarunu par 22. sadaļu 
ietvaros;

programmas būtu iespējams izmantot, lai 
veicinātu dienvidaustrumos ilgtspējīgu 
attīstību, — to veicot sarunu par 22. sadaļu 
ietvaros;

Or. en

Grozījums Nr. 217
Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. Stingri atbalsta valdības iniciatīvu 
censties panākt kurdu problēmas
atrisināšanu, balstoties uz sarunām ar PKK;
mudina valdību sagatavot reformas, kas 
vērstas uz to, lai veicinātu kurdu kopienas 
sociālās, kultūras un ekonomiskās tiesības, 
balstoties uz pienācīgu apspriešanos ar 
attiecīgajām ieinteresētajām pusēm un 
opozīciju; aicina opozīciju aktīvi atbalstīt 
sarunas un reformas kā svarīgu soli uz to, 
lai labumu gūtu visa Turcijas sabiedrība;
aicina Turcijas iestādes cieši sadarboties 
ar Eiropas Komisiju, izvērtējot, kuras IPA 
programmas būtu iespējams izmantot, lai 
veicinātu dienvidaustrumos ilgtspējīgu 
attīstību, — to veicot sarunu par 
22. sadaļu ietvaros;

16. atbalsta valdības iniciatīvu censties 
panākt kurdu jautājuma atrisināšanu, 
balstoties uz sarunām ar PKK; aicina
valdību īstenot reformas, kas vajadzīgas, 
lai veicinātu kurdu kopienas sociālās, 
kultūras un ekonomiskās tiesības, balstoties 
uz pienācīgu apspriešanos ar attiecīgajām 
ieinteresētajām pusēm un opozīciju; aicina 
opozīciju aktīvi atbalstīt sarunas un 
reformas kā svarīgu soli uz to, lai labumu 
gūtu visa Turcijas sabiedrība;

Or. fr

Grozījums Nr. 218
Willy Meyer

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. Stingri atbalsta valdības iniciatīvu 16. stingri atbalsta valdības iniciatīvu 



PE526.339v01-00 14/78 AM\1015246LV.doc

LV

censties panākt kurdu problēmas 
atrisināšanu, balstoties uz sarunām ar PKK; 
mudina valdību sagatavot reformas, kas 
vērstas uz to, lai veicinātu kurdu kopienas 
sociālās, kultūras un ekonomiskās tiesības, 
balstoties uz pienācīgu apspriešanos ar 
attiecīgajām ieinteresētajām pusēm un 
opozīciju; aicina opozīciju aktīvi atbalstīt 
sarunas un reformas kā svarīgu soli uz to, 
lai labumu gūtu visa Turcijas sabiedrība; 
aicina Turcijas iestādes cieši sadarboties ar 
Eiropas Komisiju, izvērtējot, kuras IPA 
programmas būtu iespējams izmantot, lai 
veicinātu dienvidaustrumos ilgtspējīgu 
attīstību, — to veicot sarunu par 22. sadaļu 
ietvaros;

censties panākt kurdu problēmas 
atrisināšanu, balstoties uz sarunām ar PKK; 
mudina valdību sagatavot reformas, kas 
vērstas uz to, lai veicinātu kurdu kopienas 
sociālās, kultūras un ekonomiskās tiesības, 
balstoties uz pienācīgu apspriešanos ar 
attiecīgajām ieinteresētajām pusēm un 
opozīciju, kā arī veicināt to, lai patiešām 
tiktu izpildītas prasības ievērot 
pamattiesības konstitucionālajā 
tiesvedībā, kurā var tikt iesaistīts ikviens 
iedzīvotājs, un pilnībā atzīt pilsoņu 
tiesības; aicina visas politiskās partijas
aktīvi atbalstīt sarunas un reformas kā 
svarīgu soli uz to, lai labumu gūtu visa 
Turcijas sabiedrība; pauž bažas par to, cik 
daudz lietu ir ierosinātas pret 
rakstniekiem un žurnālistiem, kuri raksta 
par kurdu jautājumu, un par vairāku 
kurdu politiķu, mēru, pašvaldību padomju 
locekļu, arodbiedrību pārstāvju, juristu, 
protestantu un cilvēktiesību aizstāvju 
apcietināšanu saistībā ar tiesvedību pret 
Kurdistānas Kopienu savienību (KCK); 
aicina Turcijas iestādes cieši sadarboties ar 
Eiropas Komisiju, izvērtējot, kuras IPA 
programmas būtu iespējams izmantot, lai 
veicinātu dienvidaustrumos ilgtspējīgu 
attīstību, — to veicot sarunu par 22. sadaļu 
ietvaros;

Or. en

Grozījums Nr. 219
Hélène Flautre, Franziska Keller

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. Stingri atbalsta valdības iniciatīvu 
censties panākt kurdu problēmas 
atrisināšanu, balstoties uz sarunām ar PKK;
mudina valdību sagatavot reformas, kas 
vērstas uz to, lai veicinātu kurdu kopienas 

16. stingri atbalsta valdības iniciatīvu 
censties panākt kurdu problēmas 
atrisināšanu, balstoties uz sarunām ar PKK;
mudina valdību sagatavot reformas, kas 
vērstas uz to, lai veicinātu kurdu kopienas 
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sociālās, kultūras un ekonomiskās tiesības, 
balstoties uz pienācīgu apspriešanos ar 
attiecīgajām ieinteresētajām pusēm un 
opozīciju; aicina opozīciju aktīvi atbalstīt 
sarunas un reformas kā svarīgu soli uz to, 
lai labumu gūtu visa Turcijas sabiedrība;
aicina Turcijas iestādes cieši sadarboties ar 
Eiropas Komisiju, izvērtējot, kuras IPA 
programmas būtu iespējams izmantot, lai 
veicinātu dienvidaustrumos ilgtspējīgu 
attīstību, — to veicot sarunu par 22. sadaļu 
ietvaros;

sociālās, kultūras un ekonomiskās tiesības, 
balstoties uz pienācīgu apspriešanos ar 
attiecīgajām ieinteresētajām pusēm un 
opozīcijas partijām; atzinīgi vērtē valdības 
atvērtību un solījumu atļaut izglītību iegūt 
dzimtajā valodā privātās skolās; tomēr 
uzskata, ka izglītība dzimtajā valodā būtu 
jānodrošina valsts izglītības iestādēs; 
atzinīgi vērtē solījumu atļaut mainīt ciemu 
un provinču nosaukumus un aicina 
vietējos iedzīvotājus aktīvi iesaistīt 
lēmuma par nosaukumu maiņu 
pieņemšanā; aicina dažādās opozīcijas 
partijas aktīvi atbalstīt sarunas un reformas 
kā svarīgu soli uz to, lai labumu gūtu visa 
Turcijas sabiedrība; aicina Turcijas 
iestādes cieši sadarboties ar Eiropas 
Komisiju, izvērtējot, kuras IPA 
programmas būtu iespējams izmantot, lai 
veicinātu dienvidaustrumos ilgtspējīgu 
attīstību, — to veicot sarunu par 22. sadaļu 
ietvaros;

Or. fr

Grozījums Nr. 220
Raimon Obiols

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. Stingri atbalsta valdības iniciatīvu 
censties panākt kurdu problēmas 
atrisināšanu, balstoties uz sarunām ar PKK; 
mudina valdību sagatavot reformas, kas 
vērstas uz to, lai veicinātu kurdu kopienas 
sociālās, kultūras un ekonomiskās tiesības, 
balstoties uz pienācīgu apspriešanos ar 
attiecīgajām ieinteresētajām pusēm un 
opozīciju; aicina opozīciju aktīvi atbalstīt 
sarunas un reformas kā svarīgu soli uz to, 
lai labumu gūtu visa Turcijas sabiedrība; 
aicina Turcijas iestādes cieši sadarboties ar 
Eiropas Komisiju, izvērtējot, kuras IPA 

16. stingri atbalsta valdības iniciatīvu 
censties panākt kurdu problēmas 
atrisināšanu, balstoties uz sarunām ar PKK; 
mudina valdību sagatavot reformas, kas 
vērstas uz to, lai veicinātu kurdu kopienas 
sociālās, kultūras un ekonomiskās tiesības, 
balstoties uz pienācīgu apspriešanos ar 
attiecīgajām ieinteresētajām pusēm un 
opozīciju; aicina opozīciju aktīvi atbalstīt 
sarunas un reformas kā svarīgu soli uz to, 
lai labumu gūtu visa Turcijas sabiedrība; 
prasa visiem politiskajiem spēkiem 
nodrošināt atbilstīgu politisko platformu 
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programmas būtu iespējams izmantot, lai 
veicinātu dienvidaustrumos ilgtspējīgu 
attīstību, — to veicot sarunu par 22. sadaļu
ietvaros;

un rīkot konstruktīvas debates par kurdu 
jautājumu, kā arī veicināt to, lai patiešām 
tiktu izpildītas prasības ievērot 
pamattiesības, paredzot visu pilsoņu 
pilnīgu atzīšanu; aicina Turcijas iestādes 
cieši sadarboties ar Eiropas Komisiju, 
izvērtējot, kuras IPA programmas būtu 
iespējams izmantot, lai veicinātu 
dienvidaustrumos ilgtspējīgu attīstību, —
to veicot sarunu par 22. sadaļu ietvaros;

Or. en

Grozījums Nr. 221
Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ivo Vajgl

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. Stingri atbalsta valdības iniciatīvu 
censties panākt kurdu problēmas 
atrisināšanu, balstoties uz sarunām ar PKK; 
mudina valdību sagatavot reformas, kas 
vērstas uz to, lai veicinātu kurdu kopienas 
sociālās, kultūras un ekonomiskās tiesības, 
balstoties uz pienācīgu apspriešanos ar 
attiecīgajām ieinteresētajām pusēm un 
opozīciju; aicina opozīciju aktīvi atbalstīt 
sarunas un reformas kā svarīgu soli uz to, 
lai labumu gūtu visa Turcijas sabiedrība; 
aicina Turcijas iestādes cieši sadarboties ar 
Eiropas Komisiju, izvērtējot, kuras IPA 
programmas būtu iespējams izmantot, lai 
veicinātu dienvidaustrumos ilgtspējīgu 
attīstību, — to veicot sarunu par 22. sadaļu 
ietvaros;

16. stingri atbalsta valdības iniciatīvu 
censties panākt kurdu problēmas 
atrisināšanu, balstoties uz sarunām ar PKK 
un citiem kurdu pārstāvjiem; mudina 
valdību sagatavot reformas, kas vērstas uz 
to, lai veicinātu kurdu kopienas sociālās, 
kultūras un ekonomiskās tiesības, balstoties 
uz pienācīgu apspriešanos ar attiecīgajām 
ieinteresētajām pusēm un opozīciju; aicina 
opozīciju aktīvi atbalstīt sarunas un 
reformas kā svarīgu soli uz to, lai labumu 
gūtu visa Turcijas sabiedrība; aicina 
Turcijas iestādes cieši sadarboties ar 
Eiropas Komisiju, izvērtējot, kuras IPA 
programmas būtu iespējams izmantot, lai 
veicinātu dienvidaustrumos ilgtspējīgu 
attīstību, — to veicot sarunu par 22. sadaļu 
ietvaros;

Or. en

Grozījums Nr. 222
Fiorello Provera, Lorenzo Fontana
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Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. Stingri atbalsta valdības iniciatīvu 
censties panākt kurdu problēmas 
atrisināšanu, balstoties uz sarunām ar PKK; 
mudina valdību sagatavot reformas, kas 
vērstas uz to, lai veicinātu kurdu kopienas 
sociālās, kultūras un ekonomiskās tiesības, 
balstoties uz pienācīgu apspriešanos ar 
attiecīgajām ieinteresētajām pusēm un 
opozīciju; aicina opozīciju aktīvi atbalstīt 
sarunas un reformas kā svarīgu soli uz to, 
lai labumu gūtu visa Turcijas sabiedrība; 
aicina Turcijas iestādes cieši sadarboties ar 
Eiropas Komisiju, izvērtējot, kuras IPA 
programmas būtu iespējams izmantot, lai 
veicinātu dienvidaustrumos ilgtspējīgu 
attīstību, — to veicot sarunu par 22. sadaļu
ietvaros;

16. stingri atbalsta valdības iniciatīvu 
censties panākt kurdu problēmas 
atrisināšanu, balstoties uz sarunām ar PKK; 
mudina valdību sagatavot īstenojamas
reformas, kas vērstas uz to, lai veicinātu 
kurdu kopienas sociālās, kultūras un 
ekonomiskās tiesības, balstoties uz 
pienācīgu apspriešanos ar attiecīgajām 
ieinteresētajām pusēm un opozīciju; aicina 
opozīciju aktīvi atbalstīt sarunas un 
reformas kā svarīgu soli uz to, lai labumu 
gūtu visa Turcijas sabiedrība; aicina 
Turcijas iestādes cieši sadarboties ar 
Eiropas Komisiju, izvērtējot, kuras IPA 
programmas būtu iespējams izmantot, lai 
veicinātu dienvidaustrumos ilgtspējīgu 
attīstību, — to veicot sarunu par 22. sadaļu 
ietvaros;

Or. it

Grozījums Nr. 223
Maria Eleni Koppa

Rezolūcijas priekšlikums
16.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16.a atzinīgi vērtē to, ka drīzumā tiks 
īstenots paziņojums par Turcijas valdības 
nodomu no jauna atvērt grieķu 
minoritātes skolas Imbrosas (Gökceada) 
salā un Tenedosas (Bozcaada) salā 
saskaņā ar Eiropas Padomes 
Parlamentārās asamblejas Rezolūciju 
Nr. 1625; tomēr norāda, ka nepieciešami 
citi pasākumi, lai risinātu problēmas, ar 
ko sastopas grieķu minoritātes pārstāvji 
attiecībā uz viņu īpašumtiesībām;
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Or. el

Grozījums Nr. 224
Marietta Giannakou

Rezolūcijas priekšlikums
16.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16.a atzinīgi vērtē grieķu 
mazākumtautības skolas atkalatvēršanu 
Imbrosas (Gökçeada) salā, kas ir pozitīvs 
solis, lai tiktu saglabāts Imbrosas salas un 
Tenedosas salas (Bozcaada) divkultūru 
raksturs atbilstīgi Eiropas Padomes 
Parlamentārās asamblejas 2008. gada 
Rezolūcijai Nr. 1625; šai saistībā, ņemot 
vērā to, ka mazākumtautības pārstāvju 
skaits samazinās, aicina Turcijas iestādes 
rosināt un veicināt to mazākumtautības 
ģimeņu ekspatriāciju, kuras vēlas 
atgriezties salā; tomēr norāda, ka 
vajadzīgi turpmāki pasākumi, lai risinātu 
problēmas, ar kurām saskaras grieķu 
mazākumtautības pārstāvji, jo īpaši 
saistībā ar viņu tiesībām uz īpašumu;

Or. en

Grozījums Nr. 225
Marietta Giannakou

Rezolūcijas priekšlikums
16.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16.b ņem vērā, ka joprojām tiek ziņots par 
problēmām, ar kurām saskaras ES 
valstspiederīgie saistībā ar īpašuma 
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mantošanu un reģistrāciju; aicina Turciju 
pārtraukt diskriminējošo politiku un 
praksi šajā saistībā un pielāgot savus 
tiesību aktus un praksi ECTK un Eiropas 
Cilvēktiesību tiesas judikatūrai;

Or. en

Grozījums Nr. 226
Marietta Giannakou

Rezolūcijas priekšlikums
16.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16.c pauž nožēlu par to, ka gan Svētās 
Sofijas katedrāles muzejs Trabzonā, gan 
arī Svētās Sofijas katedrāles muzejs 
Isnikā pārveidots par mošeju, kā arī pauž 
nožēlu par Turcijas politiķu 
paziņojumiem par nākotnes iecerēm 
saistībā ar citiem līdzīgiem lēmumiem, kas 
attiecas uz citiem kristiešu pieminekļiem 
ar atzītu vēsturisku, simbolisku un 
kultūras nozīmi;

Or. en

Grozījums Nr. 227
Geoffrey Van Orden

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. uzskata, ka sociālais dialogs un sociālo 
partneru iesaistīšana ir vitāli svarīgi, lai 
varētu attīstīties pārtikusi sabiedrība; 
uzsver, ka ir svarīgs turpmāks progress 
sociālās politikas un nodarbinātības jomā, 
jo īpaši — svarīgi likvidēt visus šķēršļus 
arodbiedrību efektīvai darbībai, izveidot 

17. uzskata, ka sociālais dialogs un sociālo
un ekonomisko interešu grupu iesaistīšana 
ir svarīgi, lai varētu attīstīties pārtikusi 
sabiedrība; uzsver, ka ir svarīgs turpmāks 
progress sociālās politikas un 
nodarbinātības jomā, jo īpaši — svarīgi 
likvidēt šķēršļus arodbiedrību efektīvai 
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nacionālo nodarbinātības stratēģiju,
pievērsties nedeklarēta darba problēmai, 
paplašināt sociālās aizsardzības mehānismu 
aptvērumu un panākt lielāku 
nodarbinātības līmeni sievietēm un 
personām ar īpašām vajadzībām;

darbībai atbilstīgi ekonomikas un plašākas 
sabiedrības interesēm, pievērsties 
nedeklarēta darba problēmai, paplašināt 
sociālās aizsardzības mehānismu 
aptvērumu un panākt lielāku 
nodarbinātības līmeni sievietēm un 
personām ar īpašām vajadzībām;

Or. en

Grozījums Nr. 228
Renate Sommer

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. uzskata, ka sociālais dialogs un sociālo 
partneru iesaistīšana ir vitāli svarīgi, lai 
varētu attīstīties pārtikusi sabiedrība; 
uzsver, ka ir svarīgs turpmāks progress 
sociālās politikas un nodarbinātības jomā, 
jo īpaši — svarīgi likvidēt visus šķēršļus 
arodbiedrību efektīvai darbībai, izveidot 
nacionālo nodarbinātības stratēģiju, 
pievērsties nedeklarēta darba problēmai, 
paplašināt sociālās aizsardzības mehānismu 
aptvērumu un panākt lielāku 
nodarbinātības līmeni sievietēm un 
personām ar īpašām vajadzībām;

17. uzskata, ka sociālais dialogs un sociālo 
partneru iesaistīšana ir vitāli svarīgi, lai 
varētu attīstīties demokrātiska sabiedrība 
un būtu iespējams paaugstināt iedzīvotāju 
labklājību; uzsver, ka ir svarīgs turpmāks 
progress sociālās politikas un 
nodarbinātības jomā, jo īpaši — svarīgi 
likvidēt visus šķēršļus brīvu arodbiedrību 
darbam, izveidot nacionālo nodarbinātības 
stratēģiju, pievērsties nedeklarēta darba 
problēmai, paplašināt sociālās aizsardzības 
mehānismu aptvērumu un panākt lielāku 
nodarbinātības līmeni sievietēm un 
personām ar īpašām vajadzībām;

Or. de

Grozījums Nr. 229
Hélène Flautre, Franziska Keller

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. uzskata, ka sociālais dialogs un sociālo 17. uzskata, ka sociālais dialogs un sociālo 
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partneru iesaistīšana ir vitāli svarīgi, lai 
varētu attīstīties pārtikusi sabiedrība;
uzsver, ka ir svarīgs turpmāks progress 
sociālās politikas un nodarbinātības jomā, 
jo īpaši — svarīgi likvidēt visus šķēršļus 
arodbiedrību efektīvai darbībai, izveidot 
nacionālo nodarbinātības stratēģiju, 
pievērsties nedeklarēta darba problēmai, 
paplašināt sociālās aizsardzības mehānismu 
aptvērumu un panākt lielāku 
nodarbinātības līmeni sievietēm un 
personām ar īpašām vajadzībām;

partneru iesaistīšana ir vitāli svarīgi, lai 
varētu attīstīties pārtikusi sabiedrība;
uzsver, ka ir svarīgs turpmāks progress 
sociālās politikas un nodarbinātības jomā, 
jo īpaši — svarīgi likvidēt visus šķēršļus 
arodbiedrību efektīvai darbībai, izveidot 
nacionālo nodarbinātības stratēģiju, 
pievērsties nedeklarēta darba problēmai, 
paplašināt sociālās aizsardzības mehānismu 
aptvērumu un panākt lielāku 
nodarbinātības līmeni sievietēm un 
personām ar īpašām vajadzībām; pieņem 
zināšanai, ka pakāpeniski tiek īstenots 
Likums Nr. 6289 un Nr. 6358 par 
arodbiedrību tiesībām privātajā un 
publiskajā sektorā, taču pauž bažas par 
joprojām pastāvošajiem šķēršļiem 
arodbiedrību efektīvai darbībai; pauž 
nopietnas bažas par to, ka uzņēmumos, 
kuru darbinieku skaits ir mazāks par 30, 
arodbiedrību pārstāvji nav aizsargāti pret 
diskrimināciju; aicina tiesību aktus par 
arodbiedrībām īstenot saskaņā ar SDO 
starptautiskajiem standartiem, ko Turcija 
ir ratificējusi;

Or. fr

Grozījums Nr. 230
Salvador Sedó i Alabart

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. uzskata, ka sociālais dialogs un sociālo 
partneru iesaistīšana ir vitāli svarīgi, lai 
varētu attīstīties pārtikusi sabiedrība; 
uzsver, ka ir svarīgs turpmāks progress 
sociālās politikas un nodarbinātības jomā, 
jo īpaši — svarīgi likvidēt visus šķēršļus 
arodbiedrību efektīvai darbībai, izveidot 
nacionālo nodarbinātības stratēģiju, 
pievērsties nedeklarēta darba problēmai, 
paplašināt sociālās aizsardzības mehānismu 

17. uzskata, ka sociālais dialogs un sociālo 
partneru iesaistīšana ir vitāli svarīgi, lai 
varētu attīstīties pārtikusi sabiedrība; 
uzsver, ka ir svarīgs turpmāks progress 
sociālās politikas un nodarbinātības jomā, 
jo īpaši — svarīgi likvidēt visus šķēršļus 
arodbiedrību efektīvai darbībai, izveidot 
nacionālo nodarbinātības stratēģiju, 
pievērsties nedeklarēta darba problēmai, 
paplašināt sociālās aizsardzības mehānismu 
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aptvērumu un panākt lielāku 
nodarbinātības līmeni sievietēm un 
personām ar īpašām vajadzībām;

aptvērumu un panākt lielāku 
nodarbinātības līmeni sievietēm un 
personām ar īpašām vajadzībām; uzsver, 
cik svarīgi ir atvērt 19. sadaļu par sociālo 
politiku un nodarbinātību, lai drīzumā 
panāktu progresu šajā jomā; 

Or. en

Grozījums Nr. 231
Raimon Obiols

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. uzskata, ka sociālais dialogs un sociālo 
partneru iesaistīšana ir vitāli svarīgi, lai 
varētu attīstīties pārtikusi sabiedrība; 
uzsver, ka ir svarīgs turpmāks progress 
sociālās politikas un nodarbinātības jomā, 
jo īpaši — svarīgi likvidēt visus šķēršļus 
arodbiedrību efektīvai darbībai, izveidot 
nacionālo nodarbinātības stratēģiju, 
pievērsties nedeklarēta darba problēmai, 
paplašināt sociālās aizsardzības mehānismu 
aptvērumu un panākt lielāku 
nodarbinātības līmeni sievietēm un 
personām ar īpašām vajadzībām;

17. uzskata, ka sociālais dialogs un sociālo 
partneru iesaistīšana ir vitāli svarīgi, lai 
varētu attīstīties pārtikusi sabiedrība; 
uzsver, ka ir svarīgs turpmāks progress 
sociālās politikas un nodarbinātības jomā, 
jo īpaši — svarīgi likvidēt visus šķēršļus 
arodbiedrību efektīvai darbībai, izveidot 
nacionālo nodarbinātības stratēģiju, 
pievērsties nedeklarēta darba problēmai, 
paplašināt sociālās aizsardzības mehānismu 
aptvērumu un panākt lielāku 
nodarbinātības līmeni sievietēm un 
personām ar īpašām vajadzībām; uzsver, 
ka ir būtiski atvērt 19. sadaļu par sociālo 
politiku un nodarbinātību;

Or. en

Grozījums Nr. 232
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. uzskata, ka sociālais dialogs un sociālo 17. uzskata, ka sociālais dialogs un sociālo 
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partneru iesaistīšana ir vitāli svarīgi, lai 
varētu attīstīties pārtikusi sabiedrība; 
uzsver, ka ir svarīgs turpmāks progress 
sociālās politikas un nodarbinātības jomā, 
jo īpaši — svarīgi likvidēt visus šķēršļus 
arodbiedrību efektīvai darbībai, izveidot 
nacionālo nodarbinātības stratēģiju, 
pievērsties nedeklarēta darba problēmai, 
paplašināt sociālās aizsardzības mehānismu 
aptvērumu un panākt lielāku 
nodarbinātības līmeni sievietēm un 
personām ar īpašām vajadzībām;

partneru iesaistīšana ir vitāli svarīgi, lai 
varētu attīstīties pārtikusi sabiedrība; 
uzsver, ka ir svarīgs turpmāks progress 
sociālās politikas un nodarbinātības jomā, 
jo īpaši — svarīgi likvidēt visus šķēršļus 
arodbiedrību efektīvai darbībai, izveidot 
nacionālo nodarbinātības stratēģiju, 
pievērsties nedeklarēta darba problēmai, 
paplašināt sociālās aizsardzības mehānismu 
aptvērumu un panākt lielāku
nodarbinātības līmeni sievietēm un 
personām ar īpašām vajadzībām; uzsver, 
ka ir būtiski atvērt 19. sadaļu par sociālo 
politiku un nodarbinātību;

Or. en

Grozījums Nr. 233
Andrew Duff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ivo Vajgl

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. uzskata, ka sociālais dialogs un sociālo 
partneru iesaistīšana ir vitāli svarīgi, lai 
varētu attīstīties pārtikusi sabiedrība; 
uzsver, ka ir svarīgs turpmāks progress 
sociālās politikas un nodarbinātības jomā, 
jo īpaši — svarīgi likvidēt visus šķēršļus 
arodbiedrību efektīvai darbībai, izveidot 
nacionālo nodarbinātības stratēģiju, 
pievērsties nedeklarēta darba problēmai, 
paplašināt sociālās aizsardzības mehānismu 
aptvērumu un panākt lielāku 
nodarbinātības līmeni sievietēm un 
personām ar īpašām vajadzībām;

17. uzskata, ka sociālais dialogs un sociālo 
partneru iesaistīšana ir vitāli svarīgi, lai 
varētu attīstīties pārtikusi sabiedrība; 
uzsver, ka ir svarīgs turpmāks progress 
sociālās politikas un nodarbinātības jomā, 
jo īpaši — svarīgi likvidēt visus šķēršļus 
arodbiedrību efektīvai darbībai, izveidot 
nacionālo nodarbinātības stratēģiju, 
pievērsties nedeklarēta darba problēmai, 
paplašināt sociālās aizsardzības mehānismu 
aptvērumu un panākt lielāku 
nodarbinātības līmeni sievietēm un 
personām ar īpašām vajadzībām; tādēļ 
aicina Turciju piekrist atvērt 19. sadaļu;

Or. en

Grozījums Nr. 234
Nikolaos Salavrakos
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Rezolūcijas priekšlikums
17.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17.a ņem vērā, ka joprojām tiek ziņots par 
problēmām, ar kurām saskaras ES 
valstspiederīgie saistībā ar īpašuma 
mantošanu un reģistrāciju; aicina Turciju 
pārtraukt diskriminējošo politiku un 
praksi šajā saistībā un pielāgot savus 
tiesību aktus un praksi ECTK;

Or. en

Grozījums Nr. 235
Takis Hadjigeorgiou

Rezolūcijas priekšlikums
17.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17.a pauž nopietnas bažas par centienu 
īstenot reformas Turcijā iespējamo virzību 
un to būtību attiecībā uz pamatbrīvību 
aizsardzību un kurdu jautājumu, ņemot 
vērā, ka Turcijā bijis ilgs asa konflikta 
periods, kuru, iespējams, izraisījusi 
nesenā krīze, ko veicināja vietējo un 
starptautisko sabiedrisko domu 
ietekmējušais korupcijas skandāls, un 
tagad jau iesakņojies islamiskās 
sabiedrības dalījums, kā arī gaidāmās 
vēlēšanas;

Or. el

Grozījums Nr. 236
Alojz Peterle

Rezolūcijas priekšlikums
17.a punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17.a norāda uz Turcijas sabiedrības 
paustajām bažām par to, ka Revīzijas 
palāta nevar veikt revīziju daudzās valsts 
iestādēs, jo trūkst nepieciešamās 
tiesībaizsardzības;

Or. en

Grozījums Nr. 237
Göran Färm, Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Jens 
Nilsson, Tanja Fajon, Richard Howitt

Rezolūcijas priekšlikums
17.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17.a norāda uz ierobežoto progresu darba 
un arodbiedrību tiesību jomā; pauž nožēlu 
par to, ka tiesību akti par arodbiedrību 
tiesībām joprojām neatbilst ES un SDO 
standartiem un ka arodbiedrību 
kolektīvajai rīcībai ir daudzi 
ierobežojumi; aicina Turciju turpināt 
darbu saistībā ar jauniem tiesību aktiem 
šajā jomā, lai nodrošinātu atbilstību ES 
acquis un SDO konvencijām;

Or. en

Grozījums Nr. 238
Nikolaos Salavrakos

Rezolūcijas priekšlikums
17.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17.b aicina Turciju pielāgot savu tiesisko 
regulējumu kapitāla aprites un 
maksājumu jomā acquis, tostarp 
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pakāpeniski liberalizējot nekustamā 
īpašuma iegādi attiecībā uz ES pilsoņiem, 
kā arī izskaust diskrimināciju viņu vidū;

Or. en

Grozījums Nr. 239
Laurence J.A.J. Stassen

Rezolūcijas priekšlikums
3. apakšvirsraksts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Labu kaimiņattiecību veidošana Turcijas trešā neveiksme — labu 
kaimiņattiecību veidošana

Or. nl

Grozījums Nr. 240
Marietta Giannakou

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. norāda uz Turcijas un Grieķijas 
nepārtrauktiem centieniem uzlabot 
divpusējās attiecības, tostarp ar divpusējām 
sanāksmēm; tomēr pauž nožēlu, ka vēl 
joprojām nav atsaukti casus belli draudi, ko 
Turcijas Lielā Nacionālā Asambleja ir 
pasludinājusi attiecībā uz Grieķiju;

18. norāda uz Turcijas un Grieķijas 
nepārtrauktiem centieniem uzlabot 
divpusējās attiecības, tostarp ar divpusējām 
sanāksmēm; tomēr pauž nožēlu, ka vēl 
joprojām nav atsaukti casus belli draudi, ko 
Turcijas Lielā Nacionālā Asambleja ir 
pasludinājusi attiecībā uz Grieķiju; mudina 
Turcijas valdību izbeigt atkārtotos 
pārkāpumus, kas izdarīti Grieķijas gaisa 
telpā un teritoriālajos ūdeņos, kā arī 
pārtraukt Turcijas militāro gaisa kuģu 
lidojumus pāri Grieķijas salām; aicina 
Turcijas valdību ievērot starptautiskos 
tiesību aktus, atturoties no konkrētām 
darbībām, piemēram, izpētes atklātā jūrā 
teritorijās, kas atrodas kontinentālajā 
šelfā vai citās ES dalībvalstu jūras 
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teritorijās;

Or. en

Grozījums Nr. 241
Nikolaos Salavrakos

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. norāda uz Turcijas un Grieķijas 
nepārtrauktiem centieniem uzlabot 
divpusējās attiecības, tostarp ar divpusējām 
sanāksmēm; tomēr pauž nožēlu, ka vēl 
joprojām nav atsaukti casus belli draudi, ko 
Turcijas Lielā Nacionālā Asambleja ir 
pasludinājusi attiecībā uz Grieķiju;

18. norāda uz Turcijas un Grieķijas 
nepārtrauktiem centieniem uzlabot 
divpusējās attiecības, tostarp ar divpusējām 
sanāksmēm; tomēr pauž nožēlu, ka vēl 
joprojām nav atsaukti casus belli draudi, ko 
Turcijas Lielā Nacionālā Asambleja ir 
pasludinājusi attiecībā uz Grieķiju, un ka 
joprojām turpinās Grieķijas gaisa telpas 
un teritoriālo ūdeņu pārkāpumi;

Or. el

Grozījums Nr. 242
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. norāda uz Turcijas un Grieķijas 
nepārtrauktiem centieniem uzlabot 
divpusējās attiecības, tostarp ar divpusējām 
sanāksmēm; tomēr pauž nožēlu, ka vēl 
joprojām nav atsaukti casus belli draudi, ko 
Turcijas Lielā Nacionālā Asambleja ir 
pasludinājusi attiecībā uz Grieķiju;

18. norāda uz Turcijas un Grieķijas 
nepārtrauktiem centieniem uzlabot 
divpusējās attiecības, tostarp ar divpusējām 
sanāksmēm; tomēr uzskata par 
nepieņemamu to, ka vēl joprojām nav 
atsaukti casus belli draudi, ko Turcijas 
Lielā Nacionālā Asambleja ir pasludinājusi 
attiecībā uz Grieķiju;

Or. de
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Grozījums Nr. 243
Charles Tannock

Rezolūcijas priekšlikums
18.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18.a atzinīgi vērtē attiecības starp Turciju 
un Kurdistānas reģionālo valdību Irākā, 
kas kļūst arvien draudzīgākas, jo īpaši 
saistībā ar to sadarbību energoapgādes un 
jaunu naftas cauruļvadu būvniecības 
jomā; uzskata, ka šādas attiecības palīdzēs 
veicināt Kurdistānas autonomā apgabala 
Irākā ekonomisko attīstību; uzsver 
pozitīvo simbolismu, ko šādas attiecības 
var nodrošināt, mazinot iekšējo spriedzi 
Turcijā;

Or. en

Grozījums Nr. 244
Nikolaos Salavrakos, Niki Tzavela

Rezolūcijas priekšlikums
18.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18.a aicina Turcijas valdību atturēties no 
jebkādām darbībām, piemēram, izpētes 
atklātā jūrā teritorijās, kas atrodas 
kontinentālajā šelfā vai citās ES 
dalībvalstu jūras teritorijās, kuras kaitē 
labām kaimiņattiecībām un neatbilst 
starptautiskajām tiesībām, kā arī 
principam, kas paredz strīdu miermīlīgu 
risinājumu;

Or. en
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Grozījums Nr. 245
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Rezolūcijas priekšlikums
18.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18.a aicina izvairīties no jebkādiem 
draudiem, spriedzes vai darbībām, kas 
varētu kaitēt labām kaimiņattiecībām un 
miermīlīgam strīdu risinājumam; uzsver 
visas ES dalībvalstu suverēnās tiesības, 
kurās cita starpā ietilpst tiesības slēgt 
divpusējus nolīgumus saskaņā ar ES 
acquis un starptautiskajām tiesībām, 
tostarp ANO Jūras tiesību konvenciju;

Or. en

Grozījums Nr. 246
Marusya Lyubcheva

Rezolūcijas priekšlikums
18.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18.a atzinīgi vērtē to, ka darbu atsākusi 
Apvienotā komiteja jautājumos par 
Bulgārijas Republikas un Turcijas 
Republikas neatrisinātajām problēmām,
un aicina turpināt centienus, lai 
atrisinātu jautājumu saistībā ar 
Bulgārijas trāķiešu bēgļu īpašumtiesībām 
saskaņā ar ieteikumiem, ko Eiropas 
Parlaments sniedzis savās rezolūcijās par 
2007. gada4a un 2011. gada4b ziņojumiem 
par Turcijas progresu ceļā uz 
pievienošanos;

__________________
4a Eiropas Parlamenta 2008. gada 
21. maija rezolūcija par Turcijas 
2007. gada progresa ziņojumu, 
OV C 279E, 19.11.2009.
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4b Eiropas Parlamenta 2012. gada 
29. maija rezolūcija par Turcijas 
2011. gada progresa ziņojumu, 
OV C 257E, 6.9.2009.

Or. bg

Grozījums Nr. 247
Graham Watson

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. aicina Turcijas valdību nekavējoties 
parakstīt un ratificēt ANO Jūras tiesību 
konvenciju (UNCLOS) un atgādina, ka 
Kipras Republikas ekskluzīvā ekonomiskā 
zona ir pilnībā leģitīma;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 248
Geoffrey Van Orden

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. aicina Turcijas valdību nekavējoties 
parakstīt un ratificēt ANO Jūras tiesību 
konvenciju (UNCLOS) un atgādina, ka 
Kipras Republikas ekskluzīvā ekonomiskā 
zona ir pilnībā leģitīma;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 249
Marietta Giannakou
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Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. aicina Turcijas valdību nekavējoties 
parakstīt un ratificēt ANO Jūras tiesību 
konvenciju (UNCLOS) un atgādina, ka 
Kipras Republikas ekskluzīvā ekonomiskā 
zona ir pilnībā leģitīma;

19. atkārto, ka ES, tās dalībvalstis un 
visas pārējās kandidātvalstis ir 
parakstījušas ANO Jūras tiesību 
konvenciju (UNCLOS) un ka tā ir daļa no 
acquis communautaire; aicina Turcijas 
valdību nekavējoties parakstīt un ratificēt 
UNCLOS un atgādina, ka Kipras 
Republikas ekskluzīvā ekonomiskā zona ir 
pilnībā leģitīma;

Or. en

Grozījums Nr. 250
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann, Jorgo Chatzimarkakis, Ana Gomes

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. aicina Turcijas valdību nekavējoties 
parakstīt un ratificēt ANO Jūras tiesību 
konvenciju (UNCLOS) un atgādina, ka 
Kipras Republikas ekskluzīvā ekonomiskā 
zona ir pilnībā leģitīma;

19. aicina Turcijas valdību nekavējoties 
parakstīt un ratificēt ANO Jūras tiesību 
konvenciju (UNCLOS), kas ir daļa no 
acquis communautaire, un atgādina, ka 
Kipras Republikas ekskluzīvā ekonomiskā 
zona ir pilnībā leģitīma; aicina Turciju 
ievērot visu ES dalībvalstu suverēnās 
tiesības, kurās cita starpā ietilpst tiesības 
slēgt divpusējus nolīgumus un tiesības 
izpētīt un izmantot savus dabas resursus 
saskaņā ar ES acquis un starptautiskajām 
tiesībām, tostarp saskaņā ar ANO Jūras 
tiesību konvenciju; uzsver arī, ka jāievēro 
dalībvalstu suverenitāte pār to 
teritoriālajiem ūdeņiem; pauž nožēlu par 
to, ka Turcija pastāvīgi pieļauj 
suverenitātes, teritoriālās integritātes un 
jurisdikcijas pārkāpumus Kipras 
Republikas ekskluzīvajā ekonomikas zonā 
(EEZ), izdodot paziņojumus, kas vērsti 
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pret Kipras Republikas veiktajiem 
urbšanas darbiem, un draudot piemērot 
represijas uzņēmumiem, kuri piedalās 
Kipras veiktajā izpētē;

Or. en

Grozījums Nr. 251
Takis Hadjigeorgiou

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. aicina Turcijas valdību nekavējoties 
parakstīt un ratificēt ANO Jūras tiesību 
konvenciju (UNCLOS) un atgādina, ka 
Kipras Republikas ekskluzīvā ekonomiskā 
zona ir pilnībā leģitīma;

19. aicina Turcijas valdību nekavējoties 
parakstīt un ratificēt ANO Jūras tiesību 
konvenciju (UNCLOS), kas ir daļa no 
acquis communautaire, un atgādina, ka 
Kipras Republikas ekskluzīvā ekonomiskā 
zona ir pilnībā leģitīma; pauž nopietnas 
bažas par Turcijas publiski izteiktajiem 
draudiem Kipras Republikai un mudina 
Turciju atturēties no draudēšanas un 
nesaskaņu izraisīšanas, kā arī no Kipras 
Republikas suverēno tiesību pārkāpšanas 
tās teritoriālajos ūdeņos, ekskluzīvajā 
ekonomikas zonā un gaisa telpā;

Or. en

Grozījums Nr. 252
Maria Eleni Koppa

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. aicina Turcijas valdību nekavējoties 
parakstīt un ratificēt ANO Jūras tiesību 
konvenciju (UNCLOS) un atgādina, ka 
Kipras Republikas ekskluzīvā ekonomiskā 
zona ir pilnībā leģitīma;

19. aicina Turcijas valdību nekavējoties 
parakstīt un ratificēt ANO Jūras tiesību 
konvenciju (UNCLOS), kas ir daļa no 
Kopienas acquis, un atgādina, ka Kipras 
Republikas ekskluzīvā ekonomiskā zona ir 
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pilnībā leģitīma;

Or. el

Grozījums Nr. 253
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Rezolūcijas priekšlikums
19.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19.a aicina Turciju pārstāt kavēt visus 
Kipras Republikas un to ārvalstu 
uzņēmumu likumīgos centienus un 
iniciatīvas, kuri veic urbumus Kipras 
Republikas ekskluzīvajā ekonomikas 
zonā, lai veiktu gāzes un naftas ieguves 
izpēti; aicina Turciju izbeigt pārkāpt 
acquis communautaire un starptautiskās 
jūras tiesības, kas ir neatņemama daļa tās 
pievienošanās sarunām ar ES, un tādēļ 
ievērot noteikumus un kandidātvalsts 
juridisko un politisko raksturu, kam būtu 
pilnībā jāņem vērā visu dalībvalstu 
suverēnās tiesības, kā to paredz līgumi;

Or. en

Grozījums Nr. 254
Nikolaos Chountis

Rezolūcijas priekšlikums
19.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19.a uzsver, ka labu kaimiņattiecību 
interesēs, kā arī, ņemot vērā ekonomikas 
krīzi Grieķijā, Turcijai būtu jāsāk 
abpusēja dārgā militārā aprīkojuma 
samazināšana, tādējādi panāktos 
ietaupījumus novirzot sociālajiem 
pasākumiem, lai cīnītos pret nabadzību, 
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mazinātu bezdarbu un turpinātu palīdzēt 
ekonomiski neaizsargātām sabiedrības 
grupām;

Or. el

Grozījums Nr. 255
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Rezolūcijas priekšlikums
19.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19.b aicina Turcijas valdību atturēties no 
draudēšanas un/vai jebkādām darbībām, 
kas vērstas pret Kipras Republikas 
suverēnajām tiesībām un jurisdikciju tās 
teritoriālajos ūdeņos un ekskluzīvajā 
ekonomikas zonā;

Or. en

Grozījums Nr. 256
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann, Charles Tannock, Jorgo 
Chatzimarkakis

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. atkārtoti pauž stingru atbalstu Kipras 
apvienošanai, kas balstās uz taisnīgu un 
dzīvotspējīgu atrisinājumu abām 
kopienām; aicina Turciju aktīvi atbalstīt 
sarunas, kas vērstas uz to, lai panāktu 
taisnīgu, dzīvotspējīgu un visaptverošu 
atrisinājumu ANO ģenerālsekretāra 
aizgādībā un saskaņā ar attiecīgajām ANO 
Drošības padomes rezolūcijām; aicina 
Turciju sākt atsaukt savus bruņotos spēkus 
no Kipras un nodot nodalīto Famagustas 
sektoru ANO saskaņā ar ANO Drošības 

20. atkārtoti pauž stingru atbalstu Kipras 
apvienošanai, kas balstās uz taisnīgu un 
dzīvotspējīgu atrisinājumu abām 
kopienām; aicina Turciju aktīvi atbalstīt 
sarunas, kas vērstas uz to, lai panāktu 
taisnīgu, dzīvotspējīgu un visaptverošu 
atrisinājumu, kā arī atbalstīt kopīga 
paziņojuma pieņemšanu, kurā tiktu 
precizēti principi sarunu procesam ANO 
ģenerālsekretāra aizgādībā un saskaņā ar
attiecīgajām ANO Drošības padomes 
rezolūcijām, kā arī vērtībām un 
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padomes rezolūciju Nr. 550 (1984. gads); 
aicina Kipras Republiku atvērt 
Famagustas ostu ES muitas pārraudzībā, 
lai veicinātu labvēlīgu gaisotni pašreizējo 
apvienošanās sarunu veiksmīgai 
atrisināšanai un ļautu Kipras turkiem 
tirgoties tiešā veidā legāli tā, kā tas ir 
pieņemami visiem; atzīmē Kipras valdības 
priekšlikumus pievērsties augstāk
minētajiem jautājumiem;

principiem, kas ir ES dibināšanas 
pamatā; aicina Turciju nekavējoties sākt 
atsaukt savus bruņotos spēkus no Kipras un 
nodot nodalīto Famagustas sektoru ANO 
saskaņā ar ANO Drošības padomes 
rezolūciju Nr. 550 (1984. gads); atzīmē 
Kipras valdības priekšlikumus pievērsties 
iepriekš minētajiem jautājumiem;
vienlaikus pauž nožēlu, ka Turcija ir 
noraidījusi Kipras Republikas valdības 
2010. gadā izteikto priekšlikumu cita 
starpā atvērt Famagustas ostu Eiropas 
Savienības uzraudzībā, kas ļautu caur 
Famagustas ostu veikt tirdzniecības 
darījumus starp ES un Kipras turkiem;

Or. en

Grozījums Nr. 257
Metin Kazak, Jelko Kacin

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. atkārtoti pauž stingru atbalstu Kipras 
apvienošanai, kas balstās uz taisnīgu un 
dzīvotspējīgu atrisinājumu abām 
kopienām; aicina Turciju aktīvi atbalstīt 
sarunas, kas vērstas uz to, lai panāktu 
taisnīgu, dzīvotspējīgu un visaptverošu 
atrisinājumu ANO ģenerālsekretāra 
aizgādībā un saskaņā ar attiecīgajām ANO 
Drošības padomes rezolūcijām; aicina 
Turciju sākt atsaukt savus bruņotos 
spēkus no Kipras un nodot nodalīto 
Famagustas sektoru ANO saskaņā ar 
ANO Drošības padomes rezolūciju 
Nr. 550 (1984. gads); aicina Kipras 
Republiku atvērt Famagustas ostu ES
muitas pārraudzībā, lai veicinātu
labvēlīgu gaisotni pašreizējo apvienošanās 
sarunu veiksmīgai atrisināšanai un ļautu 
Kipras turkiem tirgoties tiešā veidā legāli 
tā, kā tas ir pieņemami visiem; atzīmē 

20. atkārtoti pauž stingru atbalstu Kipras 
apvienošanai, kas balstās uz taisnīgu un 
dzīvotspējīgu atrisinājumu ar ANO 
ietvaros noteiktajiem rādītājiem attiecībā 
uz divām zonām, divām kopienām un 
politisko līdztiesību abām kopienām; aicina 
Turciju turpināt aktīvi atbalstīt sarunas, 
kas vērstas uz to, lai panāktu taisnīgu, 
dzīvotspējīgu un visaptverošu atrisinājumu 
ANO ģenerālsekretāra aizgādībā un 
saskaņā ar attiecīgajām ANO Drošības 
padomes rezolūcijām; aicina Kipras 
Republiku atļaut pieņemt tiešās 
tirdzniecības regulējumu, kas ļautu 
Kipras turkiem tirgoties tiešā veidā ES tā, 
kā tas ir pieņemami visiem, un veicināt
labvēlīgu gaisotni pašreizējo apvienošanās 
sarunu veiksmīgai atrisināšanai;
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Kipras valdības priekšlikumus pievērsties 
augstāk minētajiem jautājumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 258
Graham Watson

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. atkārtoti pauž stingru atbalstu Kipras 
apvienošanai, kas balstās uz taisnīgu un 
dzīvotspējīgu atrisinājumu abām 
kopienām; aicina Turciju aktīvi atbalstīt 
sarunas, kas vērstas uz to, lai panāktu 
taisnīgu, dzīvotspējīgu un visaptverošu 
atrisinājumu ANO ģenerālsekretāra 
aizgādībā un saskaņā ar attiecīgajām ANO 
Drošības padomes rezolūcijām; aicina 
Turciju sākt atsaukt savus bruņotos spēkus 
no Kipras un nodot nodalīto Famagustas 
sektoru ANO saskaņā ar ANO Drošības 
padomes rezolūciju Nr. 550 (1984. gads); 
aicina Kipras Republiku atvērt 
Famagustas ostu ES muitas pārraudzībā, 
lai veicinātu labvēlīgu gaisotni pašreizējo 
apvienošanās sarunu veiksmīgai 
atrisināšanai un ļautu Kipras turkiem 
tirgoties tiešā veidā legāli tā, kā tas ir 
pieņemami visiem; atzīmē Kipras valdības 
priekšlikumus pievērsties augstāk 
minētajiem jautājumiem;

20. atkārtoti pauž stingru atbalstu Kipras
apvienošanai, kas balstās uz taisnīgu un 
dzīvotspējīgu atrisinājumu ar ANO 
ietvaros noteiktajiem rādītājiem attiecībā 
uz divām zonām, divām kopienām un 
politisko līdztiesību abām kopienām; aicina 
Turciju turpināt atbalstīt sarunas, kas 
vērstas uz to, lai panāktu taisnīgu, 
dzīvotspējīgu un visaptverošu atrisinājumu 
ANO ģenerālsekretāra aizgādībā un 
saskaņā ar attiecīgajām ANO Drošības 
padomes rezolūcijām; mudina visas puses 
veikt sarunas, lai atvieglotu preču, 
pakalpojumu un kapitāla brīvu apriti un 
personu pārvietošanos un atrisinātu 
īpašuma jautājumus Kiprā; aicina Turciju 
sākt atsaukt savus bruņotos spēkus no 
Kipras un nodot Varošu5a ANO saskaņā ar 
ANO Drošības padomes rezolūciju Nr. 550 
(1984. gads); aicina Kipras Republiku 
atļaut pieņemt tiešās tirdzniecības 
regulējumu5b, kas ļautu Kipras turkiem 
tirgoties tiešā veidā ES tā, kā tas ir 
pieņemami visiem, un veicināt labvēlīgu 
gaisotni pašreizējo apvienošanās sarunu 
veiksmīgai atrisināšanai; 

__________________
5a Pieļauta faktu kļūda, proti, ANO 
Rezolūcijā Nr. 550 pieprasīts Turcijai sākt 
atsaukt savus bruņotos spēkus no 
Varošas, kas ir Famagustas pilsētas 
sektors. Šajā gadījumā vietvārds 



AM\1015246LV.doc 37/78 PE526.339v01-00

LV

Famagusta var arī tikt kļūdaini 
interpretēts kā apgabals. 
5b Eiropas Komisija 2004. gadā ierosināja 
slēgt brīvās tirdzniecības nolīgumu ar 
Ziemeļkipru, taču kopš tā laika Padome 
apturējusi tā izskatīšanu (neskatoties uz 
to, ka Lisabonas līgums ir stājies spēkā).

Or. en

Grozījums Nr. 259
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. atkārtoti pauž stingru atbalstu Kipras 
apvienošanai, kas balstās uz taisnīgu un 
dzīvotspējīgu atrisinājumu abām 
kopienām; aicina Turciju aktīvi atbalstīt 
sarunas, kas vērstas uz to, lai panāktu 
taisnīgu, dzīvotspējīgu un visaptverošu 
atrisinājumu ANO ģenerālsekretāra 
aizgādībā un saskaņā ar attiecīgajām ANO 
Drošības padomes rezolūcijām; aicina 
Turciju sākt atsaukt savus bruņotos spēkus 
no Kipras un nodot nodalīto Famagustas 
sektoru ANO saskaņā ar ANO Drošības 
padomes rezolūciju Nr. 550 (1984. gads); 
aicina Kipras Republiku atvērt Famagustas 
ostu ES muitas pārraudzībā, lai veicinātu 
labvēlīgu gaisotni pašreizējo apvienošanās 
sarunu veiksmīgai atrisināšanai un ļautu 
Kipras turkiem tirgoties tiešā veidā legāli 
tā, kā tas ir pieņemami visiem; atzīmē 
Kipras valdības priekšlikumus pievērsties 
augstāk minētajiem jautājumiem;

20. atkārtoti pauž stingru atbalstu Kipras 
apvienošanai, kas balstās uz taisnīgu, 
demokrātisku un dzīvotspējīgu 
atrisinājumu abām kopienām saskaņā ar 
10. protokolu un atbilstīgi vērtībām un 
principiem, kas ir ES dibināšanas 
pamatā; aicina Turciju aktīvi atbalstīt 
sarunas, kas vērstas uz to, lai panāktu 
taisnīgu, dzīvotspējīgu un visaptverošu 
atrisinājumu ANO ģenerālsekretāra 
aizgādībā un saskaņā ar attiecīgajām ANO 
Drošības padomes rezolūcijām un lai 
panāktu pozitīvu un rosinošu ES atbalstu, 
nodrošinot, ka pilnībā tiek ievērotas un 
augsti vērtētas demokrātijas vērtības un 
principi; aicina Turciju nekavējoties sākt 
atsaukt savus bruņotos spēkus no Kipras un 
nodot nodalīto Famagustas pilsētteritoriju 
tās likumīgajiem iedzīvotājiem un ANO 
saskaņā ar ANO Drošības padomes 
rezolūciju Nr. 550 (1984. gads), tādējādi 
veicinot centienus virzībā uz visaptverošu 
risinājumu; līdz ar to arī aicina Kipras 
Republiku atvērt Famagustas ostu ES 
muitas pārraudzībā, lai veicinātu labvēlīgu 
gaisotni pašreizējo apvienošanās sarunu 
veiksmīgai atrisināšanai un ļautu Kipras 
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turkiem tirgoties tiešā veidā legāli tā, kā tas 
ir pieņemami visiem, un saskaņā ar 
starptautiskajām tiesībām un acquis 
communautaire, kā arī pilnībā ievērojot 
Kipras Republikas, kas ir ES dalībvalsts, 
suverēnās tiesības, kā to paredz 
10. protokols un Līgumi; atzīmē Kipras 
valdības priekšlikumus pievērsties iepriekš
minētajiem jautājumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 260
Takis Hadjigeorgiou

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. atkārtoti pauž stingru atbalstu Kipras 
apvienošanai, kas balstās uz taisnīgu un 
dzīvotspējīgu atrisinājumu abām 
kopienām; aicina Turciju aktīvi atbalstīt 
sarunas, kas vērstas uz to, lai panāktu 
taisnīgu, dzīvotspējīgu un visaptverošu 
atrisinājumu ANO ģenerālsekretāra 
aizgādībā un saskaņā ar attiecīgajām ANO 
Drošības padomes rezolūcijām; aicina 
Turciju sākt atsaukt savus bruņotos spēkus 
no Kipras un nodot nodalīto Famagustas 
sektoru ANO saskaņā ar ANO Drošības 
padomes rezolūciju Nr. 550 (1984. gads); 
aicina Kipras Republiku atvērt 
Famagustas ostu ES muitas pārraudzībā, 
lai veicinātu labvēlīgu gaisotni pašreizējo 
apvienošanās sarunu veiksmīgai 
atrisināšanai un ļautu Kipras turkiem
tirgoties tiešā veidā legāli tā, kā tas ir 
pieņemami visiem; atzīmē Kipras valdības 
priekšlikumus pievērsties augstāk
minētajiem jautājumiem;

20. atkārtoti pauž stingru atbalstu Kipras 
apvienošanai, kas balstās uz visaptverošu,
taisnīgu un dzīvotspējīgu atrisinājumu 
abām kopienām, un mudina abu kopienu 
vadītājus panākt vienprātību attiecībā uz 
gaidāmajiem kopīgajiem paziņojumiem; 
aicina Turciju aktīvi atbalstīt sarunas, kas 
vērstas uz to, lai panāktu taisnīgu, 
dzīvotspējīgu un visaptverošu atrisinājumu 
ANO ģenerālsekretāra aizgādībā un 
saskaņā ar starptautiskajām tiesībām un
attiecīgajām ANO Drošības padomes 
rezolūcijām; aicina Turciju nekavējoties
sākt atsaukt savus bruņotos spēkus no 
Kipras un nodot nodalīto Famagustas 
sektoru ANO saskaņā ar ANO Drošības 
padomes rezolūciju Nr. 550 (1984. gads); 
atgādina par Kipras Republikas 
priekšlikumu vienlaikus atvērt Famagustas 
ostu ES aizgādībā, lai veicinātu labvēlīgu 
gaisotni pašreizējo apvienošanās sarunu 
veiksmīgai atrisināšanai un ļautu abām 
kopienām tirgoties tiešā veidā legāli tā, kā 
tas ir pieņemami visiem; atzīmē Kipras 
valdības priekšlikumus pievērsties iepriekš
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minētajiem jautājumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 261
Geoffrey Van Orden

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. atkārtoti pauž stingru atbalstu Kipras 
apvienošanai, kas balstās uz taisnīgu un 
dzīvotspējīgu atrisinājumu abām 
kopienām; aicina Turciju aktīvi atbalstīt 
sarunas, kas vērstas uz to, lai panāktu 
taisnīgu, dzīvotspējīgu un visaptverošu 
atrisinājumu ANO ģenerālsekretāra 
aizgādībā un saskaņā ar attiecīgajām ANO 
Drošības padomes rezolūcijām; aicina 
Turciju sākt atsaukt savus bruņotos spēkus 
no Kipras un nodot nodalīto Famagustas 
sektoru ANO saskaņā ar ANO Drošības 
padomes rezolūciju Nr. 550 (1984. gads); 
aicina Kipras Republiku atvērt Famagustas 
ostu ES muitas pārraudzībā, lai veicinātu 
labvēlīgu gaisotni pašreizējo apvienošanās 
sarunu veiksmīgai atrisināšanai un ļautu 
Kipras turkiem tirgoties tiešā veidā legāli 
tā, kā tas ir pieņemami visiem; atzīmē 
Kipras valdības priekšlikumus pievērsties 
augstāk minētajiem jautājumiem;

20. atkārtoti pauž stingru atbalstu Kipras 
apvienošanai, kas balstās uz taisnīgu un 
dzīvotspējīgu atrisinājumu, atzīstot abu 
kopienu vajadzības un intereses; aicina 
Turciju un Grieķiju aktīvi atbalstīt sarunas, 
kas vērstas uz to, lai panāktu taisnīgu,
dzīvotspējīgu un visaptverošu atrisinājumu 
ANO ģenerālsekretāra aizgādībā un 
saskaņā ar attiecīgajām ANO Drošības 
padomes rezolūcijām; aicina Turciju 
uzticības veicināšanas nolūkā sākt atsaukt 
savus bruņotos spēkus no Kipras un panākt 
progresu saistībā ar nodalītā Famagustas 
sektora nodošanu ANO saskaņā ar ANO 
Drošības padomes rezolūciju Nr. 550 
(1984. gads), kā arī aicina Kipras 
Republiku no savas puses atvērt 
Famagustas ostu ES muitas pārraudzībā un 
ļaut Erkanas lidostai darboties kā 
starptautiskai lidostai ar saviem kodiem, 
ko uzskaita un atzīst Starptautiskā Gaisa 
transporta asociācija (IATA) un 
Starptautiskā Civilās aviācijas 
organizācija (ICAO), lai veicinātu 
labvēlīgu gaisotni pašreizējo apvienošanās 
sarunu veiksmīgai atrisināšanai un ļautu 
pieņemt tiešās tirdzniecības regulējumu, 
nodrošinot iespēju Kipras turkiem tirgoties 
tiešā veidā legāli tā, kā tas ir pieņemami 
visiem; atzīmē Kipras valdības 
priekšlikumus pievērsties dažiem no
iepriekš minētajiem jautājumiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 262
Charles Tannock

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. atkārtoti pauž stingru atbalstu Kipras 
apvienošanai, kas balstās uz taisnīgu un 
dzīvotspējīgu atrisinājumu abām 
kopienām; aicina Turciju aktīvi atbalstīt 
sarunas, kas vērstas uz to, lai panāktu 
taisnīgu, dzīvotspējīgu un visaptverošu 
atrisinājumu ANO ģenerālsekretāra 
aizgādībā un saskaņā ar attiecīgajām ANO 
Drošības padomes rezolūcijām; aicina 
Turciju sākt atsaukt savus bruņotos spēkus 
no Kipras un nodot nodalīto Famagustas 
sektoru ANO saskaņā ar ANO Drošības 
padomes rezolūciju Nr. 550 (1984. gads); 
aicina Kipras Republiku atvērt Famagustas 
ostu ES muitas pārraudzībā, lai veicinātu 
labvēlīgu gaisotni pašreizējo apvienošanās 
sarunu veiksmīgai atrisināšanai un ļautu 
Kipras turkiem tirgoties tiešā veidā legāli 
tā, kā tas ir pieņemami visiem; atzīmē
Kipras valdības priekšlikumus pievērsties 
augstāk minētajiem jautājumiem;

20. atkārtoti pauž stingru atbalstu Kipras 
apvienošanai, kas balstās uz taisnīgu un 
dzīvotspējīgu atrisinājumu abām 
kopienām; aicina Turciju aktīvi atbalstīt 
sarunas, kas vērstas uz to, lai panāktu 
taisnīgu, dzīvotspējīgu un visaptverošu 
atrisinājumu ANO ģenerālsekretāra 
aizgādībā un saskaņā ar attiecīgajām ANO 
Drošības padomes rezolūcijām; aicina 
Turciju sākt atsaukt savus bruņotos spēkus 
no Kipras un nodot nodalīto Famagustas 
sektoru ANO saskaņā ar ANO Drošības 
padomes rezolūciju Nr. 550 (1984. gads); 
aicina Kipras Republiku atvērt Famagustas 
ostu ES muitas pārraudzībā, lai veicinātu 
labvēlīgu gaisotni pašreizējo apvienošanās 
sarunu veiksmīgai atrisināšanai un ļautu 
Kipras turkiem tirgoties tiešā veidā legāli 
tā, kā tas ir pieņemami visiem; atzinīgi 
vērtē Kipras valdības priekšlikumus 
pievērsties iepriekš minētajiem 
jautājumiem; atzinīgi vērtē arī pazīmes, 
kas norāda uz abpusēju sadarbību;

Or. en

Grozījums Nr. 263
Hélène Flautre, Franziska Keller

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. atkārtoti pauž stingru atbalstu Kipras 
apvienošanai, kas balstās uz taisnīgu un 

20. atkārtoti pauž stingru atbalstu Kipras 
apvienošanai, kas balstās uz taisnīgu un 
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dzīvotspējīgu atrisinājumu abām 
kopienām; aicina Turciju aktīvi atbalstīt
sarunas, kas vērstas uz to, lai panāktu 
taisnīgu, dzīvotspējīgu un visaptverošu 
atrisinājumu ANO ģenerālsekretāra 
aizgādībā un saskaņā ar attiecīgajām ANO 
Drošības padomes rezolūcijām; aicina 
Turciju sākt atsaukt savus bruņotos spēkus 
no Kipras un nodot nodalīto Famagustas 
sektoru ANO saskaņā ar ANO Drošības 
padomes rezolūciju Nr. 550 (1984. gads);
aicina Kipras Republiku atvērt Famagustas 
ostu ES muitas pārraudzībā, lai veicinātu 
labvēlīgu gaisotni pašreizējo apvienošanās 
sarunu veiksmīgai atrisināšanai un ļautu 
Kipras turkiem tirgoties tiešā veidā legāli 
tā, kā tas ir pieņemami visiem; atzīmē 
Kipras valdības priekšlikumus pievērsties 
augstāk minētajiem jautājumiem;

dzīvotspējīgu atrisinājumu abām 
kopienām; atbalsta centienus atsākt
sarunas, kas vērstas uz to, lai panāktu 
taisnīgu, dzīvotspējīgu un visaptverošu 
atrisinājumu ANO ģenerālsekretāra 
aizgādībā un saskaņā ar attiecīgajām ANO 
Drošības padomes rezolūcijām; aicina 
Turciju sākt atsaukt savus bruņotos spēkus 
no Kipras un nodot nodalīto Famagustas 
sektoru ANO saskaņā ar ANO Drošības 
padomes rezolūciju Nr. 550 (1984. gads);
aicina Kipras Republiku atvērt Famagustas 
ostu ES muitas pārraudzībā, lai veicinātu 
labvēlīgu gaisotni pašreizējo apvienošanās 
sarunu veiksmīgai atrisināšanai un ļautu 
Kipras turkiem tirgoties tiešā veidā legāli 
tā, kā tas ir pieņemami visiem; atzīmē 
Kipras valdības priekšlikumus pievērsties 
iepriekš minētajiem jautājumiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 264
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. atkārtoti pauž stingru atbalstu Kipras 
apvienošanai, kas balstās uz taisnīgu un 
dzīvotspējīgu atrisinājumu abām 
kopienām; aicina Turciju aktīvi atbalstīt 
sarunas, kas vērstas uz to, lai panāktu 
taisnīgu, dzīvotspējīgu un visaptverošu 
atrisinājumu ANO ģenerālsekretāra 
aizgādībā un saskaņā ar attiecīgajām ANO 
Drošības padomes rezolūcijām; aicina 
Turciju sākt atsaukt savus bruņotos spēkus 
no Kipras un nodot nodalīto Famagustas 
sektoru ANO saskaņā ar ANO Drošības 
padomes rezolūciju Nr. 550 (1984. gads); 
aicina Kipras Republiku atvērt Famagustas 
ostu ES muitas pārraudzībā, lai veicinātu 
labvēlīgu gaisotni pašreizējo apvienošanās 

20. atkārtoti pauž stingru atbalstu Kipras 
apvienošanai, kas balstās uz taisnīgu un 
dzīvotspējīgu atrisinājumu abām 
kopienām; aicina Turciju aktīvi atbalstīt 
sarunas, kas vērstas uz to, lai panāktu 
taisnīgu, dzīvotspējīgu un visaptverošu 
atrisinājumu ANO ģenerālsekretāra 
aizgādībā un saskaņā ar attiecīgajām ANO 
Drošības padomes rezolūcijām; aicina 
Turciju sākt pilnībā atsaukt savus bruņotos 
spēkus no Kipras un nodot nodalīto 
Famagustas sektoru ANO saskaņā ar ANO 
Drošības padomes rezolūciju Nr. 550 
(1984. gads); aicina Kipras Republiku 
atvērt Famagustas ostu ES muitas 
pārraudzībā, lai veicinātu labvēlīgu 
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sarunu veiksmīgai atrisināšanai un ļautu 
Kipras turkiem tirgoties tiešā veidā legāli 
tā, kā tas ir pieņemami visiem; atzīmē 
Kipras valdības priekšlikumus pievērsties 
augstāk minētajiem jautājumiem;

gaisotni pašreizējo apvienošanās sarunu 
veiksmīgai atrisināšanai un ļautu Kipras 
turkiem tirgoties tiešā veidā legāli tā, kā tas 
ir pieņemami visiem; atzīmē Kipras 
valdības priekšlikumus pievērsties iepriekš
minētajiem jautājumiem;

Or. de

Grozījums Nr. 265
Sophocles Sophocleous, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ana Gomes

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. atkārtoti pauž stingru atbalstu Kipras 
apvienošanai, kas balstās uz taisnīgu un 
dzīvotspējīgu atrisinājumu abām 
kopienām; aicina Turciju aktīvi atbalstīt 
sarunas, kas vērstas uz to, lai panāktu 
taisnīgu, dzīvotspējīgu un visaptverošu 
atrisinājumu ANO ģenerālsekretāra 
aizgādībā un saskaņā ar attiecīgajām ANO 
Drošības padomes rezolūcijām; aicina 
Turciju sākt atsaukt savus bruņotos spēkus 
no Kipras un nodot nodalīto Famagustas 
sektoru ANO saskaņā ar ANO Drošības 
padomes rezolūciju Nr. 550 (1984. gads); 
aicina Kipras Republiku atvērt Famagustas 
ostu ES muitas pārraudzībā, lai veicinātu 
labvēlīgu gaisotni pašreizējo apvienošanās 
sarunu veiksmīgai atrisināšanai un ļautu 
Kipras turkiem tirgoties tiešā veidā legāli 
tā, kā tas ir pieņemami visiem; atzīmē 
Kipras valdības priekšlikumus pievērsties 
augstāk minētajiem jautājumiem;

20. atkārtoti pauž stingru atbalstu Kipras 
apvienošanai, kas balstās uz taisnīgu un 
dzīvotspējīgu atrisinājumu abām 
kopienām; aicina Turciju aktīvi atbalstīt 
sarunas, kas vērstas uz to, lai panāktu 
taisnīgu, dzīvotspējīgu un visaptverošu 
atrisinājumu ANO ģenerālsekretāra 
aizgādībā un saskaņā ar attiecīgajām ANO 
Drošības padomes rezolūcijām un 
vērtībām un principiem, kas ir ES 
dibināšanas pamatā; aicina Turciju 
nekavējoties sākt atsaukt savus bruņotos 
spēkus no Kipras un nodot nodalīto 
Famagustas sektoru ANO saskaņā ar ANO 
Drošības padomes rezolūciju Nr. 550 
(1984. gads); aicina Kipras Republiku 
atvērt Famagustas ostu ES muitas 
pārraudzībā, lai veicinātu labvēlīgu 
gaisotni pašreizējo apvienošanās sarunu 
veiksmīgai atrisināšanai un ļautu Kipras 
turkiem tirgoties tiešā veidā legāli tā, kā tas 
ir pieņemami visiem; atzīmē Kipras 
valdības priekšlikumus pievērsties iepriekš
minētajiem jautājumiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 266
Laurence J.A.J. Stassen

Rezolūcijas priekšlikums
20.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20.a atgādina, ka 1974. gadā Turcija 
iekaroja Kipru un kopš tā laika ir 
okupējusi salas ziemeļu daļu; konstatē, ka 
Turcija neatzīst Kipru, un tas nozīmē, ka 
daļēji tā neatzīst arī Eiropas Savienību;

Or. nl

Grozījums Nr. 267
Ria Oomen-Ruijten

Rezolūcijas priekšlikums
20.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20.a atzinīgi vērtē mēra Alexis Galanos 
un mēra Oktay Kayalp 2013. gada 
10. decembra kopīgo paziņojumu, kurā 
viņi pauž stingru atbalstu Famagustas 
atkalapvienošanai;

Or. en

Grozījums Nr. 268
Sophocles Sophocleous, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ana Gomes

Rezolūcijas priekšlikums
20.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20.a aicina Turciju atturēties no jebkādas 
jaunas Turcijas pilsoņu apmešanās uz šīs 
salas, jo tas turpinātu mainīt 
demogrāfisko līdzsvaru un vājināt tās 
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pilsoņu turpmāku saliedēšanu kopīgā 
valstī, balstoties uz tās kopīgo pagātni;

Or. en

Grozījums Nr. 269
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Rezolūcijas priekšlikums
20.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20.a aicina Turcijas valdību pilnībā 
izpildīt savas juridiskās saistības, kas 
izriet no acquis communautaire un jo 
īpaši no deklarācijas, ko 2005. gada 
21. septembrī pieņēma Eiropas Kopiena 
un tās dalībvalstis;

Or. en

Grozījums Nr. 270
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. atzinīgi vērtē Turcijas lēmumu piešķirt 
Komitejai Kiprā bezvēsts pazudušo 
personu jautājumos piekļuvi norobežotai 
militārajai zonai Kipras ziemeļu daļā un 
mudina Turciju ļaut Komitejai piekļuvi 
attiecīgajiem arhīviem un militārajām 
zonām, lai veiktu ekshumācijas; aicina 
īpaši lemt par darbu, ko Komiteja bezvēsts 
pazudušo personu jautājumos veic 
militārajās zonās;

21. ņem vērā Turcijas lēmumu piešķirt 
Komitejai Kiprā bezvēsts pazudušo 
personu jautājumos piekļuvi norobežotai 
militārajai zonai Kipras ziemeļu daļā un 
aicina Turciju ļaut Komitejai pilnīgu
piekļuvi attiecīgajiem arhīviem un 
militārajām zonām, lai veiktu 
ekshumācijas, kā arī, ņemot vērā ECTK 
konstatējumus, veikt citus atbilstīgus 
pasākumus, risinot humanitāro 
jautājumu saistībā ar pazudušajām 
personām; aicina īpaši lemt par darbu, ko 
veic Komiteja bezvēsts pazudušo personu 
jautājumos, un aicina Turciju palīdzēt, 
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paātrinot procedūru īstenošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 271
Graham Watson

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. atzinīgi vērtē Turcijas lēmumu piešķirt 
Komitejai Kiprā bezvēsts pazudušo 
personu jautājumos piekļuvi norobežotai 
militārajai zonai Kipras ziemeļu daļā un 
mudina Turciju ļaut Komitejai piekļuvi 
attiecīgajiem arhīviem un militārajām 
zonām, lai veiktu ekshumācijas; aicina 
īpaši lemt par darbu, ko Komiteja bezvēsts 
pazudušo personu jautājumos veic 
militārajās zonās;

21. atzinīgi vērtē Turcijas lēmumu piešķirt 
Komitejai Kiprā bezvēsts pazudušo 
personu jautājumos piekļuvi militārajām 
zonām Kipras ziemeļu daļā un līdz ar to 
arī mudina Turciju turpināt aktīvi atbalstīt 
Komitejas darbu, piemēram, atļaujot
piekļuvi attiecīgajiem arhīviem un 
militārajām zonām, lai veiktu 
ekshumācijas; aicina īpaši lemt par darbu, 
ko veic Komiteja bezvēsts pazudušo 
personu jautājumos;

Or. en

Grozījums Nr. 272
Antigoni Papadopoulou, Antonyia Parvanova, Kinga Göncz, Claude Moraes, Jorgo 
Chatzimarkakis

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. atzinīgi vērtē Turcijas lēmumu piešķirt 
Komitejai Kiprā bezvēsts pazudušo 
personu jautājumos piekļuvi norobežotai 
militārajai zonai Kipras ziemeļu daļā un 
mudina Turciju ļaut Komitejai piekļuvi 
attiecīgajiem arhīviem un militārajām 
zonām, lai veiktu ekshumācijas; aicina 
īpaši lemt par darbu, ko Komiteja bezvēsts 
pazudušo personu jautājumos veic 

21. ņem vērā Turcijas lēmumu piešķirt 
Komitejai Kiprā bezvēsts pazudušo 
personu jautājumos piekļuvi norobežotai 
militārajai zonai Kipras ziemeļu daļā un 
aicina Turciju ļaut Komitejai pilnīgu
piekļuvi visiem attiecīgajiem arhīviem un 
militārajām zonām, lai veiktu 
ekshumācijas; aicina īpaši lemt par darbu, 
ko veic Komiteja bezvēsts pazudušo 
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militārajās zonās; personu jautājumos, un ņemt to vērā;

Or. en

Grozījums Nr. 273
Willy Meyer

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. atzinīgi vērtē Turcijas lēmumu piešķirt 
Komitejai Kiprā bezvēsts pazudušo 
personu jautājumos piekļuvi norobežotai 
militārajai zonai Kipras ziemeļu daļā un 
mudina Turciju ļaut Komitejai piekļuvi 
attiecīgajiem arhīviem un militārajām 
zonām, lai veiktu ekshumācijas; aicina 
īpaši lemt par darbu, ko Komiteja bezvēsts 
pazudušo personu jautājumos veic 
militārajās zonās;

21. atzinīgi vērtē Turcijas lēmumu piešķirt 
Komitejai Kiprā bezvēsts pazudušo 
personu jautājumos piekļuvi norobežotai 
militārajai zonai okupētajā Kipras 
teritorijā un aicina Turciju ļaut Komitejai 
pilnīgu piekļuvi visiem attiecīgajiem 
arhīviem un militārajām zonām, lai veiktu 
ekshumācijas; aicina īpaši lemt par darbu, 
ko veic Komiteja bezvēsts pazudušo 
personu jautājumos;

Or. en

Grozījums Nr. 274
Geoffrey Van Orden

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. atzinīgi vērtē Turcijas lēmumu piešķirt 
Komitejai Kiprā bezvēsts pazudušo 
personu jautājumos piekļuvi norobežotai 
militārajai zonai Kipras ziemeļu daļā un 
mudina Turciju ļaut Komitejai piekļuvi 
attiecīgajiem arhīviem un militārajām 
zonām, lai veiktu ekshumācijas; aicina 
īpaši lemt par darbu, ko Komiteja bezvēsts 
pazudušo personu jautājumos veic 
militārajās zonās;

21. atzinīgi vērtē Turcijas lēmumu piešķirt 
Komitejai Kiprā bezvēsts pazudušo 
personu jautājumos piekļuvi norobežotai 
militārajai zonai Kipras ziemeļu daļā un 
mudina abas puses ļaut Komitejai piekļuvi 
attiecīgajiem arhīviem un militārajām 
zonām, lai veiktu ekshumācijas; aicina 
īpaši lemt par darbu, ko veic Komiteja 
bezvēsts pazudušo personu jautājumos;
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Or. en

Grozījums Nr. 275
Takis Hadjigeorgiou

Rezolūcijas priekšlikums
21.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21.a pauž nožēlu par Turcijas apmetņu 
politiku un aicina Turciju atturēties no 
turpmākas Turcijas pilsoņu izvietošanas 
Kiprā, kas ir pretrunā Ženēvas 
konvencijai un starptautisko tiesību 
principiem, izmainot salas demogrāfisko 
līdzsvaru un traucējot turpmākajam 
risinājumam;

Or. en

Grozījums Nr. 276
Antigoni Papadopoulou

Rezolūcijas priekšlikums
21.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21.a aicina Turciju pārtraukt patlaban 
notiekošo nelikumīgo apmetņu veidošanu 
un atturēties no jebkādas jaunas Turcijas 
pilsoņu nelikumīgas izvietošanas salā, jo 
tas turpinātu mainīt demogrāfisko 
līdzsvaru un mazinātu tās pilsoņu 
vienotību; aicina Turciju risināt 
jautājumu atbilstīgi Ženēvas konvencijai 
un starptautisko tiesību principiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 277
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Rezolūcijas priekšlikums
21.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21.a aicina Turciju risināt jautājumu par 
Turcijas pilsoņu (pārceļotāju) apmešanos 
salā saskaņā ar Ženēvas konvenciju un 
starptautisko tiesību principiem; 

Or. en

Grozījums Nr. 278
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Rezolūcijas priekšlikums
21.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21.b mudina Turciju nodrošināt, lai tiktu 
ievērotas visu Kiprā pārvietoto personu, 
tostarp reliģisko minoritāšu, tiesības un 
tām būtu atļauts brīvi īstenot savas 
reliģiskās tiesības;

Or. en

Grozījums Nr. 279
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Rezolūcijas priekšlikums
21.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21.c mudina Turciju veikt konkrētus 
pasākumus, lai pārtrauktu kultūras un 
reliģiskā mantojuma objektu iznīcināšanu 
Kipras ziemeļu daļā un tādējādi saglabātu 
vērtīgu Eiropas un pasaules civilizācijas 
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daļu;

Or. en

Grozījums Nr. 280
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. uzsver, ka ir būtiska nozīme 
konsekventai un saskanīgai drošības 
pieejai Vidusjūras reģiona austrumos, un 
aicina Turciju veicināt politisko dialogu 
starp ES un NATO, atceļot tās veto par 
ES un NATO sadarbību, ietverot Kipru, 
un līdz ar to arī aicina Kipras Republiku 
atcelt tās veto Turcijas dalībai Eiropas 
Aizsardzības aģentūrā;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 281
Willy Meyer

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. uzsver, ka ir būtiska nozīme 
konsekventai un saskanīgai drošības 
pieejai Vidusjūras reģiona austrumos, un 
aicina Turciju veicināt politisko dialogu 
starp ES un NATO, atceļot tās veto par 
ES un NATO sadarbību, ietverot Kipru, 
un līdz ar to arī aicina Kipras Republiku 
atcelt tās veto Turcijas dalībai Eiropas 
Aizsardzības aģentūrā;

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 282
Geoffrey Van Orden

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. uzsver, ka ir būtiska nozīme 
konsekventai un saskanīgai drošības pieejai 
Vidusjūras reģiona austrumos, un aicina 
Turciju veicināt politisko dialogu starp ES 
un NATO, atceļot tās veto par ES un 
NATO sadarbību, ietverot Kipru, un līdz 
ar to arī aicina Kipras Republiku atcelt 
tās veto Turcijas dalībai Eiropas 
Aizsardzības aģentūrā;

22. uzsver, ka ir būtiska nozīme 
konsekventai un saskanīgai drošības pieejai 
Vidusjūras reģiona austrumos, kas pati par 
sevi nodrošinātu NATO un ES sadarbības 
veicināšanu, jo īpaši krīžu civilas 
pārvarēšanas jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 283
Graham Watson

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. uzsver, ka ir būtiska nozīme 
konsekventai un saskanīgai drošības pieejai 
Vidusjūras reģiona austrumos, un aicina 
Turciju veicināt politisko dialogu starp ES 
un NATO, atceļot tās veto par ES un 
NATO sadarbību, ietverot Kipru, un līdz 
ar to arī aicina Kipras Republiku atcelt 
tās veto Turcijas dalībai Eiropas 
Aizsardzības aģentūrā;

22. uzsver, ka ir būtiska nozīme 
konsekventai un saskanīgai drošības pieejai 
Vidusjūras reģiona austrumos, un aicina 
Turciju un visas pārējās puses veicināt 
politisko dialogu starp ES un NATO, 
ieskaitot ES un NATO sadarbību attiecībā 
uz Kipru, un līdz ar to arī aicina Kipras 
Republiku atcelt tās veto Turcijas dalībai 
Eiropas Aizsardzības aģentūrā un ļaut 
izpildīt Turcijas apņemšanās attiecībā uz 
minēto aģentūru;

Or. en



AM\1015246LV.doc 51/78 PE526.339v01-00

LV

Grozījums Nr. 284
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Andrew Duff

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. uzsver, ka ir būtiska nozīme 
konsekventai un saskanīgai drošības pieejai 
Vidusjūras reģiona austrumos, un aicina 
Turciju veicināt politisko dialogu starp ES 
un NATO, atceļot tās veto par ES un 
NATO sadarbību, ietverot Kipru, un līdz ar 
to arī aicina Kipras Republiku atcelt tās 
veto Turcijas dalībai Eiropas Aizsardzības 
aģentūrā;

22. uzsver, ka ir būtiska nozīme 
konsekventai un saskanīgai drošības pieejai 
Vidusjūras reģiona austrumos, un aicina 
Turciju veicināt politisko dialogu starp ES 
un NATO, atceļot tās veto par ES un 
NATO sadarbību, ietverot Kipru, un līdz ar 
to arī aicina Kipras Republiku atcelt tās 
veto Turcijas dalībai Eiropas Aizsardzības 
aģentūrā; aicina Turciju lielākā mērā 
pielāgoties Eiropas Savienības kopējai 
nostājai ārpolitikas un drošības jomā; 
aicina Ārlietu padomi un Augsto pārstāvi 
biežāk apspriesties ar Turciju; 

Or. en

Grozījums Nr. 285
Sophocles Sophocleous, Maria Eleni Koppa, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Antigoni 
Papadopoulou, Ana Gomes

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. uzsver, ka ir būtiska nozīme 
konsekventai un saskanīgai drošības pieejai 
Vidusjūras reģiona austrumos, un aicina 
Turciju veicināt politisko dialogu starp ES 
un NATO, atceļot tās veto par ES un 
NATO sadarbību, ietverot Kipru, un līdz ar 
to arī aicina Kipras Republiku atcelt tās 
veto Turcijas dalībai Eiropas Aizsardzības 
aģentūrā;

22. uzsver, ka ir būtiska nozīme 
konsekventai un saskanīgai drošības pieejai 
Vidusjūras reģiona austrumos, un aicina 
Turciju veicināt politisko dialogu starp ES 
un NATO, atceļot tās veto par ES un 
NATO sadarbību, ietverot Kipru, un līdz ar 
to arī aicina Kipras Republiku atcelt tās 
veto Turcijas dalībai Eiropas Aizsardzības 
aģentūrā; atzinīgi vērtē Kipras Republikas 
nodomu iestāties NATO Partnerattiecību 
mieram programmā, kas var mainīt 
situāciju, un mudina Turciju sākt īstenot 
vienlīdz konstruktīvu attieksmi;
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Or. en

Grozījums Nr. 286
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. uzsver, ka ir būtiska nozīme 
konsekventai un saskanīgai drošības pieejai 
Vidusjūras reģiona austrumos, un aicina 
Turciju veicināt politisko dialogu starp ES 
un NATO, atceļot tās veto par ES un 
NATO sadarbību, ietverot Kipru, un līdz ar 
to arī aicina Kipras Republiku atcelt tās 
veto Turcijas dalībai Eiropas Aizsardzības 
aģentūrā;

22. uzsver, ka ir būtiska nozīme 
konsekventai un saskanīgai drošības pieejai 
Vidusjūras reģiona austrumos; aicina 
Turciju veicināt politisko dialogu starp ES 
un NATO, atceļot tās veto par ES un 
NATO sadarbību, ietverot Kipru, un līdz ar 
to arī aicina Kipras Republiku atcelt tās 
veto Turcijas dalībai Eiropas Aizsardzības 
aģentūrā; atzinīgi vērtē Kipras valdības 
nodomu iestāties NATO Partnerattiecību 
mieram programmā un mudina Turciju 
sākt īstenot vienlīdz konstruktīvu 
attieksmi;

Or. en

Grozījums Nr. 287
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Rezolūcijas priekšlikums
22.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22.a mudina Turciju īstenot pasākumus 
un likvidēt ekoloģisko katastrofu 
Pentadaktylos kalnā, kas radusies 
neregulētu ieguves darbību dēļ;

Or. en
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Grozījums Nr. 288
Willy Meyer

Rezolūcijas priekšlikums
22.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22.a atgādina Turcijai, ka Eiropas 
Cilvēktiesību tiesas spriedums ceturtajā 
starpvalstu lietā Kipra pret Turciju 
neattiecas tikai uz jautājumu, kas saistīts 
ar pazudušajām personām; 

Or. en

Grozījums Nr. 289
Geoffrey Van Orden

Rezolūcijas priekšlikums
22.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22.a prasa, īstenojot demokrātijas 
principus un ievērojot Līguma par 
Eiropas Savienību 10. panta 2. punktu un 
14. panta 2. punktu, lai Eiropas 
Parlamentā būtu pārstāvētas Kipras abas 
kopienas ar nosacījumu, ka līdz tam, 
kamēr netiks panākts visaptverošs 
risinājums, Kipras turkus pārstāvēs 
novērotāji, pamatojoties uz procedūru, 
kas līdzīgu tai, kādu izmantoja Eiropas 
Padomes Parlamentārā asambleja, un ar 
nosacījumu, ka tam nebūs nekādas 
ietekmes uz budžetu;

Or. en

Grozījums Nr. 290
Takis Hadjigeorgiou

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. mudina Turciju un Armēniju uzsākt 
savu attiecību normalizēšanu, bez 
priekšnosacījumiem ratificējot protokolus 
par diplomātisko attiecību nodibināšanu, 
atverot robežas un aktīvi uzlabojot 
savstarpējās attiecības, jo īpaši saistībā ar 
pārrobežu sadarbību un ekonomisko 
integrāciju;

23. mudina Turciju uzsākt savu attiecību ar 
Armēniju normalizēšanu, bez 
priekšnosacījumiem ratificējot protokolus 
par diplomātisko attiecību nodibināšanu, 
atverot robežas un aktīvi uzlabojot 
savstarpējās attiecības, jo īpaši saistībā ar 
pārrobežu sadarbību un pret armēņiem
vērstā genocīda atzīšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 291
Evgeni Kirilov

Rezolūcijas priekšlikums
23.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23.a ņemot vērā dažus nepārdomātus un 
iredentiski noskaņotus premjerministra 
T. Erdogan paziņojumus, aicina Turcijas 
iestādes atturēties no provokatīvas 
retorikas saistībā ar reģioniem 
kaimiņvalstīs, kas var traucēt labām 
kaimiņattiecībām ar ES dalībvalstīm, vai 
saistībā ar atsevišķām valstīm 
Rietumbalkānos;

Or. bg

Grozījums Nr. 292
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Rezolūcijas priekšlikums
23.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23.a aicina Turcijas valdību atzīt, ka 
1915. un 1916. gadā īstenots genocīds pret 
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armēņiem, kura laikā saskaņā ar 
veiktajiem pētījumiem dzīvību zaudēja 
vairāk nekā 1,5 miljons cilvēku;

Or. de

Grozījums Nr. 293
Marusya Lyubcheva

Rezolūcijas priekšlikums
23.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23.a aicina Turciju pastiprināt centienus, 
lai veicinātu labas kaimiņattiecības ar 
citām valstīm Balkānu reģionā, un 
atturēties pieņemt oficiālās nostājas, kas 
ir pretrunā dalībai ES, aizskar valstisko 
pašcieņu un apšauba kaimiņvalstu 
suverenitāti un teritoriālo integritāti; 

Or. bg

Grozījums Nr. 294
Geoffrey Van Orden

Rezolūcijas priekšlikums
23.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23.b aicina ES, jo īpaši Grieķijas 
prezidentūras laikā, kā arī Turcijas 
valdību, Grieķijas valdību, Kipras 
Republikas valdību un Ziemeļkipras 
valdību ANO uzraudzībā īstenot 
saskaņotus centienus, lai atrisinātu 
Kipras problēmu, ņemot vērā to, ka šis 
neatrisinātais jautājums būtiski ietekmē 
ES un Turcijas attiecības;

Or. en
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Grozījums Nr. 295
Laurence J.A.J. Stassen

Rezolūcijas priekšlikums
4. apakšvirsraksts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

ES un Turcijas sadarbības veicināšana Turcijas ceturtā neveiksme — ES un 
Turcijas sadarbības veicināšana

Or. nl

Grozījums Nr. 296
Renate Sommer

Rezolūcijas priekšlikums
4. apakšvirsraksts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

ES un Turcijas sadarbības veicināšana ES un Turcijas sadarbība

Or. de

Grozījums Nr. 297
Graham Watson

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24. pauž nosodījumu par Turcijas 
atteikšanos pildīt savu pienākumu pilnībā 
un nediskriminējoši īstenot ES un Turcijas 
Asociācijas nolīguma papildprotokolu 
attiecībā pret visām dalībvalstīm; atgādina, 
ka šī atteikšanās joprojām dziļi ietekmē 
sarunu procesu;

24. pauž nožēlu par to, ka Turcija nav 
īstenojusi ES un Turcijas Asociācijas 
nolīguma papildprotokolu attiecībā pret 
visām dalībvalstīm; atgādina, ka 
neatrisinātais Kipras jautājums joprojām 
ietekmē ES un Turcijas attiecības, un 
tādēļ aicina visas iesaistītās puses īstenot 
saskaņotus centienus, lai to atrisinātu;

Or. en
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Grozījums Nr. 298
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24. pauž nosodījumu par Turcijas 
atteikšanos pildīt savu pienākumu pilnībā 
un nediskriminējoši īstenot ES un Turcijas 
Asociācijas nolīguma papildprotokolu 
attiecībā pret visām dalībvalstīm; atgādina, 
ka šī atteikšanās joprojām dziļi ietekmē 
sarunu procesu;

24. pauž nosodījumu par Turcijas 
atteikšanos pildīt savu pienākumu pilnībā 
un nediskriminējoši īstenot ES un Turcijas 
Asociācijas nolīguma papildprotokolu 
attiecībā pret visām dalībvalstīm; aicina 
Turciju, atverot savas ostas un lidostas,
atcelt embargo, ko tā ir noteikusi kuģiem 
un lidmašīnām, kas pieder Kipras 
Republikai; aicina Turcijas valdību 
nekavējoties pilnībā un nediskriminējoši 
īstenot papildprotokolu; atgādina, ka šī 
atteikšanās joprojām dziļi ietekmē sarunu 
procesu;

Or. en

Grozījums Nr. 299
Antigoni Papadopoulou, Jorgo Chatzimarkakis

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24. pauž nosodījumu par Turcijas 
atteikšanos pildīt savu pienākumu pilnībā 
un nediskriminējoši īstenot ES un Turcijas 
Asociācijas nolīguma papildprotokolu 
attiecībā pret visām dalībvalstīm; atgādina, 
ka šī atteikšanās joprojām dziļi ietekmē 
sarunu procesu;

24. pauž nosodījumu par to, ka, neskatoties 
uz atkārtotiem aicinājumiem, Turcija nav 
izpildījusi savus pienākumus, kas noteikti 
Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu 
2005. gada 21. septembra deklarācijā, un 
par Turcijas atteikšanos pildīt savu 
pienākumu pilnībā un nediskriminējoši 
īstenot ES un Turcijas Asociācijas 
nolīguma papildprotokolu attiecībā pret 
visām dalībvalstīm; atgādina, ka šāda 
pienākumu neizpilde un atteikšanās atzīt 
Kipras Republiku joprojām dziļi ietekmē 
sarunu procesu; pauž dziļu nožēlu par 
Turcijas amatpersonu paziņojumiem, 



PE526.339v01-00 58/78 AM\1015246LV.doc

LV

draudiem un darbībām, kas vērstas pret 
dalībvalsti, kā arī par radīto spriedzi vai 
darbībām, kas var kaitēt labām 
kaimiņattiecībām un miermīlīgam strīdu 
risinājumam; tādēļ mudina Turciju 
izpildīt savus pienākumus un nekavējoties 
pilnībā īstenot protokolu;

Or. en

Grozījums Nr. 300
Geoffrey Van Orden

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24. pauž nosodījumu par Turcijas 
atteikšanos pildīt savu pienākumu pilnībā 
un nediskriminējoši īstenot ES un Turcijas 
Asociācijas nolīguma papildprotokolu 
attiecībā pret visām dalībvalstīm; atgādina, 
ka šī atteikšanās joprojām dziļi ietekmē
sarunu procesu;

24. mudina Turciju apmaiņā pret 
uzticības veicināšanas pasākumiem, 
piemēram, pasākumiem, kas minēti
iepriekš 20. punktā (ar grozījumiem),
pildīt savu pienākumu pilnībā un 
nediskriminējoši īstenot ES un Turcijas 
Asociācijas nolīguma papildprotokolu 
attiecībā pret visām dalībvalstīm, jo šāda 
rīcība dziļi ietekmētu sarunu procesu;

Or. en

Grozījums Nr. 301
Fiorello Provera, Lorenzo Fontana

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24. pauž nosodījumu par Turcijas 
atteikšanos pildīt savu pienākumu pilnībā 
un nediskriminējoši īstenot ES un Turcijas 
Asociācijas nolīguma papildprotokolu 
attiecībā pret visām dalībvalstīm; atgādina, 
ka šī atteikšanās joprojām dziļi ietekmē 

24. pauž nosodījumu par Turcijas 
atteikšanos pildīt savu pienākumu pilnībā 
un nediskriminējoši īstenot ES un Turcijas 
Asociācijas nolīguma papildprotokolu 
attiecībā pret visām dalībvalstīm; atgādina, 
ka šī atteikšanās būtībā liedz panākt 
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sarunu procesu; patiesu progresu sarunās;

Or. it

Grozījums Nr. 302
Emine Bozkurt

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24. pauž nosodījumu par Turcijas 
atteikšanos pildīt savu pienākumu pilnībā 
un nediskriminējoši īstenot ES un Turcijas 
Asociācijas nolīguma papildprotokolu 
attiecībā pret visām dalībvalstīm; atgādina, 
ka šī atteikšanās joprojām dziļi ietekmē 
sarunu procesu;

24. pauž nosodījumu par Turcijas 
atteikšanos pildīt savu pienākumu pilnībā 
un nediskriminējoši īstenot ES un Turcijas 
Asociācijas nolīguma papildprotokolu 
attiecībā pret visām dalībvalstīm, kā arī 
par to, ka Eiropas Savienība joprojām nav 
īstenojusi visus nepieciešamos 
pasākumus, lai pārtrauktu Kipras turku 
izolāciju, kā noteikts ES Padomes 
2004. gada 26. aprīļa secinājumos; 
atgādina, ka šī atteikšanās joprojām dziļi 
ietekmē sarunu procesu;

Or. en

Grozījums Nr. 303
Antigoni Papadopoulou, Jorgo Chatzimarkakis

Rezolūcijas priekšlikums
24.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24.a pauž dziļu nožēlu par Turcijas 
lēmumu atturēties no sanāksmēm un 
kontaktiem ar ES Padomes Kipras 
prezidentūru (2012. gada otrais pusgads) 
un uzskata, ka Turcija neizmantoja 
svarīgu iespēju sākt iesaistīšanos un 
attiecību ar Kipru normalizācijas procesu; 
atgādina, ka ES balstās uz patiesas 
sadarbības un savstarpējas 
solidarizēšanās principu visu tās 
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dalībvalstu starpā un attiecībā uz iestāžu 
sistēmu; atgādina, ka visu ES dalībvalstu 
atzīšana ir pievienošanās procesa 
nepieciešams komponents; tādēļ mudina 
Turciju pēc iespējas drīzāk turpināt 
normalizēt tās attiecības ar visām ES 
dalībvalstīm, tostarp atsaukt savu veto ES 
dalībvalstu dalībai vairākās starptautiskās 
organizācijās;

Or. en

Grozījums Nr. 304
Nikolaos Salavrakos

Rezolūcijas priekšlikums
24.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24.a atzinīgi vērtē to, ka noslēgts ES un 
Turcijas nolīgums par nelegālo imigrantu 
atgriešanu, un aicina to pilnībā īstenot 
attiecībā uz visām dalībvalstīm; nosoda 
Turcijas atteikumu īstenot nolīgumu 
attiecībā uz Kipras Republiku, kā arī to, 
ka Turcija joprojām neatzīst Kipru par 
pilntiesīgu ES dalībvalsti; 

Or. el

Grozījums Nr. 305
Antigoni Papadopoulou, Nikolaos Salavrakos

Rezolūcijas priekšlikums
24.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24.b pauž nožēlu par to, ka Turcija 
atcēlusi Apvienotās parlamentārās
komitejas septiņdesmito sanāksmi, un par 
šādas rīcības negatīvo ietekmi uz 
starpparlamentāro politisko dialogu; 
norāda uz sankciju neesamību par šādu 
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atteikumu;

Or. en

Grozījums Nr. 306
Antigoni Papadopoulou

Rezolūcijas priekšlikums
24.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24.c uzsver, cik svarīgi ir visaptveroši 
uzraudzīt Turcijai piešķirtā 
Pirmspievienošanās palīdzības 
instrumenta (IPA) īstenošanu, lai noteiktu 
prioritāros mērķus un projektus, kas 
pilnībā atbilst Turcijas pievienošanās 
kritērijiem;

Or. en

Grozījums Nr. 307
Eduard Kukan

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. norāda, ka Turcija joprojām ir ES sestā 
lielākā tirdzniecības partnere un ka ES ir 
Turcijas lielākā tirdzniecības partnere —
38 % no Turcijas kopējā tirdzniecības 
apjoma tiek pārdots Eiropas Savienībai un 
gandrīz 71 % ārvalstu tiešo ieguldījumu 
(Foreign Direct Investment — FDI) nāk no 
ES; atzinīgi vērtē to, ka Komisija pašlaik 
vērtē ES un Turcijas Muitas savienību ar 
mērķi ar mērķi izvērtēt tās ietekmi uz 
abām pusēm un to, kā to atjaunināt;

25. norāda, ka Turcija joprojām ir ES sestā 
lielākā tirdzniecības partnere un ka ES ir 
Turcijas lielākā tirdzniecības partnere —
38 % no Turcijas kopējā tirdzniecības 
apjoma tiek pārdots Eiropas Savienībai un 
gandrīz 71 % ārvalstu tiešo ieguldījumu 
(Foreign Direct Investment — FDI) nāk no 
ES; atzinīgi vērtē to, ka Komisija pašlaik 
vērtē ES un Turcijas Muitas savienību ar 
mērķi izvērtēt tās ietekmi uz abām pusēm 
un to, kā to atjaunināt, un mudina Turciju 
atcelt pārējos ierobežojumus preču brīvai 
apritei;
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Or. en

Grozījums Nr. 308
Elena Băsescu

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. norāda, ka Turcija joprojām ir ES sestā 
lielākā tirdzniecības partnere un ka ES ir 
Turcijas lielākā tirdzniecības partnere —
38 % no Turcijas kopējā tirdzniecības 
apjoma tiek pārdots Eiropas Savienībai un 
gandrīz 71 % ārvalstu tiešo ieguldījumu 
(Foreign Direct Investment — FDI) nāk no 
ES; atzinīgi vērtē to, ka Komisija pašlaik 
vērtē ES un Turcijas Muitas savienību ar 
mērķi ar mērķi izvērtēt tās ietekmi uz 
abām pusēm un to, kā to atjaunināt;

25. norāda, ka Turcija joprojām ir ES sestā 
lielākā tirdzniecības partnere un ka ES ir 
Turcijas lielākā tirdzniecības partnere —
38 % no Turcijas kopējā tirdzniecības 
apjoma tiek pārdots Eiropas Savienībai un 
gandrīz 71 % ārvalstu tiešo ieguldījumu 
(Foreign Direct Investment — FDI) nāk no 
ES; atzinīgi vērtē to, ka Komisija pašlaik 
vērtē ES un Turcijas Muitas savienību ar 
mērķi izvērtēt tās ietekmi uz abām pusēm 
un to, kā to atjaunināt; aicina Turciju 
izpildīt visas uzņemtās saistības Muitas 
savienības ietvaros, likvidējot visus 
ierobežojumus preču brīvai apritei;

Or. en

Grozījums Nr. 309
Hélène Flautre, Franziska Keller

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. norāda, ka Turcija joprojām ir ES sestā 
lielākā tirdzniecības partnere un ka ES ir 
Turcijas lielākā tirdzniecības partnere —
38 % no Turcijas kopējā tirdzniecības 
apjoma tiek pārdots Eiropas Savienībai un 
gandrīz 71 % ārvalstu tiešo ieguldījumu 
(Foreign Direct Investment — FDI) nāk no 
ES; atzinīgi vērtē to, ka Komisija pašlaik 
vērtē ES un Turcijas Muitas savienību ar 

25. norāda, ka Turcija joprojām ir ES sestā 
lielākā tirdzniecības partnere un ka ES ir 
Turcijas lielākā tirdzniecības partnere —
38 % no Turcijas kopējā tirdzniecības 
apjoma tiek pārdots Eiropas Savienībai un 
gandrīz 71 % ārvalstu tiešo ieguldījumu 
(Foreign Direct Investment — FDI) nāk no 
ES; atzinīgi vērtē to, ka Komisija pašlaik 
vērtē ES un Turcijas Muitas savienību ar 
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mērķi ar mērķi izvērtēt tās ietekmi uz 
abām pusēm un to, kā to atjaunināt;

mērķi izvērtēt tās ietekmi uz abām pusēm 
un to, kā to atjaunināt; aicina Komisiju 
sarunu laikā informēt Turciju par brīvās 
tirdzniecības nolīguma parakstīšanu ar 
trešām valstīm;

Or. fr

Grozījums Nr. 310
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. norāda, ka Turcija joprojām ir ES sestā 
lielākā tirdzniecības partnere un ka ES ir 
Turcijas lielākā tirdzniecības partnere —
38 % no Turcijas kopējā tirdzniecības 
apjoma tiek pārdots Eiropas Savienībai un 
gandrīz 71 % ārvalstu tiešo ieguldījumu 
(Foreign Direct Investment — FDI) nāk no 
ES; atzinīgi vērtē to, ka Komisija pašlaik 
vērtē ES un Turcijas Muitas savienību ar 
mērķi ar mērķi izvērtēt tās ietekmi uz 
abām pusēm un to, kā to atjaunināt;

25. norāda, ka Turcija joprojām ir ES sestā 
lielākā tirdzniecības partnere un ka ES ir 
Turcijas lielākā tirdzniecības partnere —
38 % no Turcijas kopējā tirdzniecības 
apjoma tiek pārdots Eiropas Savienībai un 
gandrīz 71 % ārvalstu tiešo ieguldījumu 
(Foreign Direct Investment — FDI) nāk no 
ES; atzinīgi vērtē to, ka Komisija pašlaik 
vērtē ES un Turcijas Muitas savienību ar 
mērķi izvērtēt tās ietekmi uz abām pusēm 
un to, kā to atjaunināt; aicina Komisiju 
rast inovatīvus risinājumus, lai iesaistītu 
Turciju tirdzniecības sarunās, ko ES veic 
ar trešām valstīm un kas nākotnē skars 
Turciju;

Or. en

Grozījums Nr. 311
Emine Bozkurt

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. norāda, ka Turcija joprojām ir ES sestā 25. norāda, ka Turcija joprojām ir ES sestā 



PE526.339v01-00 64/78 AM\1015246LV.doc

LV

lielākā tirdzniecības partnere un ka ES ir 
Turcijas lielākā tirdzniecības partnere —
38 % no Turcijas kopējā tirdzniecības 
apjoma tiek pārdots Eiropas Savienībai un 
gandrīz 71 % ārvalstu tiešo ieguldījumu 
(Foreign Direct Investment — FDI) nāk no 
ES; atzinīgi vērtē to, ka Komisija pašlaik 
vērtē ES un Turcijas Muitas savienību ar 
mērķi ar mērķi izvērtēt tās ietekmi uz 
abām pusēm un to, kā to atjaunināt;

lielākā tirdzniecības partnere un ka ES ir 
Turcijas lielākā tirdzniecības partnere —
38 % no Turcijas kopējā tirdzniecības 
apjoma tiek pārdots Eiropas Savienībai un 
gandrīz 71 % ārvalstu tiešo ieguldījumu 
(Foreign Direct Investment — FDI) nāk no 
ES; norāda, ka šīs savstarpējās atkarības 
tirdzniecībā dēļ Turciju nopietni ietekmē 
tirdzniecības nolīgumi, ko ES slēdz ar 
trešām valstīm, lai gan Turcija nepiedalās 
sarunās par šiem nolīgumiem, tādēļ 
uzsver, cik svarīgi ir ES ņemt vērā 
Turcijas vajadzības; atzinīgi vērtē to, ka 
Komisija pašlaik vērtē ES un Turcijas 
Muitas savienību ar mērķi izvērtēt tās 
ietekmi uz abām pusēm un to, kā to 
atjaunināt;

Or. en

Grozījums Nr. 312
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin

Rezolūcijas priekšlikums
25.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25.a uzsver, cik nozīmīgi ir brīvās 
tirdzniecības nolīgumi (BTN), lai veidotu 
globālās vērtību ķēdes un veicinātu ES 
konkurētspēju pasaulē; aicina Komisiju 
veidot visaptverošu dialogu un sadarbību 
ar Turciju saistībā ar sarunām par BTN 
ar trešām valstīm, lai pilnībā izmantotu 
šos nolīgumus, ņemot vērā augsto 
ekonomiskās un rūpnieciskās integrācijas 
līmeni ES un Turcijas starpā, kā arī 
pienākumu īstenot kopējo tirdzniecības 
politiku Muitas savienībā, kas prasa 
panākt, lai pusēm būtu vienādas 
preferenciālas tirdzniecības sistēmas;

Or. en
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Grozījums Nr. 313
Emine Bozkurt

Rezolūcijas priekšlikums
25.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25.a uzsver, cik svarīgi ir Turcijai 
sadarboties ar ES cīņā pret starptautisko 
korupciju un nelikumīgi iegūtu līdzekļu 
legalizāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 314
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson

Rezolūcijas priekšlikums
25.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25.b aicina Komisiju panākt ciešāku 
koordināciju ar Turciju sarunās par 
Transatlantiskās tirdzniecības un 
ieguldījumu partnerību (TTIP), lai pilnībā 
izmantotu ES un Turcijas kopējo 
ekonomisko potenciālu;

Or. en

Grozījums Nr. 315
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin

Rezolūcijas priekšlikums
25.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25.c norāda, ka autopārvadājumu 
ierobežojumi ES un Turcijas starpā rada 
šķērsli divpusējās tirdzniecības starp 
abām pusēm turpmākai attīstībai; aicina 
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Komisiju, dalībvalstis un Turciju rast 
minēto jautājumu savstarpēji pieņemamu 
risinājumu;

Or. en

Grozījums Nr. 316
Metin Kazak, Ivo Vajgl

Rezolūcijas priekšlikums
25.d punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25.d norāda, ka aktīvāka Turcijas dalība 
ES lēmumu pieņemšanas mehānismos 
jomās, kas saistītas ar Muitas savienības 
darbību un jo īpaši ar kopējās 
tirdzniecības politikas izstrādi, veicinātu 
to ES tiesību aktu īstenošanu Turcijā, kas 
attiecas uz Muitas savienību;

Or. en

Grozījums Nr. 317
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26. uzskata, ka, ņemot vērā Turcijas kā 
enerģētikas centra stratēģisko lomu, ir 
jāņem vērā, cik vērtīgi ir atvērt sarunas 
par 15. sadaļu par enerģētiku, uzsver, ka 
ir jāpievēršas enerģētikas un klimata 
jautājumu efektivitātes prioritātēm;

svītrots

Or. de
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Grozījums Nr. 318
Antigoni Papadopoulou, Niki Tzavela, Angelika Werthmann, Ana Gomes

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26. uzskata, ka, ņemot vērā Turcijas kā 
enerģētikas centra stratēģisko lomu, ir 
jāņem vērā, cik vērtīgi ir atvērt sarunas 
par 15. sadaļu par enerģētiku, uzsver, ka 
ir jāpievēršas enerģētikas un klimata 
jautājumu efektivitātes prioritātēm;

26. atzinīgi vērtē sadarbību ES un 
Turcijas starpā saistībā ar vairākiem 
būtiskiem jautājumiem videi nekaitīgas 
enerģētikas jomā un aicina Turciju atzīt, 
ka ir jāpievēršas videi nekaitīgas
enerģētikas un klimata jautājumu 
efektivitātes prioritātēm;

Or. en

Grozījums Nr. 319
Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26. uzskata, ka, ņemot vērā Turcijas kā 
enerģētikas centra stratēģisko lomu, ir 
jāņem vērā, cik vērtīgi ir atvērt sarunas 
par 15. sadaļu par enerģētiku, uzsver, ka 
ir jāpievēršas enerģētikas un klimata 
jautājumu efektivitātes prioritātēm;

26. uzskata, ka, ņemot vērā Turcijas kā 
enerģētikas centra stratēģisko lomu, ir 
jāapsver iespēja īstenot ES un Turcijas 
sadarbību enerģētikas jomā; uzsver, ka ir 
jāpievēršas enerģētikas un klimata 
jautājumu efektivitātes prioritātēm;

Or. fr

Grozījums Nr. 320
Renate Sommer, Eleni Theocharous

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26. uzskata, ka, ņemot vērā Turcijas kā 26. uzskata, ka, ņemot vērā Turcijas kā 
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enerģētikas centra stratēģisko lomu, ir 
jāņem vērā, cik vērtīgi ir atvērt sarunas 
par 15. sadaļu par enerģētiku, uzsver, ka
ir jāpievēršas enerģētikas un klimata 
jautājumu efektivitātes prioritātēm;

enerģētikas centra stratēģisko lomu, būtu 
jāpievēršas enerģētikas un klimata 
jautājumu efektivitātes prioritātēm;

Or. en

Grozījums Nr. 321
Graham Watson, Alexander Graf Lambsdorff

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26. uzskata, ka, ņemot vērā Turcijas kā 
enerģētikas centra stratēģisko lomu, ir 
jāņem vērā, cik vērtīgi ir atvērt sarunas par 
15. sadaļu par enerģētiku, uzsver, ka ir 
jāpievēršas enerģētikas un klimata
jautājumu efektivitātes prioritātēm;

26. uzskata, ka, ņemot vērā Turcijas kā 
enerģētikas centra stratēģisko lomu un 
atjaunojamo energoresursu pārpilnību 
Turcijā, ir jāņem vērā, cik vērtīgi ir atvērt 
sarunas par 15. sadaļu par enerģētiku;
uzsver, ka, jo īpaši ņemot vērā prognozes 
par ievērojamu energoresursu 
pieprasījuma palielinājumu Turcijā 
turpmākajās desmitgadēs, ir jāpievēršas 
klimata pārmaiņu, atjaunojamo 
energoresursu un energoefektivitātes 
prioritātēm, kā arī savstarpējiem 
ieguvumiem, ko nodrošinātu ES un 
Turcijas elektroenerģijas pārvades tīklu 
savienošana;

Or. en

Grozījums Nr. 322
Hélène Flautre, Franziska Keller

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26. uzskata, ka, ņemot vērā Turcijas kā 
enerģētikas centra stratēģisko lomu, ir 

26. uzskata, ka, ņemot vērā Turcijas kā 
enerģētikas centra stratēģisko lomu, ir 
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jāņem vērā, cik vērtīgi ir atvērt sarunas par 
15. sadaļu par enerģētiku, uzsver, ka ir 
jāpievēršas enerģētikas un klimata 
jautājumu efektivitātes prioritātēm;

jāņem vērā, cik vērtīgi ir atvērt sarunas par 
15. sadaļu par enerģētiku; uzsver, ka ir 
jāpievēršas enerģētikas un klimata 
jautājumu efektivitātes prioritātēm; aicina 
Turciju pēc iespējas drīzāk paziņot 
siltumnīcefekta gāzu mazināšanas mērķi; 
aicina Turciju neizslēgt lielos projektus, 
piemēram, Stambulas trešās lidostas, trešā 
tilta vai plānoto kodolspēkstaciju 
būvniecību, no Ietekmes uz vidi 
novērtējuma direktīvas piemērošanas 
jomas; pieņem zināšanai, ka tiek īstenots 
Likums Nr. 6446 par elektroenerģijas 
tirgu, taču pauž nožēlu, ka tajā iekļauti 
pagaidu noteikumi, kas ļauj valsts un 
privatizētiem elektroenerģijas ražošanas 
uzņēmumiem līdz 2018. gadam neievērot 
vides tiesību aktus; aicina Turciju 
sakārtot savu energoresursu struktūru, 
dodot priekšroku atjaunojamiem 
energoresursiem, jo valsts ir to avotiem 
bagāta, un aicina Komisiju piešķirt 
prioritāti atjaunojamo energoresursu 
projektu un elektrotīkla finansēšanai 
Turcijā; 

Or. fr

Grozījums Nr. 323
Takis Hadjigeorgiou

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26. uzskata, ka, ņemot vērā Turcijas kā 
enerģētikas centra stratēģisko lomu, ir 
jāņem vērā, cik vērtīgi ir atvērt sarunas par 
15. sadaļu par enerģētiku, uzsver, ka ir 
jāpievēršas enerģētikas un klimata 
jautājumu efektivitātes prioritātēm;

26. uzskata, ka, ņemot vērā Turcijas kā 
enerģētikas centra stratēģisko lomu, ir 
jāņem vērā, cik vērtīgi ir atvērt sarunas par 
15. sadaļu par enerģētiku, ja Turcija 
pirmām kārtām apņemsies pilnībā ievērot 
visu dalībvalstu suverēnās tiesības, tostarp 
Kipras Republikas tiesības uz ekskluzīvo 
ekonomisko zonu saskaņā ar UNCLOS, 
kā arī ievēros saistības, kas noteiktas 
sarunu programmā labu kaimiņattiecību 
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ievērošanai un miermīlīgam strīdu 
risinājumam; uzsver, ka ir jāpievēršas 
enerģētikas un klimata jautājumu 
efektivitātes prioritātēm;

Or. en

Grozījums Nr. 324
Eleni Theocharous

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26. uzskata, ka, ņemot vērā Turcijas kā 
enerģētikas centra stratēģisko lomu, ir 
jāņem vērā, cik vērtīgi ir atvērt sarunas par 
15. sadaļu par enerģētiku, uzsver, ka ir 
jāpievēršas enerģētikas un klimata 
jautājumu efektivitātes prioritātēm;

26. uzskata, ka, ņemot vērā Turcijas kā 
enerģētikas centra stratēģisko lomu, ir 
jāņem vērā, cik vērtīgi ir atvērt sarunas par 
15. sadaļu par enerģētiku; uzsver, ka, ja 
Turcijas valdība apņemsies izbeigt 
kaimiņvalstu suverēno tiesību 
pārkāpumus un pilnībā ievērot ANO 
Jūras tiesību konvenciju, ir jāpievēršas 
enerģētikas un klimata jautājumu 
efektivitātes prioritātēm;

Or. en

Grozījums Nr. 325
Geoffrey Van Orden

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26. uzskata, ka, ņemot vērā Turcijas kā 
enerģētikas centra stratēģisko lomu, ir 
jāņem vērā, cik vērtīgi ir atvērt sarunas par 
15. sadaļu par enerģētiku, uzsver, ka ir 
jāpievēršas enerģētikas un klimata 
jautājumu efektivitātes prioritātēm;

26. uzskata, ka, ņemot vērā Turcijas kā 
enerģētikas centra stratēģisko lomu, 
prioritārā kārtā būtu jāatver sarunas par 
15. sadaļu par enerģētiku; uzsver, ka ir 
jāpievēršas enerģētikas un klimata 
jautājumu efektivitātes prioritātēm;

Or. en
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Grozījums Nr. 326
Emine Bozkurt

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26. uzskata, ka, ņemot vērā Turcijas kā
enerģētikas centra stratēģisko lomu, ir 
jāņem vērā, cik vērtīgi ir atvērt sarunas par 
15. sadaļu par enerģētiku, uzsver, ka ir 
jāpievēršas enerģētikas un klimata 
jautājumu efektivitātes prioritātēm;

26. uzskata, ka, ņemot vērā Turcijas kā 
enerģētikas centra stratēģisko lomu, ir 
jāņem vērā, cik vērtīgi ir atvērt sarunas par 
15. sadaļu par enerģētiku; uzsver, cik 
svarīgi ir iesaistīt Turciju Eiropas 
enerģētikas politikas izstrādes procesā;
uzsver, ka ir jāpievēršas enerģētikas un 
klimata jautājumu efektivitātes prioritātēm;

Or. en

Grozījums Nr. 327
Davor Ivo Stier

Rezolūcijas priekšlikums
26.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26.a norāda uz Turcijas aktīvāku dalību 
Dienvidaustrumeiropas procesos, jo īpaši 
Bosnijā un Hercegovinā, un mudina 
Turcijas iestādes pielāgot savu nostāju ES 
KĀDP, koordinēt diplomātisko darbību ar 
Augsto pārstāvi/Komisijas priekšsēdētāja 
vietnieci un turpināt stiprināt sadarbību 
ar ES dalībvalstīm; 

Or. en

Grozījums Nr. 328
Metin Kazak
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Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. atzinīgi vērtē Turcijas apņemšanos 
sniegt Sīrijas bēgļiem humāno palīdzību; 
norāda, ka daudzskaitlīgi ārvalstu 
kaujinieki Sīrijā iekļūst tajā no Turcijas, 
un lūdz Turciju pastiprināt robežkontroli, 
ierobežot kaujinieku un ieroču plūsmas 
iekļūšanu attiecība uz grupām, par kurām 
ir ticami konstatēts, ka tās ir iesaistītas 
sistemātiskā cilvēktiesību pārkāpšanā; 
uzskata, ka ES un Turcijai būtu aktīvi 
jācenšas izstrādāt kopīgu stratēģisko 
redzējumu, lai veicinātu Sīrijā politisku 
atrisinājumu, un jāatbalsta politiskā un 
ekonomiskā stabilitāte šajā reģionā, jo 
īpaši pievēršoties Jordānijai, Libānai un 
Irākai;

27. aicina nekavējoties atrisināt konfliktu 
Sīrijā atbilstīgi Sīrijas tautas likumīgajiem 
centieniem panākt demokrātiju, brīvību, 
cieņu un politisko plurālismu Sīrijas 
teritoriālās integritātes un valstiskās 
vienotības ietvaros; pauž nopietnas bažas 
par humanitārās situācijas 
pasliktināšanos Sīrijā un norāda, ka 
steidzami jānodrošina tieša un netraucēta 
pieeja humānai palīdzībai visā valstī;
atzinīgi vērtē Turcijas centrālo lomu savā 
reģionā un starptautiskajā arēnā, mazinot
Sīrijas tautas ciešanas, — tā uzņēmusi 
vairāk nekā 600 000 sīriešu savā teritorijā 
un arī risinājusi jautājumus saistībā ar 
iekšzemē pārvietoto personu vajadzībām, 
piedaloties pārrobežu operācijās; mudina 
starptautisko sabiedrību palielināt savu 
divpusējo devumu kaimiņvalstīm atbilstīgi 
sloga sadalījuma principam;

Or. en

Grozījums Nr. 329
Hélène Flautre, Franziska Keller

Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. atzinīgi vērtē Turcijas apņemšanos 
sniegt Sīrijas bēgļiem humāno palīdzību;
norāda, ka daudzskaitlīgi ārvalstu 
kaujinieki Sīrijā iekļūst tajā no Turcijas, 
un lūdz Turciju pastiprināt robežkontroli, 
ierobežot kaujinieku un ieroču plūsmas 
iekļūšanu attiecība uz grupām, par kurām 
ir ticami konstatēts, ka tās ir iesaistītas 
sistemātiskā cilvēktiesību pārkāpšanā;
uzskata, ka ES un Turcijai būtu aktīvi 

27. atzinīgi vērtē Turcijas apņemšanos 
sniegt Sīrijas bēgļiem humāno palīdzību;
lūdz Turciju kontrolēt savas robežas, lai 
novērstu kaujinieku un ieroču plūsmas 
iekļūšanu attiecībā uz grupām, par kurām 
ir ticami konstatēts, ka tās ir iesaistītas 
sistemātiskā cilvēktiesību pārkāpšanā;
atzinīgi vērtē Turcijas uzņemto lomu, 
atbalstot demokrātisko opozīciju Sīrijā; 
uzskata, ka ES un Turcijai būtu aktīvi 
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jācenšas izstrādāt kopīgu stratēģisko 
redzējumu, lai veicinātu Sīrijā politisku 
atrisinājumu, un jāatbalsta politiskā un 
ekonomiskā stabilitāte šajā reģionā, jo īpaši 
pievēršoties Jordānijai, Libānai un Irākai;

jācenšas izstrādāt kopīgu stratēģisko 
redzējumu, lai veicinātu Sīrijā politisku 
atrisinājumu, un jāatbalsta politiskā un 
ekonomiskā stabilitāte šajā reģionā, jo īpaši 
pievēršoties Jordānijai, Libānai un Irākai;

Or. fr

Grozījums Nr. 330
Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ivo Vajgl

Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. atzinīgi vērtē Turcijas apņemšanos 
sniegt Sīrijas bēgļiem humāno palīdzību; 
norāda, ka daudzskaitlīgi ārvalstu 
kaujinieki Sīrijā iekļūst tajā no Turcijas, un 
lūdz Turciju pastiprināt robežkontroli, 
ierobežot kaujinieku un ieroču plūsmas 
iekļūšanu attiecība uz grupām, par kurām 
ir ticami konstatēts, ka tās ir iesaistītas 
sistemātiskā cilvēktiesību pārkāpšanā; 
uzskata, ka ES un Turcijai būtu aktīvi 
jācenšas izstrādāt kopīgu stratēģisko 
redzējumu, lai veicinātu Sīrijā politisku 
atrisinājumu, un jāatbalsta politiskā un 
ekonomiskā stabilitāte šajā reģionā, jo īpaši 
pievēršoties Jordānijai, Libānai un Irākai;

27. atzinīgi vērtē Turcijas apņemšanos 
sniegt Sīrijas bēgļiem humāno palīdzību; 
norāda, ka daudzskaitlīgi ārvalstu 
kaujinieki Sīrijā iekļūst tajā no Turcijas, un 
lūdz Turciju pastiprināt robežkontroli un 
novērst kaujinieku iekļūšanu, kas saistīta 
ar sistemātisku cilvēktiesību pārkāpšanu; 
uzskata, ka ES un Turcijai būtu aktīvi 
jācenšas izstrādāt kopīgu stratēģisko 
redzējumu, lai veicinātu Sīrijā politisku 
atrisinājumu, un jāatbalsta politiskā un 
ekonomiskā stabilitāte šajā reģionā, jo īpaši 
pievēršoties Jordānijai, Libānai, Irānai un 
Irākai;

Or. en

Grozījums Nr. 331
Nikolaos Salavrakos

Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. atzinīgi vērtē Turcijas apņemšanos 
sniegt Sīrijas bēgļiem humāno palīdzību; 
norāda, ka daudzskaitlīgi ārvalstu 

27. atzinīgi vērtē Turcijas apņemšanos 
sniegt Sīrijas bēgļiem humāno palīdzību; 
norāda, ka daudzskaitlīgi ārvalstu 
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kaujinieki Sīrijā iekļūst tajā no Turcijas, un 
lūdz Turciju pastiprināt robežkontroli, 
ierobežot kaujinieku un ieroču plūsmas 
iekļūšanu attiecība uz grupām, par kurām 
ir ticami konstatēts, ka tās ir iesaistītas 
sistemātiskā cilvēktiesību pārkāpšanā; 
uzskata, ka ES un Turcijai būtu aktīvi 
jācenšas izstrādāt kopīgu stratēģisko 
redzējumu, lai veicinātu Sīrijā politisku 
atrisinājumu, un jāatbalsta politiskā un 
ekonomiskā stabilitāte šajā reģionā, jo īpaši 
pievēršoties Jordānijai, Libānai un Irākai;

kaujinieki Sīrijā iekļūst tajā no Turcijas, un 
lūdz Turciju pastiprināt robežkontroli, 
ierobežot kaujinieku un ieroču plūsmas 
iekļūšanu attiecībā uz grupām, par kurām 
ir ticami konstatēts, ka tās ir iesaistītas 
sistemātiskā cilvēktiesību pārkāpšanā; 
uzskata, ka ES, Turcijai un citām 
ieinteresētajām pusēm reģiona un 
starptautiskā līmenī būtu aktīvi jācenšas 
izstrādāt kopīgu stratēģisko redzējumu, lai 
nekavējoties veicinātu Sīrijā politisku 
atrisinājumu, un jāatbalsta politiskā un 
ekonomiskā stabilitāte šajā reģionā, jo īpaši 
pievēršoties Jordānijai, Libānai un Irākai;

Or. en

Grozījums Nr. 332
Geoffrey Van Orden

Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. atzinīgi vērtē Turcijas apņemšanos 
sniegt Sīrijas bēgļiem humāno palīdzību; 
norāda, ka daudzskaitlīgi ārvalstu 
kaujinieki Sīrijā iekļūst tajā no Turcijas, un 
lūdz Turciju pastiprināt robežkontroli, 
ierobežot kaujinieku un ieroču plūsmas
iekļūšanu attiecība uz grupām, par kurām 
ir ticami konstatēts, ka tās ir iesaistītas 
sistemātiskā cilvēktiesību pārkāpšanā; 
uzskata, ka ES un Turcijai būtu aktīvi 
jācenšas izstrādāt kopīgu stratēģisko 
redzējumu, lai veicinātu Sīrijā politisku 
atrisinājumu, un jāatbalsta politiskā un 
ekonomiskā stabilitāte šajā reģionā, jo īpaši 
pievēršoties Jordānijai, Libānai un Irākai;

27. atzinīgi vērtē Turcijas apņemšanos 
sniegt Sīrijas bēgļiem humāno palīdzību; 
norāda, ka daudzskaitlīgi ārvalstu 
kaujinieki Sīrijā iekļūst tajā no Turcijas, un 
lūdz Turciju pastiprināt robežkontroli, 
ierobežot šādu kaujinieku un ieroču 
iekļūšanu attiecībā uz grupām, par kurām 
ir ticami konstatēts, ka tās ir iesaistītas 
sistemātiskā cilvēktiesību pārkāpšanā; 
uzskata, ka ES, Turcijai, Apvienotajai 
Karalistei, Francijai un ASV, kā arī 
citiem galvenajiem starptautiskajiem 
partneriem būtu aktīvi jācenšas izstrādāt 
kopīgu stratēģisko redzējumu, lai veicinātu 
Sīrijā politisku atrisinājumu, un jāatbalsta 
politiskā un ekonomiskā stabilitāte šajā 
reģionā, jo īpaši pievēršoties Jordānijai, 
Libānai un Irākai;

Or. en
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Grozījums Nr. 333
Raimon Obiols

Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. atzinīgi vērtē Turcijas apņemšanos 
sniegt Sīrijas bēgļiem humāno palīdzību; 
norāda, ka daudzskaitlīgi ārvalstu 
kaujinieki Sīrijā iekļūst tajā no Turcijas, un 
lūdz Turciju pastiprināt robežkontroli, 
ierobežot kaujinieku un ieroču plūsmas 
iekļūšanu attiecība uz grupām, par kurām 
ir ticami konstatēts, ka tās ir iesaistītas 
sistemātiskā cilvēktiesību pārkāpšanā; 
uzskata, ka ES un Turcijai būtu aktīvi 
jācenšas izstrādāt kopīgu stratēģisko 
redzējumu, lai veicinātu Sīrijā politisku 
atrisinājumu, un jāatbalsta politiskā un 
ekonomiskā stabilitāte šajā reģionā, jo īpaši 
pievēršoties Jordānijai, Libānai un Irākai;

27. atzinīgi vērtē Turcijas apņemšanos 
sniegt Sīrijas bēgļiem humāno palīdzību; 
pauž satraukumu par šo bēgļu radīto 
sociālo un ekonomisko slogu, jo īpaši uz 
kaimiņos esošajām pilsētām Turcijā; 
aicina starptautisko sabiedrību, ES un 
dalībvalstis arī turpmāk sniegt atbalstu, 
reaģējot uz šo ārkārtas humanitāro krīzi, 
un apņemties sniegt efektīvu palīdzību 
Sīrijas kaimiņvalstīm, tostarp Turcijai;
norāda, ka daudzskaitlīgi ārvalstu 
kaujinieki Sīrijā iekļūst tajā no Turcijas, un 
lūdz Turciju pastiprināt robežkontroli, 
ierobežot kaujinieku un ieroču plūsmas 
iekļūšanu attiecībā uz grupām, par kurām 
ir ticami konstatēts, ka tās ir iesaistītas 
sistemātiskā cilvēktiesību pārkāpšanā; 
uzskata, ka ES un Turcijai būtu aktīvi 
jācenšas izstrādāt kopīgu stratēģisko 
redzējumu, lai veicinātu Sīrijā politisku 
atrisinājumu, un jāatbalsta politiskā un 
ekonomiskā stabilitāte šajā reģionā, jo īpaši 
pievēršoties Jordānijai, Libānai un Irākai;

Or. en

Grozījums Nr. 334
Graham Watson

Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. atzinīgi vērtē Turcijas apņemšanos 
sniegt Sīrijas bēgļiem humāno palīdzību; 

27. atzinīgi vērtē Turcijas apņemšanos 
sniegt Sīrijas bēgļiem humāno palīdzību; 
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norāda, ka daudzskaitlīgi ārvalstu 
kaujinieki Sīrijā iekļūst tajā no Turcijas, un 
lūdz Turciju pastiprināt robežkontroli, 
ierobežot kaujinieku un ieroču plūsmas 
iekļūšanu attiecība uz grupām, par kurām 
ir ticami konstatēts, ka tās ir iesaistītas 
sistemātiskā cilvēktiesību pārkāpšanā; 
uzskata, ka ES un Turcijai būtu aktīvi 
jācenšas izstrādāt kopīgu stratēģisko 
redzējumu, lai veicinātu Sīrijā politisku 
atrisinājumu, un jāatbalsta politiskā un 
ekonomiskā stabilitāte šajā reģionā, jo īpaši 
pievēršoties Jordānijai, Libānai un Irākai;

pauž satraukumu par šo bēgļu radīto 
sociālo un ekonomisko slogu, jo īpaši uz 
kaimiņos esošajām pilsētām Turcijā; 
norāda, ka daudzskaitlīgi ārvalstu 
kaujinieki Sīrijā iekļūst tajā no Turcijas, un 
lūdz Turciju pastiprināt robežkontroli, 
ierobežot kaujinieku un ieroču plūsmas 
iekļūšanu attiecībā uz grupām, par kurām 
ir ticami konstatēts, ka tās ir iesaistītas 
sistemātiskā cilvēktiesību pārkāpšanā; 
uzskata, ka ES un Turcijai būtu aktīvi 
jācenšas izstrādāt kopīgu stratēģisko 
redzējumu, lai veicinātu Sīrijā politisku 
atrisinājumu, un jāatbalsta politiskā un 
ekonomiskā stabilitāte šajā reģionā, jo īpaši 
pievēršoties Jordānijai, Libānai un Irākai;

Or. en

Grozījums Nr. 335
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. atzinīgi vērtē Turcijas apņemšanos 
sniegt Sīrijas bēgļiem humāno palīdzību; 
norāda, ka daudzskaitlīgi ārvalstu 
kaujinieki Sīrijā iekļūst tajā no Turcijas, un 
lūdz Turciju pastiprināt robežkontroli, 
ierobežot kaujinieku un ieroču plūsmas 
iekļūšanu attiecība uz grupām, par kurām 
ir ticami konstatēts, ka tās ir iesaistītas 
sistemātiskā cilvēktiesību pārkāpšanā; 
uzskata, ka ES un Turcijai būtu aktīvi 
jācenšas izstrādāt kopīgu stratēģisko 
redzējumu, lai veicinātu Sīrijā politisku 
atrisinājumu, un jāatbalsta politiskā un 
ekonomiskā stabilitāte šajā reģionā, jo īpaši 
pievēršoties Jordānijai, Libānai un Irākai;

27. atzinīgi vērtē Turcijas apņemšanos 
sniegt Sīrijas bēgļiem humāno palīdzību; 
norāda, ka daudzskaitlīgi ārvalstu 
kaujinieki Sīrijā iekļūst tajā no Turcijas, un 
lūdz Turciju pastiprināt robežkontroli, 
ierobežot kaujinieku un ieroču plūsmas 
iekļūšanu attiecībā uz islāmistu grupām, 
par kurām ir ticami konstatēts, ka tās ir 
iesaistītas sistemātiskā cilvēktiesību 
pārkāpšanā; uzskata, ka ES un Turcijai 
būtu aktīvi jācenšas izstrādāt kopīgu 
stratēģisko redzējumu, lai veicinātu Sīrijā 
politisku atrisinājumu, un jāatbalsta 
politiskā un ekonomiskā stabilitāte šajā 
reģionā, jo īpaši pievēršoties Jordānijai, 
Libānai un Irākai;

Or. de



AM\1015246LV.doc 77/78 PE526.339v01-00

LV

Grozījums Nr. 336
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. atzinīgi vērtē Turcijas apņemšanos 
sniegt Sīrijas bēgļiem humāno palīdzību; 
norāda, ka daudzskaitlīgi ārvalstu 
kaujinieki Sīrijā iekļūst tajā no Turcijas, un 
lūdz Turciju pastiprināt robežkontroli, 
ierobežot kaujinieku un ieroču plūsmas 
iekļūšanu attiecība uz grupām, par kurām 
ir ticami konstatēts, ka tās ir iesaistītas 
sistemātiskā cilvēktiesību pārkāpšanā; 
uzskata, ka ES un Turcijai būtu aktīvi 
jācenšas izstrādāt kopīgu stratēģisko 
redzējumu, lai veicinātu Sīrijā politisku 
atrisinājumu, un jāatbalsta politiskā un 
ekonomiskā stabilitāte šajā reģionā, jo īpaši 
pievēršoties Jordānijai, Libānai un Irākai;

27. atzinīgi vērtē Turcijas apņemšanos 
sniegt gandrīz vienam miljonam Sīrijas 
bēgļu humāno palīdzību; norāda, ka 
daudzskaitlīgi ārvalstu kaujinieki Sīrijā 
iekļūst tajā no Turcijas, un lūdz Turciju 
pastiprināt robežkontroli, ierobežot 
kaujinieku un ieroču plūsmas iekļūšanu 
attiecībā uz grupām, par kurām ir ticami 
konstatēts, ka tās ir iesaistītas sistemātiskā 
cilvēktiesību pārkāpšanā; uzskata, ka ES 
un Turcijai būtu aktīvi jācenšas izstrādāt 
kopīgu stratēģisko redzējumu, lai veicinātu 
Sīrijā politisku atrisinājumu, un jāatbalsta 
politiskā un ekonomiskā stabilitāte šajā 
reģionā, jo īpaši pievēršoties Jordānijai, 
Libānai un Irākai;

Or. en

Grozījums Nr. 337
Renate Sommer

Rezolūcijas priekšlikums
27.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27.a uzskata par nepieņemamu to, ka 
patlaban Turcijā apcietināto žurnālistu 
skaits ir lielākais pasaulē, veicinot 
plašsaziņas līdzekļu pārstāvju iebiedēšanu 
un pašcenzūru; aicina Komisiju un 
Padomi noteikt Turcijai stingru termiņu 
preses brīvības stingro ierobežojumu 
atcelšanai un, ja Turcija atsakās to darīt, 
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nekavējoties apturēt pievienošanās 
sarunas;

Or. de

Grozījums Nr. 338
Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl

Rezolūcijas priekšlikums
27.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27.a aicina nākamo Eiropas Parlamentu 
un Komisiju pārskatīt, cik integrēts un 
ticams ir „ilgstošais un atvērtais” 
pievienošanās process, kurā ES un 
Turcija iesaistītas jau daudzus gadus, un, 
pamatojoties uz minēto pārskatīšanu, 
izvērtēt, vai alternatīva asociācijas forma, 
kas neparedz pilnīgu dalību, vismaz vidējā 
termiņā nebūtu sasniedzamāks mērķis;

Or. en


